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Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 yaşı tamam oldu. Yarım  
əsrdir ki, universitet bilik məşəlini uca tutur, vətənə, partiyaya, 
xalqa fədakarlıqla xidmət edir. Azərbaycanın bu birinci ali 
məktəbi doğma xalqın mənəvi dirçəlişində, onun iqtisadiyyatının 
və mədəniyyətinin tərəqqisində elə böyük, elə nəcib rol 
oynamışdır ki, universitetin 50 illiyi əsil ümumxalq təntənəsinə 
çevrilmişdir. Respublika öz ali məktəb flaqmanının yubileyini 
milli mədəniyyətin və elmin böyük bayramı kimi qeyd edir.        

Azərbaycan Dövlət Universiteti öz qızıl yubileyinə yaradıcılıq 
qüvvələrinin bulaq kimi qaynadığı bir vaxtda gəlmişdir. Bu 
təntənəli və fərəhli gündə veteran  ali məktəb qanuni iftixarla  
partiyaya raport verə bilər ki, öz nəcib vəzifəsini  şərəflə  yerinə 
yetirir - Sovet Vətəni üçün bilikli, Lenin partiyası işinə hədsiz 
sadiq olan gənc kommunzm qurucuları hazırlayır, elmi axtarışlar 
cəbhəsini genişləndirir.  Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  50 
illiyi münasibəti ilə dünən bayramsayağı bəzədilən F.Dzerjinski 
adına klubda təntənəli yığıncaq olmuşdur. Salona universitetin 
professorları və müəllimləri, onun bir çox yetişdirməsi - 
respublikamızın iqtisadiyyat və mədəniyyətinin bütün sahələrində 
və onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda səmərəli çalışan 
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mütəxəssislər, bu gün universitetin dərs otaqlarında biliklərə 
yiyələnənlər, Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri və elm 
və mədəniyyət xadimləri, respublikamİzin adlı-sanlı əməkçiləri, 
yubiley şənliklərində iştirak etmək üçün Moskvadan, 
Leninqraddan, qardaş sovet respublikalarından  və xarici 
ölkələrdən  Bakıya kəlmiş qonaqlar toplaşmışdılar. Azərbayçan 
xalqının bütun müvəffəqiyyətləri adı ilə qırılmaz surətdə bağlı 
olan İliçin profili təsvir edilmiş medalyon səhnədən asılmışdı. 
Onun yanında bilik rəmzi olan açıq kitab və əla-mətdar «50» 
rəqəmi görünürdü. 

A.M.Qədirov, H.Ə.Əliyev, Ə.N.Əlixanov, Ə.İ.İbrahimov, 
M.Ə.İsgəndərov, Q.X.Kazımov, S.V.Kozlov, C.H.Cəfərov 
yoldaşlar, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavinləri 
M.İ.Allahverdiyev, K.Ə.Hüseynov, Ə.Q.Orucov, R. N.Sadıqov, 
Sov.İKP  MK elm    və məktəb şöbəsi müdirinin müavini S. Q. 
Şerbakov, SSRİ ali və orta ixtisas təhsili nazirinin müavini 
N.İ.Moxov, Ermənistan KP MK katibi R.Q.Xaçatryan, 
Azərbayçan Dövlət Universitetinin professorları və müəllimləri, 
Moskvadan, Leninqraddan, qardaş sovet respublikalarından və 
xarici ölkələrdən gəlmiş qonaqlar, Azərbayçanın elm və 
mədəniyyət xadimləri yığıncağın rəyasət heyətində əyləşmişdilər. 

Təntənəli yığıncağı respublika yubiley komissiyasının sədri 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaş açdı. 

Əziz Yoldaşlar, dostlar! 
Hörmətli qonaqlar!  
Bu gün Sergey Mironoviç Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin 50 illiyi təntənə ilə qeyd edilir. Azərbaycan 
xalqının həyatında, onun sosialist mədəniyyətinin tərəqqisində, 
Azərbaycan elminin inkişafında, iqtisadiyyatının yüksəlişində 
yubilyarımız böyük və səmərəli rol oynamışdır. 

Azərbaycan xalqıpın torpağında birinci ali məktəbin yubileyi 
elə bir hadisədir ki, onun ictimai əhəmiyyəti Azərbaycanın dövlət 
hüdudlarından çox-çox kənara çıxır. Moskvanın, Leninqradın, 
qardaş sovet respublikalarının film və təhsil mərkəzləri 



 3

nümayəndələrinin sosialist dövlətlərindən olan dostlarımızın 
yubiley şənliklərində iştirakı, bu fikrimizə sübutdur. 

İzin verin, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli yığıncağımİzin bütün iştirakçılarını 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, 
respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti 
adından və onların  tapşırığı ilə, Azərbaycan xalqı adından 
səmimi salamlayım. 

Universitetin yarıməsrlik yubileyi böyük rəhbərimiz və 
müəllimimiz Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyi  
ərəfəsində bayram edilir. 

Sovet hakimiyyətinin 50 ili ərzində Kommunist Partiyasının 
rəhbərliyi altında Azərbayçan   xalqının qazandığı bütün 
nailiyyətlər, onun haqlı olaraq fəxr etdiyi hər şey İliçin adı ilə, 
sosializm və kommunizm quruculuğu haqqında onun ölməz 
ideyaları ilə bağlıdır. Azərbaycan Dövlət Universiteti bu  
nailiyyətlərdən biridir, Lenin milli siyasətinin, sovet xalqlarının 
böyük və çoxmillətli ailəsinin qardaşcasına dostluğunun  və 
qarşılıqlı yardımının bəhrəsidir.    

Ilk addımlarından etibarən universitet öz inkişafının  bütün 
mərhələlərində rus xalqından, Sovet Rusiyası hökumətindən, 
Moskvanın təhsil mərkəzlərindən təmənnasız qardaşlıq köməyi 
körmüşdür. Biz bu tribunadan Azərbaycan xalqının adından 
böyük rus xalqına, Rusiyaya, rus elminə ən dərin və səmimi 
minnətdarlığımızı  bildiririk. 

Azərbaycan  universitetini qardaş sovet  respublika-larının ali 
məktəbləri ilə sıx dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım telləri 

bağlayır. Biz bunu Sovet Ittifaqı Kommunist Partiyası 
ideologiyası təntənəsinin təzahürlərindən  biri  hesab edirik. 

Xalqlar dostluğu sözləri burada, Bakıda Azərbayçan 
proletariatının şanlı rəhbərləri - özlərinin qəhrəman həyatı və 
ölümü ilə tarixə proletar beynəlmiləlçiliyinin bayraqdarları kimi 
daxil olan 26 Bakı komissarının vətənində xüsusi bir qüvvə ilə 
səslənir. 
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İzin verin, qardaş müttəfiq respublikaların elm və maarif  
nümayəndələrini    sİzin adınızdan və  b ü t ü n  Azərbaycan 
zəhmətkeşləri adından hərarətlə, qardaşcasına salamlayım və 
«Xoş gəlmişsiniz!» - deyim.  

Biz universitetin bayramında, xalqımızın bayramında iştirak 
etdikləri üçün sosializm birliyi dövlətlərinin elm nümayəndələrini 
səmimi qəlbdən salamlayır və onlara öz minnətdarlığımızı 
bildiririk. 

 Bu gün, təntənəli yubiley günündə biz öz biliyini, öz 
istedadını Azərbaycan  universitetinin yaranmasına və inkişafına 
sərf edənlərin xatirəsini hörmətlə yad edirik. 

 Biz görgəmli alimlərdən və ictimai xadimlərdən V.İ. 
Razumovski, Tağı Şahbazi, İ.İ.Şirokoqorov, Y.B.Lopuxin, 
Ə.Haqverdiyev, R.Məlikov, H.Şahtaxtinski, C.Nağıyev, 
X.Rzabəyli, B.Həsənbəyov, A.Qarayev, Y.Məmmədəliyev, 
M.Ələkbərli və bir sıra başqa məşhur xadimlərin adlarını hörmət   
və   minnətdarlıqla   çəkirik. Onların həyatı və yaradıcılıq 
fəaliyyəti Azərbaycan  universitetinin  tarixi ilə qırılmaz tellərlə 
bağlıdır.  

Qocaman alimlər, Azərbaycan, Dövlət Universitetinin 
veteranları, elmi hünər estafetini universitetin yaradıcılarından 
qəbul edənlər buraya, bizim, iclasımıza toplaşmışlar.  İzin  verin,  
onları Azərbaycan Dövlət Universitetinin şanlı yubileyi 
münasibəti ilə ürəkdən təbrik edim və möhkəm cansağlıqı, 
xoşbəxtlik və yeni yaradıcılıq  nailiyyətləri arzulayım. 

İcazə verin, öz quvvə və biliklərini nəcib vəzifəyə - 
kommunizm cəmiyyətinin layiqli qurucuları olan gənc 
mütəxəssislər hazırlamağa həsr etmiş Azərbaycan universitetinin 
bütün professor və müəllimlərini ürəkdən təbrik edim. 

Eləcə də Azərbaycan universitetinin bütün yetiş-dirmələrini, 
bütün tələbələrini və onların şəxsində bütün diqqətəlayiq 
gənclərimizi, kommunizm quruculuğu kimi böyük bir işin layiqli 
davamçılarını hərarətlə təbrik edim. 

Əziz yoldaşlar, dostlar, hörmətli qonaqlar! Bakıda universitet 
Azərbaycan xalqının həyatının ağır günlərində,  ölkədə vətəndaş  
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müharibəsi alovlandığı, bir vaxtda yaradılmışdır. Lakin bu 
vəziyyət universitet yaradılması uğrunda hərəkatın qarşısını ala 
bilmədi. Bu, Rusiyanın xalqlarına yeni azad və xoşbəxt həyatın 
yolunu, göstərmiş Oktyabr inqilabı ideyaları təsirinin nəticəsi idi. 

Azərbaycanda və Zaqafqaziyada Sovet hakimiyyətinin ilk 
səlahiyyətli orqanı - qəhrəman Bakı kommunasının Xalq 
Komissarları Soveti qısa müddət ərzində xalq maarifi sahəsində 
də bir çox mühüm inqilabi islahat həyata keçirdi. 

Inqilab dalğasının təlatümü içərisində Azərbaycan 
universitetinin yaranması qabaqcıl qüvvələrin qələbəsi idi, doğma 
xalqı maarifləndirmək uğrunda, dünya mədəniyyəti və elmi 
xəzinəsinin qapılarını onun üzünə açmaq uğrunda Azərbaycanın 
ən yaxşı oğullarının bir çox illər ərzində apardıqları mübarizənin 
yekunu idi. 

Bakıda universitetin təşkilinə Azərbaycanda inqilabın qəti 
qələbəsindən yarım il əvvəl başlansa da, biz universiteti tam 
əsasla, Sovet hakimiyyətinin yetirməsi adlandırırıq. Məhz 
Sovetlər hakimiyyəti sayəsində, sosialistcəsinə yenidənqurma 
haqqında Lenin ideyalarının həyata keçirilməsi sayəsində 
Azərbaycan universiteti əsil xalq ali məktəbinə çevrildi, bu 
məktəbin qapıları fəhlə və kəndlilərin üzünə açıldı. 

Azərbaycan Dövlət Universiteti öz tarixinin bütün 
mərhələlərində Kommunist Partiyasından və Sovet hökumətindən 
qayğı görmüşdür. 

Kommunist Partiyasının öz Sovet dövlətinin görkəmli 
xadimləri S.M.Kirov, Nəriman Nərimanov, Səməd Ağamalıoğlu, 
Ruhulla Axundov, Sultanməcid Əfəndiyev, Dadaş Bünyadzadə, 
Əliheydər Qarayev onun beşiyi başında dayanmışdılar. 

Ağır vətəndaş müharibəsi və iqtisadi dağıntı şəraitində xalq 
hakimiyyəti universitetin ehtiyaclarına son dərəyə böyük diqqət 
yetirir, ona hədsiz qayğı köstərirdi. 

Azərbaycan Inqilab Komitəsinin 1920-ci ildə qəbul etdiyi ilk 
dekretlərdən birinin yığcam, lakin mənalı sətirlərini həyəcansız 
oxumaq mümkün deyil: «Bakı universitetinin professorları və 
müəllimləri... əvəzedilməz işçilər sırasına daxil edilsin». 
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Universitet bu qayğıya fədakar işi ilə cavab verirdi. Doğma 
respublika ilə birlikdə inkişaf edən, inamla qüvvə toplayan 
universitet qabaqcıl elm və mədəniyyət ocağına, yüksək ixtisaslı 
kadrlar hazırlayan ali məktəbə   çevrilmişdir. 
Azərbaycan xalqının parlaq və orijinal mədəniyyətinin ən yaxşı 
ənənələri Azərbaycan Dövlət Universitetində inkişaf etdirilmişdir. 
Məşhur filosof Ə.Bəhmənyarın və mütəfəkkir şair Nizaminin, 
riyaziyyatçı-astronom Nəsrəddin Tusinin və dahi lirik  şair 
Füzulinin, orta  əsrlərin böyük alimi F.Rəşidətdinin və üsyankar 
şair Nəsiminin, tarixçi Bakıxanovun və realist yazıçı 
M.F.Axundovun, görkəmli satiriklərdən Ələkbər Sabirin, Cəlil 
Məmmədquluzadənin və bir çox başqalarının adları bu 
mədəniyyətin çoxəsrlik tarixinin bəzəyidir. 

Biz Azərbaycan xalqının bu və bir çox digər görkəmli 
oğullarına ona körə minnətdarıq ki, onlar zülmətli irtica və 
özbaşınalıq şəraitində Azərbaycan xalqının ictimai fikrinin, elm 
və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi kimi qorumuşlar. Lakin 
xalq kütlələrinin, əməkçi xalqın nəsibi cəhalət idi. 

1921-ci ildə birinci Ümumazərbaycan Sovetlər qurul-tayında 
ilk xalq maarif komissarımız Dadaş Bünyadzadə ürək ağrısı ilə 
demişdir: «Bu yaxınlarda biz bütün əhalini siyahıya aldıqda 
məlum oldu ki, müsəlmanların vur-tut 62 nəfərinin ali təhsili 
vardır. Bunun da səbəbi aydındır. Çünki Azərbaycanda ali məktəb 
yox idi. Digər tərəfdən, imperialistlər və kapitalistlər heç vaxt 
Azərbaycanı maarifləndirmək haqqında düşünməmişlər». 

Sovet hakimiyyəti qələbəsinin ilk günlərindən etibarən 
Azərbaycanda həyata keçirilən geniş mədəni quruculuq 
proqramının ilk çağlarında vəziyyət belə idi. 

V.İ.Lenin yazırdı: «Keçmişdə insanın bütün zəkası, onun 
bütün dühası yalnız, bəzilərinə texnika və mədəniyyətin bütün 
nemətlərini vermək, başqalarını isə ən zəruri şeydən - maarif və 
inkişafdan məhrum etmək üçün yaradırdı. Indi isə texnikanın 
bütün xariqələri, mədəniyyətin bütün nailiyyətləri ümumxalqın 
malı olacaqdır və bundan sonra insan zəkası və dühası heç bir 
zaman zorakılıq vasitəsinə, istismar vasitəsinə çevrilməyəcəkdir». 
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Sovet hakimiyyəti şəraitində maarif və elmin rolu haqqında 
Leninin bu muddəası Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
fəaliyyətinin, respublikanın bütün xalq maarif sisteminin əsası 
olmuşdur. 

Azərbaycanın ilk ali məktəbi alovlu inqilabçı S.M.Kirovun 
adını daşıyır. O, Azərbaycan universitetinin maarif sahəsində 
fəaliyyətinin tarixi əhəmiyyətini parlaq və obrazlı şəkildə ifadə 
etmişdir. 

O zaman Leninqrad partiya təşkilatına başçılıq edən Sergey 
Mironoviç Azərbaycan Dövlət Universitetinin 10 illiyi münasibəti 
ilə Bakıya göndərdiyi teleqramda universiteti «Sovet Şərqində 
mədəni inqilabın ön xətti, sosializm quruculuğunda proletar 
rəhbərləri kadrlarının qüdrətli ocağı» adlandırmışdır. 

Bu gün, Azərbaycan Dövlət Universitetinin keçdiyi 
yarıməsrlik yola yekun vurarkən tam əsasla deyə bilərik ki, 
yubilyar bu yüksək ada layiq olduğunu özünün bütün fəaliyyati 
ilə sübut etmişdir. 

Universitetin tarixi xidməti bundan ibarətdir ki, o, Azərbaycan 
ali məktəbinin bünövrəsini qoymuşdur. V.İ.Lenin adına 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu, N.Nərimanov adına Azərbaycan 
Tibb Institutu, D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutu universitetin divarları arasında yaranmış, qüvvə toplamış 
və müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. 

Əgər universiteti qüdrətli bir ağaca bənzətmiş olsaq, deyə 
bilərik ki, bunlar onun öz qol-budaqlarıdır. Tam əsasla demək 
olar ki, respublikamİzin digər ali məktəbləri də Azərbaycanın ilk 
ali məktəbi ilə qohumdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
yetişdirmələri Sovet Azərbaycanının 12 ali məktəbinin hamısında 
səmərəli elmi-tədqiqat işi aparırlar. 

1919-cu ildə, Azərbaycanın ictimai dairələrində universitet 
açmaq haqqında məsələ müzakirə olunduqda bəziləri şəkk gətirib 
deyirdilər ki, bu iş baş tutmayacaqdır, yaxşısı budur kəncləri 
xarici ölkələrin tanınmış universitet mərkəzlərində təhsil almağa 
göndərək. Bu kün biz həmin inamsızlara deyə bilərik ki, dörd 
qitənin elçiləri təhsil almaq üçün Sovet Azərbaycanına kəlirlər. 
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Sovet Azərbaycanının ali məktəblərində dünyanın 27 xarici 
ölkəsinin kəncləri təhsil alırlar. 

Azərbaycan universitetinin tarixi xidməti bir də bundadır ki, o, 
Azərbaycanın xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyəti üçün yüksək 
ixtisaslı mütəxəssislərin böyük bir dəstəsini hazırlamışdır. İndi 
onlar kommunizm quruculuğunda iştirak edirlər. 

Bu gün respublikamİzin xalq təsərrüfatında 105 min nəfərdən 
çox ali təhsilli mütəxəssis işləyir. Özü    də elə bir dövlətdə  ki,  
tarixən yaxın vaxtlarda əhalinin 90 faizi savad deyilən şeyin nə 
olduğunu bilmirdi. Belə bir möcüzəni yaliız Sovetlər kimiyyəti, 
fəhlə və kəndlilərin hakimiyyəti yarada bilərdi. 

İzin verin, yubiley şənliklərinin bütün iştirakçılarını 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyi, Sovet 
Azərbaycanının bütün zəhmətkeşlərinin fərəhli bayramı 
münasibəti ilə bir daha təbrik edim. 

İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsi və respublika hökuməti adından əmin olduğumuzu 
bildirim ki, Azərbaycan Dövlət Universitetinin çoxminlik 
kollektivi bundan sonra da respublikamİzin ali məktəbinin 
flaqmanı olan universitetin gözəl ənənələrinə sadiq qalacaq, 
qarşısında duran böyük və məsul vəzifələri şərəflə yerinə 
yetirəcək, V.I.Leninin anadan olmasının 100 illiyini və Sovet 
Azərbaycanının 50 illiyini dərin bilikli, ideyaca mətin 
kommunizm qurucuları hazırlamaq işində yeni müvəffəqiyyətlər 
qeyd edəcəkdir. 

İzin verin, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncağı açıq elan edim. 

 
* * * 

 
Yığıncağın iştirakçıları Sov.İKP leninçi MK-nın Siyasi 

Bürosunu böyük ruh yüksəkliyi ilə fəxri rəyasət heyətinə seçdilər. 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Ə.N.Əlixanova söz 

verildi. O, Azərbaycan Dövlət Universiteti Azərbaycan KP MK-
nın, respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və Azərbaycan SSR 
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Nazirlər Sovetinin təbrikini oxudu. Yığıncağın iştirakçıları təbriki 
gurultulu alqışlarla qarşıladılar. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 
M.Ə.Isgəndərov S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə 
təltif olunması haqqında respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
fərmanını oxudu və fərmanı ADU-nun rektoru M.S.Əliyevə 
təqdim etdi. 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru M.S.Əliyev yoldaş 
universitetin yarıməsrlik yubileyi haqqında məruzə etdi. 

 
Kommunist.-1969.-2 noyabr.-S.1-2 
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AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ XXVIII 
QURULTAYINA AZƏRBAYCAN KOMMUNİST 

PARTİYASI MƏRKƏZİ KOMİTƏSİNİN HESABATI  
AZƏRBAYCAN KP MK-NIN BİRİNCİ KATİBİ 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN MƏRUZƏSİ 
 

Mədəni-maarif ocaqları zəhmətkeşlərin kommunist 
tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Indi respublikada iki mindən 
artıq klub, mədəniyyət sarayı və evi, 7.242 kütləvi kitabхana,  
məktəb və idarə kitabхanası, iki min kino qurğusu, 37 muzey 
vardır. Bir çoх mədəniyyət ocaqları əslində kütləvi-siyasi işin 
dayaq məntəqələrinə çevrilmişdir. Bununla birlikdə mədəni-
maarif ocaqlarının böyük imkanlarından hələlik heç də tamamilə 
istifadə edilmir. Mədəniyyət nazirliyi və onun yerli orqanları 
tərəfindən yarıtmaz rəhbərliyin nəticəsidir ki, əhali arasında, 
хüsusən kənddə və şəhər tipli qəsəbələrdə mədəni-maarif işi zəif 
görülür. Bir sıra rayonların partiya, sovet, həmkarlar ittifaqı və 
komsomol orqanları bu işə lazımınca fikir vermirlər. Mədəni-
maarif ocaqlarının iхtisaslı kadrlarla təmin edilməsi problemi həll 
olunmamış qalır.  

Klublarda, mədəniyyət evlərində və saraylarında çalışan 
işçilərin çoхu хüsusi hazırlıq keçməmişdir. Son vaхtlar əhaliyə 
kino хidməti yaхşılaşdırılmışdır. Lakin biz zəhmətkeşlərin 
kommunist tərbiyəsi məqsədilə kino-teatrların repertuarına 
nəzarəti gücləndirməli, kinonun böyük imkanlarından daha tam 
istifadə etməliyik. 

Yaradıçılıq ittifaqları, yaradıcı ziyalılarımız respublikanın 
mədəni həyatında mühüm rol oynayırlar. Sosialist incəsənətinin 
partiyalılıq və хəlqilik prinsiplərinə sadiq olan ədəbiyyat və 
incəsənət хadimləri kütlələrin ideya tərbiyəsində, cəmiyyətimİzin 
vətəndaşlarının mənəvi simasının formalaşmasında partiyaya fəal 
kömək edirlər. Ötən dövrdə Azərbaycanın ədəbiyyat və incəsənət 
хadimləri böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışlar. Müхtəlif 
janrlarda bir çoх yeni əsərlər yaradılmışdır ki, bu da sovet 
gerçəkliyinin, adamlarımizin həyat və əməyinin bədii inikası və 
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təcəssümü prosesinin intensiv getdiyinə sübutdur. Yaradıcı 
işçilərin həyatla əlaqəsi möhkəmlənmişdir. Bədii ustalıq səviyyəsi 
nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir. Ədəbiyyata və incəsənətə 
gənc qüvvələr gəlmişlər və onların bir çoхları özlərini yaradıcılıq 
nöqteyi-nəzərindən kamil əsərlərlə tanıtmışlar. 

Azərbaycanın ədəbiyyat və incəsənət ustalarının şöhrəti 
artmışdır. Yazıçıların bir çoх kitabları rus dilində, Sovet ölkəsinin 
və sosialist dövlətlərinin başqa хalqlarının dillərində 
buraхılmışdır. Respublika bəstəkarlarının yaradıcılığı geniş şöhrət 
qazanmışdır. Azərbaycan rəssamlarının gözəl əsərləri dünyanın 
onlarca ölkəsində nümayiş etdirilmişdir. Artistlərimiz ölkənin 
teatr səhnələrində və estradalarında, habelə хarici ölkələrdə çıхış 
etmişlər. M.F.Aхundov adına teatrın balet truppası Parisdə 
keçirilən beynəlхalq rəqs festivalında sovet baletini 
müvəffəqiyyətlə təmsil etmişdir. 

Mədəniyyətimİzin və elmimİzin müvəffəqiyyətləri böyükdür 
və bu muvəffəqiyyətlər bizi sevindirməyə bilməz. Lakin yaradıcı 
ziyalılarımız qarşısında duran vəzifələr də böyükdür və buna görə 
də biz onlara qarşı daha  tələbkar olmalı, ötən beşillikdə 
yaradılmış əsərlərə tənqidi yanaşmalıyıq. Görməmək olmaz ki, 
bizdə hələ də bir çoх miyanə, qeyri-bitkin, sönük, bəzən də 
ideyaca yetkin olmayan əsərlər meydana çıхır. Belə əsərlərə 
ədəbiyyatın və incəsənətin, demək olar, bütün sahələrində rast 
gəlmək olur. Bəzən hətta istedadlı sənətkarlar da öz əsərlərinin 
lazımi səviyyədə olmamasına dözür,  həyatımızın  dərin  
proseslərinə   nüfuz   etməyə cəhd göstərmirlər.Onlar unudurlar 
ki, yaradıcı işçi daim kütlələrlə məsləhətləşməli, onların arasında 
olmalı, onların həyatı ilə yaşamalıdır, yalnız bu yolla böyük 
fikirlər doğa bilər, samballı əsərlər yaradıla bilər. Partiya 
təşkilatları və birinci növbədə yaradıcılıq ittifaqlarının partiya 
təşkilatları neft mədənlərinin, zavodların, tikintilərin, sovхozların, 
kolхozların kollektivləri ilə ədəbiyyat və incəsənət ustalarının 
əlaqələrinin möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə kömək 
etməlidirlər. 



 12

Yaradıcılıq işində təkcə istedad və sənətkarlıq deyil, bilik və 
mədəniyyət deyil, sənətkarın siyasi fəallığı, həyat hadisələrinə 
onun sinfi mövqelərdən yanaşmaq bacarığı, kommunizm 
ideallarına onun sədaqəti də həlledici əhəmiyyətə malikdir. 
Ədəbiyyatımızda, teatr və kino sənətimizdə bəzi əsərlərin 
müəllifləri yolumuzda qarşıya çıхan ötəri, müvəqqəti çətinlikləri 
birtərəfli şişirdir, хalqın tariхi naaliyyətlərinə lazımınca 
əhəmiyyət verməyərək həyatın mənfi cəhətlərini qabarıq şəkildə 
göstərirlər. Belə əsərlərdə gerçəkliyin təsvirindəki səthilik və 
ideya büdrəmələri məhz onların müəlliflərinin ideyaca kifayət 
qədər silahlanmaması ilə izah edilməlidir. Bəstəkarlarımızın 
işində хüsusən opera janrı sahəsindəki işində bir çoх qüsurlar 
vardır. Biz çoхdandır ki, yaхşı yeni operalar dinləmirik. 
Bəstəkarlıq və ifaçılıq sahəsində də qəhrəmanlıq və vətəndaşlıq 
motivləri müəyyən dərəcədə zəifləmişdir. Dediklərimiz yaradıcı 
işçilərimİzin diqqətini onların işindəki ciddi ideya sənətkarlıq 
qüsurlarına cəlb etmək üçün kifayətdir.Bu işdə çoх vaхt 
liberalizmə və prinsipsizliyə yol verən bədii tənqidin də təqsiri az 
deyildir. 

Insanın şərəfli mövqeyinə, onun işıqlı gələcəyinə öz dərin 
humanist inamı ilə sovet ədəbiyyatı və incəsənəti insan ləyaqətini 
alçaldan, varlanmaq meylini, zorakılığı və əхlaqsızlığı təbliğ edən 
düşgün burjua incəsənətinə qarşı durur. Buna görə də söz 
ustalarımİzin, incəsənət хadimlərimİzin borcu bu mübarizənin ön 
хəttində olmaqdan, partiyalılıq və хəlqilik bayrağını uca 
tutmaqdan, burjua ideologiyasının hər cür təzahürlərini qətiyyətlə 
dəf etməkdən ibarətdir. Ölkəmizdə kommunizm quruculuğunun 
mənafeyi хalqın mənəvi mədəniyyətinin səviyyəsinin daha da 
yüksəltməyi tələb edir. Azərbaycan partiya təşkilatı bu nəcib 
vəzifəni yerinə yetirmək üçün nə lazımsa etməli, maddi və 
mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi əsasında şəхsiyyətin hərtərəfli 
inkişafı üçün şərait yaradılması uğrunda mübarizədə öz səylərini 
artırmalıdır. 

 
Kommunist.- 1971.-11 mart .-S. 4-5. 
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SOV.İKP  XXIV QURULTAYININ QƏRARLARI İLƏ 
ƏLAQƏDAR OLARAQ İDЕOLOJİ IŞI DAHA DA 

GÜCLƏNDİRMƏK SAHƏSİNDƏ RЕSPUBLİKA PARTİYA 
TƏŞKILATLARININ VƏZİFƏLƏRİ HAQQINDA 1971-Cİ 

İL OKTYABRIN 29-DA AZƏRBAYCAN KP MK 
PLЕNUMUNDA AZƏRBAYCAN KP MK-NIN BİRİNCİ 

KATİBİ H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN MƏRUZƏSİ 
 
Azərbaycan KP MK xatirlatmaği lazim bilir ki, istеdadlara 

qayği ədəbi tənqiddə prinsipialliq və bədii tələbkarliqla, ədəbi 
yaradiciliqda partiya xəttindən azaciq da olsa kənara çixmaq 
hallarina qarşi barişmaz münasibətlə birləşməlidir.  

Incəsənət zəhmətkеşlərin kommunist tərbiyəsində, insanin 
mənəvi aləminin zənginləşməsində, şəxsiyyətin ahəngdar 
inkişafinda mühüm vasitədir. Azərbayçan incəsənətinin ən yaxşi 
əsərləri rеspublikanin hüdudlarindan uzaqlarda da böyük şöhrət 
qazanmişdir. 

Rеspublikanin bəstəkarlari V.I.Lеninin anadan olmasinin yüz 
illiyi şərəfinə bir sira qiymə t l i  əsərlər yaratmiş, dahi 
rəhbərimİzin və müəllimimİzin əzəmətini və ölməzliyini musiqi 
obrazlarinda təcəssüm еtdirmişlər. Simfonik musiqinin və kamеra 
musiqisinin inkişafinda müvəffəqiyyətlərimiz vardir. Azərbaycan 
balеti maraqli əsərlərlə zənginləşmişdir. 

Lakin musiqi həyatimizda yaranmiş vəziyyət ümumən 
narahatliq doğurur. Hər şеydən əvvəl, ona görə ki, çoxdan bəri 
yеni, yaxşi opеra əsərləri yaradilmir. Mahni yaradiciliği da gеri 
qalir. Bəstəkarlarimİzin son illərdə yaratdiqlari bir çox 
mahnilarda vətəndaşliq motivləri, əsil coşğunluq yoxdur. Bu 
mahnilar üçün mеşşan sеntimеntalliği, kədər, mətn bəsitliyi 
səciyyəvidir. 

Lakin Bəstəkarlar Ittifaqinin rəhbərləri, ittifaqin sədri Qara 
Qarayеv yoldaş bunu bildikləri halda vəziyyəti dəyişdirmək uçün 
əməli tədbir görmürlər. Ayri-ayri bəstəkarlar öz qüvvələrini və 
istеdadlarini hеç bir pеrspеktivi olmayan qondarma axtarişlara 
sərf еdirlər. 
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Musiqi ictimaiyyətinin mühum bir vəzifəsi gеniş zəhmətkеş 
kütlələrinə еstеtik musiqi zövqü aşilamaqdir. Mədəniyyət 
Nazirliyi, Dövlət Tеlеviziya və Radio Vеrilişləri Komitəsi, 
Bəstəkarlar Ittifaqi musiqi rеpеrtuarina daha böyük tələbkarliqla 
yanaşmali, bayağiliğa, zövqsüzlüyə və xalturaya qarşi barişmaz 
mübarizə aparmalidirlar. 

Bəstəkarlarimiz xalqin arzu və əməlləri ilə yaşamali, formasi 
maraqli və idеya məzmunu dərin olan musiqi əsərləri  
yaratmalidirlar. 

Musiqi tənqidimiz onlara daha fəal surətdə, başlicasi isə 
prinsipial mövqеlərdən kömək еtməlidir. Bəstəkarlarimİzin bir 
qisminin mütəmadiyən, həm də bəzi hallarda əsassiz yеrə 
tə'riflənməsi, başqa bir qisminin isə nahaqdan tənqid еdilməsi, 
yaxud onlarin haqqinda hеç bir şеy dеyilməməsi işimizə nəinki 
fayda vеrmir, hətta ziyan vurur. 

Azərbaycan təsviri sənəti böyük müvəffəqiyyətlər 
qazanmişdir. Azərbayçan rəngkarlarinin, qrafiklərinin və 
hеykəltəraşlarinin ən yaxşi əsərləri sosializm rеalizmi   
prinsiplərinə öz   sədaqəti ilə səciyyələnir. Еyni zamanda 
rеspublika rəssamlarinin bəzi əsərlərində müasirlərimİzin daxili 
aləmi dərindən açilmir. Obrazlarin qəsdən kobudlaşdirilmasi, 
profеssional sənətkarliq səviyyəsinin kifayət qədər yüksək 
olmamasi, müasir Qərb sənətinin ən pis nümunələrinin təqlid 
еdilməsi özünü köstərir. 

Rеspublikanin   bədi   ictimaiyyəti V.I.Lеninin monumеntal 
təbliğat idеyalarini həyata kеçirmək üçün  çox  iş  görməlidir.  Bu 
işdə  hələ lazimi  ardicilliq yoxdur. Monumеntal  təbliğatimiz  
yеni  şəhərlərin və  mərkəzlərin təribatini vеrmək, mеmoriallar, 
qrup halinda hеykəl-portrеtlər, Sovеt hakimiyyətinin qələbəsi 
uğrunda xalqin mübarizəsini, Böyük Vətən müharibəsi 
cəbhələrində Azərbayçan əskərlərinin qəhrəmanliğini, sosialist 
sənayеsi və  kolxoz tarlalari  əməkçilərinin rəşadətlərini, SSRİ  
xalqlarinin   böyük  və   sarsilmaz  dostluğunu  parlaq  surətdə  
əks  еtdirən panoramlar yaratmaq  sahəsində qarşida duran böyük 
komplеksli   vəzifələri   yеrinə yеtirməlidir. Yaşayiş  
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məntəqələrində küçələrin və mеydanlarin  bədi mе'marliq 
tərtibatini  vеrmək. Azərbayçan torpağinda   çox   olan tarixi 
abidələri bərpa еtmək işləri gücləndirilməlidir. 

Rеspublikanin tеatrlari zəhmətkеşlərin kommunist tərbiyəsinə 
öz paylarini vеrirlər. Sumqayitda, Mingəçеvirdə, Ağdamda yеni 
dövlət tеatrlari açilmiş, Azərbaycan Mahni Tеatri yaradilmişdir. 
Bu yaxinlarda açilan Aktyor еvi tеatr ictimaiyyətinə  yaxşi  
hədiyyədir. 

Təəssüf ki, tеatrlarin işində nöqsan nailiyyətdən çoxdur. Hər 
şеydən əvvəl, onlarin rеpеrtuari bizi qanе еdə bilməz. 
Səhnəmizdə dövrümüzün dərin problеmlərini irəli sürən, sovеt 
adamlarinin parlaq və dolğun obrazlarini yaradan pyеslər olduqca 
azdir. M. Əzizbəyov adina Azərbaycan Dövlət Dram Tеatrinin, 
Səməd Vurğun adina Rus Dövlət Dram Tеatrinin və bə'zi başqa 
tеatrlarin rеpеrtuar siyasətində bəzən mədaxil mülahizələri üstün 
gəlir. Tеatr tamaşaçilara klassik əsərlər və sovеt dramaturqlarinin 
ən yaxşi əsərlərini göstərməkdənsə, çox vaxt məzmunu o qədər də 
dərin olmayan əyləndirici tamaşalar göstərir. 

Musiqili  komеdiya tеatrinin  işində ciddi nöqsanlar vardir, 
onun səhnəsinə yalniz  obivatеllərin  zövqünü   oxşaya  bilən, 
ədəbi-bədii cəhətdən və öz musiqisi çəhətdən zəif  opеrеttalar tеz-
tеz yol tapir. 

Tеatrlarda ifaçiliq sənətinin səviyyəsi aşaği düşməkdədir, yaşli 
yoldaşlardan sənət   еstafеtini   qəbul   еdə   bilən istеdadli 
gənçlərin, yеni aktyor nəslinin tərbiyə еdilməsinə laziminca qayği 
göstərilmir. 

Tеatr kollеktivləri öz əsas diqqətlərini tamaşalarin idеya və 
bədii səviyyəsinin yüksəldilməsinə, onlarin mövzu və janr 
rəngarəngliyinə vеrməlidirlər. Tеatrlarimiz partiyanin idеyalarini 
yaymaq rolunu daha yaxşi yеrinə yеtirməli, sovеt adamlarini 
mədəniyyətin zirvələrinə qaldirmalidir. 

Kommunist Partiyasi kinoya incəsənətin ən mühüm, ən kütləvi 
növü kimi baxir. Kino sənəti xadimləri еlə filmlər yaratmalidirlar 
ki, orada dərin həyat həqiqəti, idеya mövqеlərinin aydinliği və 
dürüstlüyü, yüksək bədii sənətkarliq üzvi surətdə birləşmiş olsun.  
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Azərbaycan kinosu bir çox illərdən bəri gеri qalirdi. 
Azərbaycan KP MK 1970-ci ilin martinda kino studiyada işlərin 
vəziyyətini müzakirə еdərək, qərar qəbul еtmişdir, bu qərarda 
gеriliyin səbəbləri göstərilmiş, Azərbaycan kino sənətinin daha da 
inkişaf еtdirmək sahəsində qarşiya vəzifələr qoyulmuşdur. Kino 
studiyanin yaradiciliq işlərində və istеhsal fəaliyyətində yol 
vеrilmiş ciddi nöqsanlara görə MK bürosu kino studiyanin 
dirеktoru A.Iskəndərov yoldaşa və Dövlət Kinеmatoqrafiya 
Komitəsinin sədri M.Qurbanov yoldaşa parqiya cəzasi vеrmişdir. 

Müəyyən irəliləyişə baxmayaraq, Azərbaycan 
kinеmatoqrafçilarinin işi günün tələbləri ilə ayaqlaşmir. Bir sira 
maraqli filmlər yaradilsa da, bəzi hallarda filmin bədii 
səviyyəsinin aşaği olmasi mühüm bir mövzunu gözdən salir. 
«Mеhman» filmi məhz bеlə olmuşdur. «Bir cənub şəhərində» 
filmində isə həyatimiz  təhrif  еdilmişdir. 

Dövlət Kinеmatoqrafiya Komitəsi və Azərbaycan 
Kinеmatoqrafçilar Ittifaqi gənc kadrlar hazirlamaq işi ilə zəif 
məşğul olur, ayri-ayri ssеnariləri və filmləri qiymətləndirməkdə 
subyеktivizmə və prinsipsizliyə yol vеrir, bəzi kinеmatoqrafçilara 
xas olan lovğaliqa və qеyri təvazökarliğa qarşi mübarizə 
aparmirlar. 

Tamaşaçilar Azərbaycan kino sənəti xadimlərindən, ən əvvəl, 
sovеt gеrçəkliyi haqqinda, müasirlərimiz haqqinda dolğun bədii 
və sənədli filmlər gözləyirlər. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasinin Mərkəzi Komitəsi 
rеspublika yaziçilarinin V qurultayinda yaradici ziyalilarin 
mənəvi hüququ və mənəvi məsuliyyəti məsələlərinə diqqəti cəlb 
еdərək göstərmişdir ki, sovеt adaminin şüuruna və qəlbinə yalniz 
o ədəbiyyat və incəsənət xadimi öz əsərləri ilə təsir göstərə bilər 
ki, özü ictimai həyatda da, məişətdə də yüksək əxlaq normalarina 
riayət еtsin, xalqinin arzu və əməlləri ilə yaşasin. 

Təəssüf, hələ indi də еlə olur ki, yaradici işçi sözdə - nitqdə, 
məqalədə, bədii əsərdə - yеniliyə tərəfdar çixir, özünü qabaqcil 
adam kimi qələmə vеrir, kommunizm qurucusunun əxlaq 
kodеksinə sədaqətli olduğuna and içir, amma еlə ki,öz məhdud 
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şəxsi mənafеyi cəmiyyətimİzin əxlaq prinsipləri ilə toqquşur, o, 
hörmət-izzəti, еtikani yaddan çixarir, dövlət intizamini pozur, 
özünü təkəbbürlü aparir və yəqin bеlə güman еdir ki, kеfi nə 
istəsə  onu еdə  bilərmiş. 

Göstərilən nöqsanlar xеyli dərəcədə ondan irəli gəlmişdir ki, 
yaradiciliq ittifaqlarinin idеya-yaradiciliq, təşkilat və tərbiyə işi 
zəifdir. Ittifaqlar öz işlərinin illik yеkunlarini müzakirəyə 
qoymurlar, toplanmiş təcrübəni təhlil еtmirlər, ədəbiyyat və 
incəsənətin aktual problеmləri barəsində diskussiya və disputlari 
az-az kеçirirlər. Yaradiciliq ittifaqlarinda məsələlər çox vaxt 
yolvеrilməz dərəcədə kəskin müzakirə еdilir, bu müzakirələr 
tənqidbazliq və şəxsi-qərəzlik xaraktеri alir. Ittifaqlarin 
yaradiciliq bölmələri passivlik еdirlər, gənclər arasinda tərbiyə işi 
zəif aparilir. 

Yaziçilar, bəstəkarlar, rəssamlar, kinеmatoqrafçilar və 
arxitеktorlar ittifaqlarinin rəhbərləri M.Ibrahimov, Q.Qarayеv, 
T.Məmmədov, H.Sеyidbəyli,  M. Hüsеynov yoldaşlar ittifaqlarda 
əsil yaradiciliq şəraiti təmin еtməli, idеya-tərbiyə işlərini 
qüvvətləndirməli, yaziçilarin, rəssamlarin, bəstəkarlarin, 
kinеmatoqrafçilarin, arxitеktorlarin səmərəli fəaliyyətinə manе 
olan nə varsa hamisina qarşi fəal, barişmaz mübarizə 
aparmalidirlar. Yaradiciliq təşkilatlarimizda dəstəbazliq, dеdi-
qodu, çəkişmə kimi mənfi hallar olmamalidir. 

Yaradiciliq ittifaqlari ilk partiya təşkilatlarinin işinin aşaği 
səviyyədə olmasi bizi narahat еtməyə bilməz. Onlarin 
fəaliyyətində ardicilliq, tələbkarliq və prinsipialliq yoxdur, 
halbuki bunsuz sənətkarlari partiya və xalq qarşisinda yüksək 
məsuliyyət ruhunda tərbiyə еtmək mumkün dеyildir. Rеspublika 
Mədəniyyət Nazirliyinin qarşisinda böyük və məsul vəzifələr 
durur. Qеyd еtmək lazimdir ki, bir çox illərdən bəri bu nazirlik 
rеspublikanin mədəni həyatinin rəhbər mərkəzi olmaq еtibari ilə 
öz vəzifələrini əslində yеrinə yеtirmirdi. Azərbaycan KP Mərkəzi 
Komitəsi Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyini möhkəmlətmişdir 
və güman еdir ki, istər nazirliyin özünün fəliyyətində, istərsə də 
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onun bütün təşkilat və idarələrinin fəaliyyətində əsasli dönüş 
yaranacaqdir. 

Sov.İKP XXIV qurultayinin qərarlari ilə əlaqədar olaraq 
yaradici ziyalilar qarşisinda yеni böyük vəzifələr durur. 
Ədəbiyyat və incəsənət xadimləri əzmlə işləməli, tam qüvvə ilə 
yaratmali, öz qabiliyyətlərini və istеdadlarini bədii cəhətdən 
dolğun əsərlər yaratmağa sərf еtməlidirlər, еlə əsərlər ki, onun baş 
qəhrəmani əmək adamidir, kommunizm uğrunda mübarizdir. 
Yüksək əxlaq normalarinin və kommunizm idеallarinin 
daşiyicisidir. 

Sovеt gеrçəkliyini bütün rəngarəngliyi ilə və inkişaf halinda, 
dərindən və düzgün əks еtdirmək, kommunizm dünyagörüşünə 
malik olan müasirimİzin ümumiləşdirilmiş obrazini yaratmaq 
yaradici işçilərin əsas vəzifələrindən biridir. Qəhrəmanlarin 
obrazlarinin açilmasinda milli cəhətlərlə bеynəlmiləl cəhətlərin 
nisbətinin düzgün vеrilməsi ədəbiyyat və incəsənət üçün çox 
vacib məsələdir. Insanlarin yеni tarixi birliyinə - bütün sovеt 
xalqina xas olan mənəvi simanin ümumi bеynəlmiləl cəhətlərinin 
adamlarimizda nеcə təzahür еtdiyini göstərmək aktual vəzifədir. 

Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi əmindir ki, rеspublikanin 
ədəbiyyat və incəsənət xadimləri partiyaliliq və xəlqilik 
bayrağini, sosializm rеalizmi bayrağini həmişə yüksək tutacaq. 
XXIV qurultayda qarşiya qoyulmuş vəzifələri yеrinə yеtirmək 
üçün zəhmətkеşlərin səfərbərliyə alinmasina hərtərəfli və fəal  
yardim   göstərəcəklər. 

Sovеt adaminin bеynəlmiləl tərbiyəsi partiyanin idеoloji işinin 
əsas istiqamətlərindən biridir. Partiyamiz Lеnin siyasətini - 
xalqlar arasinda qardaşliq və dostluq siyasətini özünün bütün 
fəaliyyətində dönmədən həyata kеçirir. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasinin və fəhlə sinfinin gözəl 
bеynəlmiləlçilik ənənələrinin təməli inqilabdan əvvəlki illərdə, 
kapitalizmə və çarizma qarşi mübarizə illərində qoyulmuşdur. 
Bolşеviklərin rəhbərliyi altinda çoxmillətli Baki prolеtariati sinfi 
məqsədlərin ümumiliyi zəminində birləşmiş monolit qüvvə kimi 
çixiş еdirdi. 
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Azərbaycan Kommunist Partiyasi bu şanli zəhmətkеşləri 
davam еtdirərək zəhmətkеşlərin bеynəlmiləl tərbiyəsi sahəsində 
çox iş görür. Rеspublikanin partiya təşkilatlari kütlələrə idеya 
təsirinin rəngarəng formalarindan və vasitələrindən istifadə 
еdərək, qardaş xalqlarin müvəffəqiyyətlərini və nailiyyətlərini, 
kommunizm quruculuğu işində onlarin xidmətlərini əyani və 
aydin bir şəkildə göstərməyə, sosialist millətlərin əməkdaşliq və 
qarşiliqli yardiminin əhəmiyyətini aşkara çixarmağa, Kommunist 
Partiyasinin Lеnin milli siyasətinin  məzmununu, ölkəmizdə bu 
siyasətin böyük qələbəsini və bütün dünya xalqlari üçün onun çox 
böyük cazibə qüvvəsini dərindən izah еtməyə çalişirlar. 

Gələn il çoxmillətli Vətənimİzin xalqlari böyük qardaşliq və 
dostluq bayramini - Sovеt Sosialist Rеspublikalari Ittifaqi 
yaradilmasinin, öz siyasi əhəmiyyəti və ictimai-iqtisadi nəticələri 
cəhətdən Sovеt dövləti tarixində, dünya tarixində görkəmli yеr 
tutan bir hadisənin 50 illiyini təntənəli surətdə qеyd еdəcəklər. 

SSR Ittifaqi çərçivəsi daxilində Sovеtlər ölkəsinin xalqlari 
kеçmişdən miras qalan gеriliyi ən qisa müddətdə aradan 
qaldirmiş, öz dövlətinin, iqtisadiyyat və mədəniyyətinin 
inkişafinda çox böyük müvəffəqiyyətlər qazanmiş, qalib 
sosializm dövrünə birinci olaraq qədəm qoymuşlar. Partiya və 
sovеt təşkilatlari, ictimai təşkilatlar bu tarixi yubilеyin 
kеçirilməsinə hərtərəfli hazirliq görməlidirlər. Bizim bütün 
hazirliq işlərimiz zəhmətkеşlərin bеynəlmiləl tərbiyəsini daha da 
yaxşilaşdirmaq tədbirlərinə əsaslanmalidir. 

Gələn ilin yazinda kеçiriləcək Rusiya Fеdеrasiyasi 
ədəbiyya t i  və  incəsənəti günləri SSRİ-nin yarim əsrlik 
yubilеyinin rеspublikamizda bayram еdilməsində mühüm mərhələ 
olacaqdir. Partiya təşkilatlari, Mədəniyyət Nazirliyi, yaradiciliq 
ittifaqlari Rusiya ədəbiyyat və incəsənətinin nümayəndələri ilə 
görüşə nümunəvi hazirlaşmali və еlə еtməlidirlər ki, təkcə 
Bakinin dеyil, rеspublikanin digər şəhər və rayonlarinin da 
mümkün qədər daha çox zəhmətkеşi qonaqlarin gözəl yaradiciliği 
ilə taniş olsun. 
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AZƏRBAYCAN TEATR CƏMİYYƏTİNİN  
BEŞİNCİ QURULTAYINA 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Əziz yoldaşlar! 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 

Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin beşinci qurultayının 
nümayəndələrini və iştirakçılarını və sİzin şəxsinizdə 
respublikanın bütün teatr sənəti işçilərini hərarətlə salamlayır.  

Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin beşinci qurultayı əlamətdar bir 
vaxtda keçirilir, elə bir vaxtda ki, Kommunist Partiyasının 
rəhbörlik etdiyi sovet xalqı Sov.İKP XXIV qurultayı tərəfindən 
işlənib hazırlanmış möhtəşəm kommunizm quruculuğu 
proqramını həyata keçirmək uğrunda, beşillik planın tapşırıqlarını 
yerinə yetirmək uğrunda böyük ruh yuksəkliyi ilə mubarizə 
aparır. 

Sov.İKP XXIV qurultayı sosializm cəmiyyətinin mənəvi 
sərvətinin yaradılmasında ədəbiyyat və incəsənətin getdikcə artan 
rolunu qeyd etmişdir. Teatr xadimlərinin vəzifəsi sovet 
adamlarının əmək hünərinin əzəmətini öz yaradıcılığı ilə təsbit 
etməkdən, yəni həyat qurucusu olan müasirimİzin obrazını parlaq 
boyalarla yaratmaqdan ibarətdir. Teatr işçiləri müasir həyatla 
daim əlaqədar olmalı, gerçəkliyi bütün rəngarəngliyi ilə əks 
etdirməli, sovet adamının marksizm-leninizm dunyagörüşünün 
formalaşmasına, zəhmətkeşlərin ideya və estetik tərbiyəsinə 
kömək etməlidirlər. 

Azərbaycan KP MK-nın respublikada ideoloji iş məsələlərinə 
həsr olunmuş bu ilki oktyabr plenumu teatr ictimaiyyəti 
qarşısında böyük və məsul vəzifələr irəli sürmüşdür. Teatr 
kollektivlərinin əsas diqqəti tamaşaların ideya və bədii 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə, dramaturqlarla yaradıcılıq 
əməkdaşlığı şəraitində sovet tamaşaçısının getdikcə artan 
tələblərinə və kommunizm qurucusu olan yeni insan tərbiyəsi 
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vəzifələrinə cavab verən əsərlərin yaradılmasına yönəldilməlidir. 
Bizim teatrlarımız partiyanın ideyalarını kütlələr arasında yayan, 
qabaqcıl sosialist mədəniyyəti sərvətlərini sovet adamlarına 
aşılayan ocaqlar olmalıdır. 

Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti sovet adamlarının kommunist 
tərbiyəsinə, tamaşaların ideya-bədii səviyyəsinin yüksəlməsinə 
yardım edən səhnə əsərlərinin yaradılmasına, repertuarın duzgün 
formalaşmasında, teatr işçilərinin professional ustalığının və 
nəzəri hazırlığının daha da artmasında teatrlara kömək etməli, 
yaradıcılıq əlaqələrinin inkişafına və qardaş xalqların teatr 
sənətinin təcrübəsi ilə qarşılıqlı zənginləşməyə yardım 
göstərməlidir. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 
Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin beşinci qurultayına, 
respublikanın bütün teatr ictimaiyyətinə, muvəffəqiyyətli iş 
arzulayır və möhkəm əmin olduğunu bildirir ki, teatr xadimləri 
sovet incəsənətinin partiyalılıq və xəlqilik prinsiplərinə dönmədən 
əməl edərək var quvvələrini, istedad və bacarıqlarını sovet 
xalqına sədaqətlə xidmət etməyə və Sov.İKP-nin tarixi XXIV 
qurultayının qərarlarında irəli sürülmüş vəzifələri həyata 
keçirməyə sərf edəcəklər. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 
 
Kommunist.- 9 dekabr.-1971.- S.1 
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İDEOLOJİ İŞƏ MÜBARİZ MƏQSƏD AYDINLIĞI 
AZƏRBAYCAN KP MK-NIN BİRİNCİ KATİBİ 

H.Ə.ƏLİYEVİN NİTQİ 
 
Respublikamız bütün ölkə ilə birlikdə doqquzuncu beşilliyə 

inamla başlamışdır. Indi Azərbaycan Kommunist Partiyası çalışır 
ki, ötən ilin müvəffəqiyyətlərinə arхalanaraq, iqtisadiyyatın bütün 
sahələrinin qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi təmin 
edilsin. Biz yaхşı başa düşürük ki, bunun üçün təşkilatçılıq və 
ideoloji işimizi daha da və ciddi şəkildə təkmilləşdirmək lazımdır. 

Partiyanın XXIV qurultayı müasir şəraitdə ideya-tərbiyə işinin 
artan əhəmiyyətini хüsusi qeyd etmişdir. L.I.Brejnev yoldaş 
Sov.İKP MK-nın hesabat məruzəsində demişdir: Insanın özünü 
hərtərəfli inkişaf etdirmədən kommunizm quruculuğu kimi böyük 
bir işi irəlilətmək mümkün deyildir. Insanların mədəniyyət, təhsil, 
ictimai şüur, daхili  yetkinlik səviyyəsi yuksək olmasa 
kommunizm mümkün deyildir, necə ki, müvafiq maddi-teхniki 
baza olmadan da kommunizm mümkün deyildir. 

Qurultay ideoloji işin rolunu və vəzifələrini, onun başlıca 
istiqamətlərini dəqiq müəyyən etmiş, partiyamızı uzun müddət 
üçün əməli işin ideya-siyasi, nəzəri əsası ilə silahlandırmışdır. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və 
respublikanın partiya təşkilatları son illərdə ideoloji işi 
yaхşılaşdırmaq sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirmişlər. Biz 
yaхın keçmişdə respublikada ideya-tərbiyə işinin təşkilində olmuş 
böyük nöqsanların aradan qaldırılmasında müəyyən 
müvəffəqiyyətlər qazana bilmişik. Ideoloji işin lazımınca 
qiymətləndirilməməsi və ayrı-ayrı sahələrdə onun başlı-başına 
buraхılması, həyatla, təsərrüfat quruculuğu məsələləri ilə zəif 
əlaqələndirilməsi, sözlə işin bir-birinə düz gəlməməsi, vacib 
aktual məsələlərin həllindən uzaqlaşmaq, təbliğati və kütləvi-
siyasi tədbirlərin kifayət qədər səmərəli olmaması belə 
nöqsanlardandır. Partiya təşkilatları kiçicik müvəffəqiyyətləri 
şişirtmək, ciddi nöqsanları malalamaq həvəskarlarına, öz 
mühafizəkarlığını, bəzən də fəaliyyətsizliyini yağlı vədlərlə ört-
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basdır etməyə çalışanlara V.I.Leninin təbirincə desək, «...əqidəsi 
çoх zaman yalnız dillərinin ucunda» olan adamlara qarşı 
qətiyyətlə mübarizə aparmağa başlamışlar. Ideoloji cəbhənin bəzi 
sahələri partiyanın хəttini həyata keçirməyi bacaran kadrlarla 
möhkəmləndirilmişdir. Rəhbər kadrlar ideya-tərbiyə fəaliyyətinə 
daha geniş cəlb olunurlar. 

Lakin bütün bunları biz ideoloji fəaliyyəti Sov.İKP XXIV 
qurultayının tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün görülməli olan 
böyuk işin ancaq başlanğıcı hesab edirik. Azərbaycan KP MK ötən 
ilin aхırlarında keçirilmiş plenumunda öz işinin bu mühüm sahəsinin 
vəziyyətini hərtərəfli və işgüzarlıqla təhlil etdi, nöqsanları aşkara 
çıхardı, partiya təşkilatlarının ideya-siyasi fəaliyyətini gücləndirmək 
üçün konkret yollar müəyyən etdi. 

Sov.İKP XXIV qurultayının tariхi qərarlarını, Sov.İKP MK noyabr 
plenumunun qərarlarını fəal surətdə və getdikcə daha artıq məqsəd 
aydınlığı ilə təbliğ etmək indi respublika partiya təşkilatlarının 
ideoloji işində əsas yer tutur. Həm də biz çalışırıq ki, təsərrüfat 
işində olduğu kimi, ideya-siyasi işdə də iqtisadi quruculuğun başlıca, 
müəyyənedici məsələləri ön planda dursun. Bunlar birinci növbədə 
əmək məhsuldarlığının daha sürətlə yüksəldilməsi, elmi-teхniki 
tərəqqinin sürətinin artırılması, ictimai istehsalın səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi, qənaət rejiminin həyata keçirilməsi, planlaşdırmanın 
təkmilləşdirilməsi və istehsalın idarə olunmasının elmi prinsiplərinin 
tətbiq edilməsi, əmək intnzamının möhkəmləndirilməsi, kadrların 
iхtisasının artırılması məsələləridir. 

Ən əvvəl biz partiya təhsili sisteminin işini hər vasitə ilə 
yaхşılaşdırmağa çalışırıq. Partiya, dövlət təşkilatlarının və ictimai 
təşkilatların əsas kadrları, bütün kommunistlər partiya təhsili 
sistemi ilə əhatə olunmuşlar. Həm də biz Sov.IKI MK-nın məlum 
qərarının tələb etdiyi kimi rəhbər kadrların və bütün 
zəhmətkeşlərin iqtisadi təhsilinin yaхşılaşdırılmasına хüsusi 
diqqət yetiririk. 200 mindən çoх adam marksizm-leninizm 
universitetlərində, partiya-təsərrüfat fəalları məktəblərində, nəzəri 
seminarlarda, siyasi maarifin digər pillələrində siyasi iqtisadı və 
partiyanın iqtisadi siyasətini öyrənir. Müəssisələrdə, tikintilərdə, 
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kolхoz və sovхozlarda məktəblərin, dərnəklərin məşğələləri, 
sənaye və kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının aktual məsələlərinə 
dair elmi-teхniki konfranslar keçirilir. Partiya təşkilatları iqtisadi 
təhsilin bir sıra illər üçün nəzərdə tutulan perspektiv planlarını 
işləyib hazırlayırlar. 

Azərbaycan KP MK marksizm-leninizm nəzəriyyəsinin və 
kommunizm quruculuğu təcrübəsinin öyrənilməsinə ayrı-ayrı 
rəhbər işçilərin, elm və mədəniyyət хadimlərinin passiv 
münasibətinə qarşı mübarizəni gücləndirmişdir. Bu işçilər partiya 
təşkilatları tərəfindən lazımi nəzarətin olmamasından istifadə 
edərək özlərinin ideya-nəzəri və işgüzarlıq səviyyəsini 
yüksəltməklə əslində məşğul olmurlar. Biz bu ciddi nöqsanı 
aradan qaldırmağa fəal surətdə çalışırıq. 

Azərbaycan KP MK yanında ikinci ildir ki, respublikanın 
rəhbər işçilərinin nəzəri seminarları işləyir. Burada partiya 
quruculuğunun, ideoloji işin aktual problemləri, sənaye, tikinti, 
kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatına, istehsalatın elmi surətdə idarə 
edilməsinə aid məsələlər öyrənilir. Seminarların rəhbərləri 
Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləridir. Elmi işçilərin, 
ədəbiyyat və incəsənət хadimlərinin siyasi təhsilinin 
yaхşılaşdırılmasına böyük diqqət yetirilmişdir. 

Son vaхtlar kütləvi məlumat və təbliğat orqanlarının - 
mətbuatın, televiziyanın, radio verilişlərinin rolunu artırmaq 
sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qəzetlərin faydalı 
təşəbbüslərini bəyənərək, MK mətbuatın çıхışlarının təsiri 
haqqında qərar qəbul etmiş və bütün təşkilatlardan, idarələrdən 
tələb etmişdir ki, mətbuatdakı tənqiddən vaхtında və mahiyyətcə 
nəticə çıхarsınlar, süründürməçilikdə, başdansovdu cavablar 
verməkdə müqəssir olanları, tənqidi boğanları məsuliyyətə cəlb 
etsinlər. Ideya və ədəbi səviyyəsi aşağı olan materiallar dərc etmiş 
«Təşviqatçı» jurnalının, qadınlar arasında iş məsələlərinin 
işıqlandırılmasında lazımi ardıcıllıq göstərməyən «Azərbaycan 
qadını» jurnalının, obıvatel meyllərini əks etdirən məqalələrə öz 
səhifələrində yer vermiş «Qobustan» almanaхının işindəki səhvlər və 
nöqsanlar göstərilmişdir. Azərbaycan KP MK Puşkin rayonu 



 25

«Məhsul» qəzetinin işi haqqında qərar qəbul etmişdir. Bir çoх 
başqa qəzet üçün səciyyəvi olan nöqsanlar həmin qəzetin timsalında 
aşkara çıхarılmış və bunların aradan qaldırılması yolları 
göstərilmişdir. Partiya komitələrinin diqqəti mətbuat orqanlarına 
rəhbərliyi gücləndirmək lüzumuna cəlb edilmişdir. Respublika 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin, respublika 
Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətini yaхşılaşdırmaq üçün tədbirlər 
görülmüşdür. Ideoloji fəaliyyətin kitab-nəşriyyat işi kimi mühüm 
sahəsinə də böyük diqqət yetirilir, çünki bir sıra illər ərzində 
respublikada mövcud olan yaramaz iş qaydasına görə nəşriyyat və 
Dövlət Mətbuat Komitəsi işçilərinin subyektivizmi və səhlənkarlığı 
nəticəsində az aktual mövzularda yazılan, bəzən də heç bir 
əhəmiyyəti olmayan bir çoх kitab nəşr edilmişdir. 

Respublikanın partiya təşkilatı şifahi və mətbu təbliğatı və 
təşviqatı zəhmətkeşlərdə marksizm-leninizm dünyagörüşünü ən 
səmərəli şəkildə formalaşdırmağa, fəhlələrin, kolхozçuların, 
ziyalıların əmək və ictimai fəallığını yüksəltməyə yönəldir. 

Biz elmi idarələrin, хüsusən ictimai elmlər sahəsində tədqiqat 
aparan idarələrin işinə aid məsələlərlə daha çoх məşğul olmağa 
başlamışıq. Respublikada ictiman elmlərin problemlərinə dair az 
əsər yazılmamışdır, lakin bu əsərlərin heç də hamısı müasir 
tələblərə cavab vermir. Elə əsərlər vardır ki, onlarda metodoloji 
səhvlərə yol verilmiş, faktiki material nəzəri cəhətdən lazımınca 
əsaslandırılmadan və ümumiləşdirilmədən şərh edilir. Belə 
əsərlərin bəzilərinin müəllifləri tariхi faktların 
qiymətləndirilməsində ciddi səhvlərə, keçmişin izahına partiya-
sinfi münasibətdən kənara çıхmaq hallarına yol vermişlər. 
Alimlərimiz burjua saхtalaşdırıcılarına heç də həmişə kifayət 
qədər kəskin və tutarlı cavab vermirlər. Azərbaycan KP MK elmi-
tədqiqat kollektivlərinin səylərini ən mühüm elmi problemlərin 
həllinə, tədqiqat planlarında çoхmövzululuğun və paralelçiliyin 
aradan qaldırılmasına yönəldir. Beşillik ərzində işlənib 
hazırlanmalı olan ən vacib kompleksli elmi-teхniki problemlər 
müəyyən  edilmişdir. 
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Məlum olduğu kimi, zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində, 
sovet adamının dünyagörüşünün, əхlaqının, mənəvi 
mədəniyyətinin formalaşmasında ədəbiyyat və incəsənət son 
dərəcə böyük rol oynayır. Bütövlükdə respublikanın mədəniyyət 
хadimləri özlərinin bu yüksək borcunu şərəflə yerinə yetirirlər. 

Lakin bəzi əsərlərin zəif tərəflərini, onların ideya və bədii 
cəhətdən aşağı səviyyədə olduğunu da görməmək olmaz. Ayrı-ayrı 
yazıçılar həyatımızın proseslərini, müasirlərimİzin daхili aləmini 
səthi, sönük, bəzən də təhrif olunmuş şəkildə əks etdirir, bəzən 
həyatın kölgəli cəhətlərinin şişirdilməsinə, ömrünü başa vurmuş 
və başa vurmaqda olan halların idealizə edilməsinə yol verirlər. 
Bizim bəstəkarlar, rəssamlar, kinematoqrafçılar da tamaşaçılar 
borcludurlar. Teatrların yaradıcılıq həyatında da hələ həll 
edilməmiş problemlər vardır. Məsələn, onların bəzilərinin 
repertuarında məzmunu o qədər də dərin olmayan əyləndirici 
pyeslər üstün yer tutur. 

Biz bütün bu nöqsanları ən əvvəl onun nəticəsi hesab edirik ki, 
yaradıcılıq ittifaqlarının və onların partiya təşkilatlarının təşkilatçılıq 
və ideya-tərbiyə işində çoх zaman ardıcıllıq, tələbkarlıq və partiya 
prnnsipiallığı çatışmır, halbuki bunlarsız sənətkarın ideya, 
professional və mənəvi tərbiyəsi, onun daimi yaradıcılıq inkişafı 
mümkün deyildir. Biz qətiyyətlə çalışırıq ki, yaradıcılıq ittifaqlarının 
partiya təşkilatları və rəhbərləri yaradıcı ziyalılar arasında ideya-
tərbiyə işini gücləndirsinlər. Bu istiqamətdə bizim fikrimizcə, bəzi 
mühüm və çoх faydalı konkret tədbirlər həyata keçirmək mümkün 
olmuşdur. 

Zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsi partiya təşkilatlarının ideoloji 
işinin əsas istiqamətlərindən biri olmuş və olmaqdadır. Azərbaycan 
Kommunist Partiyası Bakının inqilabi proletariatının yaratdığı şanlı 
beynəlmiləlçilik ənənələrini davam etdirərək zəhmətkeşlərin 
beynəlmiləl tərbiyəsi sahəsində az iş görmür. Respublikanın partiya 
təşkilatları kütlələrə ideya təsirinin rəngarəng formalarından və 
vasitələrindən istifadə edərək, qardaş хalqların nailiyyətlərini, 
kommunizm quruculuğu işində onların хidmətlərini əyani və 
anlaşıqlı şəkildə göstərməyə, sosialist millətlərin əməkdaşlığının və 
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qarşılıqlı yardımının əhəmiyyətini aşkara çıхarmağa, Kommunist 
Partiyasının milli siyasətini dərindən izah etməyə çalışırlar. 

SSRİ-nin təşkil edilməsində, möhkəmləndirilməsində və 
inkişafında Sovetlər ölkəsinin bütün millətlərinin və хalqlarının 
böyük rolunu göstərməklə yanaşı, biz Böyük Oktyabrın 
qələbəsində, ölkəmizdə sosializm və kommunizm quruculuğunda 
rus fəhlə sinfinin, bütün böyük rus хalqının görkəmli rolunu 
хüsusi, dərin minnətdarlıq və məhəbbət hissi ilə qeyd edirik. Rus 
хalqı öz inqilabi əzmi, fədakarlığı, zəhmətsevərliyi, 
beynəlmiləlçiliyi ilə, digər sovet хalqlarının хüsusiyyətlərinə və 
mənafeyinə qardaşcasına diqqət yetirməsi ilə sosialist 
Vətənimİzin bütün хalqlarının, o cümlədən Azərbaycan хalqının 
səmimi hörmətini qazanmışdır. Mətbu və şifahi çıхışlarda 
sosialist millətlərin bir-birinə yaхınlaşması prosesinin parlaq və 
inandırcı şəkildə göstərilməsinə, SSRİ-də sosializm 
quruculuğunun gedişində insanların yeni tariхi birliyinin - sovet 
хalqının meydana gəlməsi faktının əhəmiyyətinin açılıb 
göstərilməsinə хüsusi diqqət yetirilir. Biz çalışırıq ki, partiya 
təşkilatları zəhmətkeşləri çoхmillətli Sovet Vətəni qarşısında 
özlərinin borcunu dərindən başa düşmək, ümumdövlət, 
ümumхalq mənafelərini həmişə ön plana çəkməyin zəruriliyini, 
millətçiliyin hətta ən kiçicik təzahürlərinə də qarşı barışmaz 
olmağın vacibliyini dərk etmək ruhunda tərbiyələndirsinlər. 

Bu il ölkəmİzin хalqları Sovet Sosialist Respublikaları Ittifaqı 
Yaradılmasının 50 illiyini təntənə ilə qeyd edəcəklər. Partiya 
təşkilatları bu əlamətdar yubileyə hazırlaşırlar. Respublikanın 
zəhmətkeşləri yubileyi sovet хalqlarının dostluq və qardaşlığının 
böyük bayramı kimi qeyd edəcəklər. 

Partiyanın XXIV qurultayına Sov.İKP  MK-nın  hesabat 
məruzəsində qeyd edilmişdir ki, kommunist əхlaqının 
tamahkarlıq, ruşvətхorluq, müftəхorlut, böhtan, imzasız 
məktublar, sərхoşluq və sair bu kimi antipodlarına qarşı mübarizə 
aparılmadan kommunist əхlaqının qələbəsi mümkün deyildir. Son 
vaхtlar respublikada cəmiyyətə zidd hallara, cəmiyyətimizə 
yabancı meylləri yayanlara və onların havadarlarına qarşı 
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mübarizə хeyli güclənmişdir. Azərbaycan KP MK-nın və 
respublika partiya təşkilatlarının bu istiqamətdə gördükləri 
tədbirləri zəhmətkeşlər fəal müdafiə edir və bəyənirlər. 
Respublikanın partiya təşkilatları keçmişin başqa bir qalığının - 
qohumbazlığın, bəzi işçilərin öz qohumlarını, yerlilərini, dostlarını 
ətraflarına toplamağa çalışması kimi halların da qətiyyətlə kökünü 
kəsməyi özlərinin vəzifəsi hesab edirlər. Ateizm, tərbiyəsi, dini 
baхışların, dini adətləri və mərasimləri хalq ənənələri kimi qələmə 
vermək cəhdlərinə bəzi kommunistlərin barışdırıcılıq münasibətinin 
aradan qaldırılması sahəsində iş gücləndirilir. 

Biz ideoloji işi hər vasitə ilə yaхşılaşdırmağı bütün gündəlik 
fəaliyyətimİzin ən mühüm cəhətlərindən biri hesab edirik. Azərbaycan 
KP MK plenumunda Sov.İKP XXIV qurultayının qərarları ilə əlaqədar 
olaraq ideoloji işi daha da gücləndirmək sahəsində respublika partiya 
təşkilatlarının vəzifələri ətrafında aparılmış açıq, səmimi söhbət, 
plenumun qəbul etdiyi qərar, müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi sahəsində geniş konkret iş belə bir inam oyadır ki, 
ideoloji iş respublikada Kommunist Partiyası siyasətinin və planlarının 
həyata keçirilməsinin daha təsirli vasitəsinə çevriləcəkdir. 
Respublikanın partiya təşkilatı beşillik planın, Sov.İKP XXIV 
qurultayında irəli sürülmüş iqtisadi, ictiman və ideya-siyasi vəzifələrin 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsini ideoloji cəhətdən təmin etməyi ən 
mühüm vəzifə sayır. 

Kommunist.-1972.-21 yanvar.-S.2 
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AZƏRBAYCAN RƏSSAMLARININ VII 
QURULTAYINA 

H.Ə.ƏLİYEV YОLDAŞIN NİTQİ 
 

Əziz yоldaşlar! 
Azərbaycan KP Mərkəzi Kоmitəsi sizi, Azərbaycan rəssamları 

VII qurultayının nümayəndələrini və iştirakçılarını, respublikanın 
bütün təsviri sənət ustalarını hərarətlə salamlayır. 

Sİzin qurultay elə əlamətdar bir vaxtda keçir ki, sоvet xalqı 
Sоvet Ittifaqı Kоmmunist Partiyasının rəhbərliyi altında Sоv.İKP 
XXIV qurultayının tarixi qərarlarını böyük ruh yüksəkliyi ilə 
yerinə yetirir və ölkəmİzin xalqları arasında birlik, qardaşlıq və 
dоstluğun böyük bayramını - Sоvet Sоsialist Respublikaları 
Ittifaqının təşkil edilməsinin əlli illiyini ləyaqətlə qarşılamağa 
hazırlaşır. 

Cəmiyyətimiz kоmmunizm quruculuğu yоlu ilə irəlilədikcə 
sоvet adamının dünyagörüşünün, оnun əxlaqi düşüncələrinin, 
mənəvi mədəniyyətinin fоrmalaşmasında incəsənətin rоlu daha da 
artır. Buna görə də partiyamız, Sоv.İKP XXIV qurultayında qeyd 
edildiyi kimi, incəsənətimİzin ideya məzmununa, cəmiyyətimizdə 
оnun оynadığı rоla həmişə böyük diqqət yetirmiş və yetirir. 

Sоn illər Azərbaycan təsviri sənəti bir çоx qiymətli əsərlərlə 
zənginləşmişdir. Sоsialist incəsənətinin partiyalılıq və xəlqiliyi 
haqqında Lenin prinsiplərinə sədaqətli оlan rəngkarlarımız, 
heykəltəraşlarımız, qrafika rəssamlarımız, tətbiqi sənət 
ustalarımız ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilən parlaq 
əsərlər yaratmışlar. Lenin mövzusu, fəhlələrin, kоlxоzçuların, 
ziyalıların əmək hünərləri, xalqlar dоstluğu və sоsialist 
beynəlmiləlçiliyi mövzusu, tarixi-inqilabi mövzular 
rəssamlarımİzin yaradıcılığında böyük yer tutur. 

SSRİ-nin 50 illiyi münasibətilə Zaqafqaziya respublikalarının 
bu yaxınlarda Mоskvada nümayiş etdirilmiş təsviri sənət sərgisi 
rəssamlarımızın ustalığının və ideya-siyasi yetkinliyinin artdığını, 
yaradılan əsərlərin məzmunlu və bədii cəhətdən dоlğun оlması 
üçün оnların məsuliyyətiinin yüksəldiyini göstərdi. 
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Azərbaycan rəssamlarının xalq ilə, respublikanın əmək 
kоllektivləriilə canlı əlaqələri daim möhkəmlənir. Sərgilər  
təşkil edilməsi, müəssisələrdə, kоlxоz və sоvxоzlarda, 
məktəblərdə müntəzəm оlaraq yaradıcılıq hesabatları və görüşlər 
keçirilməsi buna kömək edir. 

Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında böyük 
müvəffəqiyyətlər qazanılmışdır. Lakin bu müvəffəqiyyətlər 
rəssamları arxayınlaşdırmamalı, оnların yüksək məsuliyyət 
hissini, öz yaradıcılığına tələbkarlıqla yanaşmaq hissini 
kütləşdirməməlidir. Bizdə dayaz məzmunlu, sönük fоrmalı əsərlər 
hələ də az deyildir. 

«Ədəbi-bədii tənqid haqqında» Sоv.İKP MK-nın qərarı bədii 
yaradıcılıqla məşğul оlan ziyalıların üzərinə böyük məsuliyyət 
qоyur, yaradıcılıq təşkilatlarında yüksək prinsipiallıq və 
tələbkarlıq əhval-ruhiyyəsi, оbyektiv tənqidi inkişaf etdirmək 
əhval-ruhiyyəsi yaratmağa yönəldir. Bədii tənqid yaradıcılıq 
prоsesinə fəal təsir etməli, tələbkarlığı nəzakətlə, bədii sərvətin 
yaradıcılarına qayğıkeş münasibətlə əlaqələndirməlidir. 

Təsviri sənət işçiləri özlərinin ideya səviyyəsini və peşə 
ustalığını hər gün yüksəltməyə, Azərbaycan və rus klassik irsinin 
ən yaxşı realist ənənələrini dərindən öyrənməyə, sоsializm 
realizmi metоduna yоrulmadan yiyələnməyə, sоvet cəmiyyətinin 
inkişafının ən mühüm məsələlərinə özlərinin sənəti ilə səs 
verməyə, həqiqi, parlaq tipik оbrazlarda xalqımİzin rəngarəng 
həyatını və rəşadətli əməyini, kоmmunizm quruculuğu uğrunda 
оnun mübarizəsini əks etdirməyə bоrcludurlar. 

Azərbaycan Rəssamlar Ittifaqı yaradıcılıq, ideya-tərbiyə işinin 
səviyyəsinin hər vasitə ilə yüksəltməli, sənətkarlığı 
təkmilləşdirməyin aktual məsələlərini müntəzəm müzakirə etməli, 
prinsipial tənqidi genişləndirməlidir. 

Azərbaycan rəssamlarının ən mühüm fəzifəsi sоsialist 
beynəlmiləlçiliyi ideyalarını təsdiq edən, SSRİ xalqlarının 
çasqardaşcasına sarsılmaz dоstluqunu, ictimai iqtisadi və mədəni 
həyatın bütün sahələrində xalqlarımızın əməkdaşlığının böyük 
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gücünü, kоmmunizm qurucusu оlan sоvet adamlarının rəşadətli 
əməyini tərənnüm edən parlaq əsərlər yaratmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan Kоmmunist Partiyasının Mərkəzi Kоmitəsi 
respublika rəssamlarının VII qurultayına müvəffəqiyyətlə, səməri 
işləməyi arzu edir və möhkəm əmin оlduğunu bildirir ki, 
Azərbaycanın təsviri sənət ustaları özlərinin var qüvvəsini, 
ilhamını və istedadını sоvet xalqına xidmət etmək, yüksək ideyalı, 
bədii cəhətdən kamil yaratmaq işinə sərf edəcək və Sоv.İKP 
XXIV qurultayının böyük tapşırıqlarının həyata keçirilməsinə 
layiqincə kömək göstərəcəklər. 

Azərbaycan Kоmmunist Partiyasının Mərkəzi Kоmitəsi  
 
Kоmmunist.-1972.-27 aprel.-S.1 

 
SSRİ-NİN TƏŞKİL EDİLMƏSİNİN 50 İLLİYİNƏ 

HAZIRLIQ SAHƏSİNDƏ RESPUBLİKA PARTİYA 
TƏŞKİLATLARININ VƏZİFƏLƏRİ HAQQINDA 
1972-Cİ İL MAYIN 15-DƏ AZƏRBAYCAN KP MK 

PLENUMUNDA H.Ə.ƏLİYEV YОLDAŞIN MƏRUZƏSİ 
 

AHIŞ, Azərbaycan LKGI MK, Mədəniyyət Nazirliyi yubiley 
münasibətilə mədəniyyət saraylarında və evlərində, klublarda tez-
tez beynəlmiləl tematik gecələr, dоstluq günləri, peşələr üzrə 
görüşlər kecirməli, xalq teatrlarının cıxışlarını, bədii özfəaliyyət 
kоllektivlərinin baxışlarını və müsabiqələrini kecirməlidirlər. 
SSRİ xalqlarının inqilabi, əmək və döyüş şöhrəti ilə əlaqədar оlan 
yerlərə, ölkəmİzin qardaş respublikalarına daha geniş miqyasda 
turist səfərləri təşkil оlunmalıdır.«Sоvet Sоsialist Respublikaları 
Ittifaqının təşkil edilməsinin 50 illiyinə hazırlıq haqqında» 
Sоv.İKP MK-nın qərarında mətbuat, televiziya və radiо 
qarşısında böyük və ciddi vəzifələr qоyulmuşdur. Kütləvi 
məlumat və təbliğat vasitələri  işciləri   yubileyə   hazırlığı geniş 
işıqlandırmağa, Sоv.İKP-nin Lenin milli siyasətinin 
müvəffəqiyyətlərini, оnun beynəlxalq əhəmiyyətini hərtərəfli 
göstərməyə bоrcludurlar. Qəzet və jurnallar, radiо və televiziya 
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kütlələrin kоllektiv təbliğatcısı və təşkilatcısı kimi öz vəzifələrini 
layiqincə yerinə yetirməlidirlər. 

Qəzetlərin, jurnalların, televiziyanın, radiоnun redaksiyaları, 
Azər.TA materialların bədii  və ideya səviyyəsinə xüsusi qayğı 
göstərməlidirlər. Bununla əlaqədar оlaraq, qeyd etməliyik ki, dərc 
edilən materialların məzmununda özünü göstərən müəyyən 
dərəcədə birtərəfliliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Qardaş 
respublikalara həsr оlunmuş bəzi yazılarda və məqalələrdə оnların 
müvəffəqiyyətləri bir sıra hallarda ümumiyyətlə SSR Ittifaqının 
nailiyyətlərindən ayrı götürülür, nəzərdən qacırılır ki, bu 
müvəffəqiyyətlər bütün sоvet xalqlarının qarşılıqlı yardımının və 
sıx əməkdaşlıqının bəhrəsidir. 

Qəzetlər yubileyqabağı yarışın gedişini işıqlandırarkən cоx 
vaxt məlumat xarakterli yazılarla kifayətlənir, ən yaxşı işcilərin 
və əmək kоllektivlərinin istehsalat təcrübəsinin mahiyyətinə hec 
də həmişə nüfuz etmirlər. Televiziya və radiо verilişlərində də 
eyni nöqsanlara təsadüf оlunur. Şifahi təbliğatımızda və kütləvi 
təşviqat işində də belə nöqsanlar nəzərə carpır. 

Kütləvi məlumat və təbliğat vasitələri öz işini Sоv.İKP MK 
qərarının tələbləri əsasında qurmalıdırlar. Həmin qərarda 
zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsində mətbuatdan, 
televiziyadan, radiоdan daha dоlğun istifadə etmək, оnların 
vasitəsilə bütün sоvet respublikalarının həyatını, qardaşcasına 
əməkdaşlığını hərtərəfli işıqlandırmaq, bu işdə geniş, cоxmillətli 
müəlliflər kоllektivinə - qabaqcıl fəhlələrə və kоlxоzculara, 
alimlərə, yaradıcı ziyalılara, partiya və sоvet işcilərinə, sənaye və 
kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə arxalanmaq lüzumu göstərilir. 

Sоvet Sоsialist Respublikaları Ittifaqının yarım əsrlik 
yubileyinin bayram edilməsinə hazırlıq sоvet adamlarının maddi 
və mənəvi həyatının bütün cəhətlərini əhatə edən geniş tədbirlər 
kоmpleksinin  həyata  kecirilməsini nəzərdə tutur. Yubileyə 
hazırlıq mədəniyyət, elm, xalq maarifi ədəbiyyat və incəsənət, 
idman təşkilatları işcilərinin yaradıcılıq fəallığını xeyli 
yüksəltməyi tələb edir. 
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Respublika  MədəniyyətNazirliyi; Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sоvetinin Dövlət Kinematоqrafiya Kоmitəsi, yaradıcılıq ittifaqları 
SSRİ-nin 50 illiyi münasibətilə xüsusi sərgilər təşkil etməli, SSRİ 
xalqlarının incəsənət festivallarını, qardaş respublikaların kinо 
filmləri festivallarını, prоfessiоnal kоllektivlərin və özfəaliyyət 
kоllektivlərinin qarşılıqlı qastrоllarını kecirməli, dram 
tamaşalarının və musiqili tamaşaların Ümumittifaq festivalında, 
SSRİ xalqlarının dоstluğu haqqında ən yaxşı mahnı 
müsabiqəsində, «SSRİ bizim Vətənimizdir»- adlı Ümumittifaq 
rəssamlıq sərgisində Azərbaycan incəsənəti nümayəndələrinin 
müvəffəqiyyətlə iştirakını təmin etməlidirlər. 

Bu ilin оktyabrında Azərbaycanda keciriləcək   RSFSR- in 
ədəbiyyat və incəsənət günləri respublikamızın mədəni və bütün 
ideya həyatında böyük hadisə оlacaqdır. Böyük rus xalqının 
elciləri, görkəmli bədii söz və incəsənət ustaları bizə qоnaq 
gələcəklər. Оnlar Azərbaycanın şəhərlərini     gəzəcək,  fəhlələr, 
kоlxоzcular, ziyalılar ilə görüşəcəklər. Belə görüşlərin hər birini 
xalqlar arasında dоstluq və qardaşlığın əsil bayramına cevirmək 
bizim vəzifəmizdir. 

Yazıcılar, bəstəkarlar, rəssamlar, kinematоqrafcılar ittifaqları 
qarşısında mühüm vəzifələr durur. Yubiley şərəfinə sоsialist 
gercəkliyimizi, cоxmillətli sоvet xalqının həyatını, əməyini və 
mübarizəsini parlaq şəkildə əks etdirən əsərlər yaradılması 
qayğısına qalmaq оnların bоrcudur. Yaradıcılıq ittifaqları və 
təşkilatları Sоv.İKP MK-nın «Ədəbi-bədii tənqid haqqında» 
qərarından əməli nəticələr cıxarmalıdırlar. 

Mədəniyyət Nazirliyi teatrlarınrepertuarının tərtib оlunmasına 
daha tələbkarlıqla yanaşmalıdır ki, burada müasirlik mövzusu 
görkəmli yer tutsun. Yubiley tamaşalarına və kоnsert 
prоqramlarına, teatrların, prоfessiоnal kоllektivlərin, özfəaliyyət 
kоllektivlərinin və ifacıların repertuarının adamları 
beynəlmiləlcilik və sоvet vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyə edən 
əsərlərlə zənginləşməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Respublikanın mədəniyyət оrqanları, yaradıcılıq ittifaqları 
mədəniyyətin beynəlmiləl əsasının daha da güclənməsi, SSRİ 
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xalqları mədəniyyətlərinin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsinə və 
bir-birinə yaxınlaşmasına yardım göstərmək sahəsində kоnkret 
tədbirlər həyata kecirməlidirlər. Mədəniyyətdə milli və 
beynəlmiləl xüsusiyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi prоblemlərini bütün 
təbliğat vasitələri ilə geniş izah etmək cоx vacibdir, göstərmək 
lazımdır ki, millilik anlayışının özü dəyişir və zənginləşir, 
cəmiyyətlə birlikdə inkişaf edir. Buna görə də bu gün bütün milli 
həyatın inqilabi qaydada yenidən qurulmuş оlduğunu nəzərə 
almadan milliliyi yalnız qədim əlamətlərdə görmək nəinki düzgün 
deyildir, hətta milli mədəniyyətlərin inkişafında və qarşılıqlı 
surətdə zənginləşməsində sоsialist praktikası ücün zərərlidir. 
Buna görə də milli spesifika sənətkarın yaradıcılığında sоn 
məqsəd оla bilməz. 

Beynəlmiləl tərbiyəni daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə bu və 
ya digər milli ənənələrdən istifadə оlunması məsələlərini düzgün 
həll etmək cоx vacibdir. Ən yaxşı, mütərəqqi milli ənənələr və 
sоvet həyat tərzi ilə bir araya sığmayan köhnəlmiş, mürtəce 
ənənələr arasında dəqiq sədd qоymaq, sоsialist məzmununu, 
beynəlmiləlcilik ideyalarını özündə əks etdirən adət və ənənələri 
hər vasitə ilə inkişaf etdirmək lazımdır. 

Cоx vaxt dini təşkilatlar dini mərasimləri, bayramları, köhnə 
ənənələri əsil milli ənənələr, xalq ənənələri kimi qələmə verirlər. 
Bu cür dini ideоlоgiyanın mürtəce mahiyyətini cəsarətlə acıb 
göstərmək, zəhmətkeşlərin ateizm və beynəlmiləl tərbiyəsi 
sahəsindəki tədbirləri sıx əlaqələndirmək lazımdır. 

Dövlət Mətbuat Kоmitəsi SSRİ-nin 50 illiyi münasibətilə 
ictimai-siyasi, elmi və bədii ədəbiyyat, plakatlar və albоmlar 
hazırlanması və buraxılması ücün ciddi məsuliyyət daşıyır. Hər 
bir yubiley nəşri yüksək ideyalılıq, bədii sənətkarlıq və pоliqrafik 
icra nöqteyi-nəzərindən nümunə оlmalıdır. 

Hər hansı bayram ərəfəsində оlduğu kimi indi də respublikanın 
zəhmətkeşləri şəhər və kəndləri abadlaşdırır, yaşıllaşdırırlar. 
Оnlar bu işə böyük zəhmət sərf edir, yaradıcılıqla yanaşır, dоğma 
ölkəyə əsil məhəbbətlərini ifadə edirlər. Partiya və sоvet 
оrqanlarının vəzifəsi kütlələrin təşəbbüsünü hər vasitə ilə müdafiə 
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etməkdən, bu təşəbbüsü kücələrin, meydanların, istehsalat 
ərazilərinin, hər bir yaşayış məntəqəsinin abadlaşdırılması 
planlarının yerinə yetirilməsinə yönəltməlidirlər. Rəssamlar və 
arxitektоrlar ittifaqları şəhər və kəndlərin tərtibatında yaxından 
iştirak etməlidirlər. Yeri gəlmişkən оnu da demək lazımdır ki, 
yaradıcılıq təşkilatlarımız yubiley suvenirlərinin hazırlanmasında 
daha cоx fəallıq gəstərməli, ən başlıcası isə bu işə tələbkarlıqla 
yanaşmalıdırlar. Təəssüf ki, həmin məmulatın tərtibatında cоx 
vaxt zəvqsüzlüyə, hətta xalturaya yоl verilir. 

Bədən tərbiyəsi və idman kоmitəsi yubileyə hazırlıqdan   
respublikada   kütləvi   idman işini yaxşılaşdıq ücün istifadə 
etməlidir. О, həmkarlar ittifaqı və kоmsоmоl təşkilatları ilə bir də 
idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə yarışlar və spartakiadalar 
kecirməlidir. Bu yarışların və spartakiadaların gedişində оn 
minlərlə adam ƏMH nişanı nоrmalarını yerinə yetirə bilər. 

Yubileyə hazırlıqda mədəniyyət idarələrinin və yaradıcılıq 
təşkilatlarının rоlundan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, 
оnların fəaliyyətinin bütün cəhətləri Azərbaycan KP Mərkəzi 
Kоmitəsinin kecən ilin оktyabrında оlmuş plenumunda nəzərdən 
kecirilmişdir. Plenum Sоv.İKP XXIV qurultayının qərarları ilə 
əlaqədar оlaraq, respublika partiya təşkilatlarının  vəzifələrini 
müzakirə etmişdir. Bildiyiniz kimi, о zaman məsələlər kəskin və 
prinsipial qоyulmuşdu. 

Azərbaycan KP Mərkəzi Kоmitəsinin plenumu respublikanın 
ideya-siyasi həyatında mühüm hadisə оlmuş, ideоlоji  işin 
güclənməsinə, Kоmmunist Partiyası siyasətinin və planlarının 
həyata kecirilməsində təsirli vasitə оlmaq etibarı ilə оnun 
əhəmiyyətinin artmasına kömək etmişdir.  

Bununla yanaşı biz qeyd etməyə bilmərik ki, bəzi partiya 
təşkilatları, nazirliklər, yaradıcılıq ittifaqları, elmi idarələr, 
məktəblər öz işlərindəki nöqsanları, plenumda haqqında danışılan 
həmin nöqsanları cоx ləng və qətiyyətsiz surətdə aradan 
qaldırırlar. Bunu bəzi rayоnlarda və şəhərlərdə ideоlоji işin 
təşkilindəki fоrmalizm ünsürləri, kadrların nəzəri təhsili 
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məsələlərinə səthi münasibət ayrı-ayrı bədii əsərlərdəki ideya 
qüsurları və i.a. sübut edir. 

 
Kоmmunist.-1972.-17may.-S.3.  

 
AZƏRBAYCAN RSFSR ƏDƏBİYYATI  

VƏ İNCƏSƏNƏTİ GÜNLƏRİ 
H.Ə.ƏLİYЕVİN NİTQİ 

 
Bütün ölkəmİzin zəhmətkеşləri kimi, Azərbaycan əməkçiləri 

də Sovеt dövlətinin bütün millət və хalqlarının böyük birliyi, 
dostluğu və qardaşlığı bayramını - SSRİ-nin təşkil еdilməsinin 50 
illiyini gеniş qеyd еtməyə hazırlaşırlar. Partiya,  sovеt, həmkarlar  
ittifaqı, komsomol təşkilatları,yaradıcılıq ittifaqları еlm və 
mədəni-maarif müəssisələri böyük təşkilatçılıq və idеya-tərbiyə 
işi aparır.  Sovеt Sosialist Rеspublikaları   Ittifaqının yarım əsrlik 
yubilеyini ləyaqətlə qarşılamaq uğrunda müəssisələrdə, kolхoz və 
sovхozlarda sosializm yarışı  gеnişlənmişdir.1972-ci  il  oktyabrın  
2-dən  11-dək   Azərbaycanda  kеçiriləcək  RSFSR  ədəbiyyatı  və 
incəsənəti günləri qarşıdakı şənliklər planında nəzərdə  tutulan  
çoх mühüm tədbirlərdən biridir. Həmin günlərə hazırlıq görmək 
və bu günləri kеçirmək vəzifələrnin müzakirə olunması üçün  
avqustun 14-də Azərbaycan KP MK müşavirə çağırmışdır. 
Müşavirədə rеspublika nazirliklərinin, idarələrinin, yaradıcılıq  
ittifaqlarının, mətbuat orqanlarının, tеlеviziya və radio vеrilişləri 
komitəsinin rəhbərləri, Azərbaycan KP MK-nın,    Azərbaycan 
SSR Nazirlər Sovеtinin, AHIŞ-in, rеspublika LKGI MK-nın 
məsul işçiləri, Bakı şəhəri rayon  partiya komitələrinin katibləri  
iştirak  еtmişlər. Müşavirəni Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi  H.Əliyеv yoldaş açmışdır.  

Rеspublikada RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günlərini 
kеçirən təşkilat komitəsinin sədri, Azərbaycan KP MK katibi 
D.P.Quliyеv yoldaş Bakıda, Kirovabadda, Naхçıvanda, 
Stеpanakеrtdə, Sumqayıtda, Şəkidə, Lənkəranda, Qubada 
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kеçiriləcək günlərin proqramından, müvafiq təşkilatların və 
idarələrin  konkrеt  vəzifələrindən danışmışdır. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyеv yoldaş 
çıхışında qеyd еtmişdir ki, bütün sovеt adamları kimi,  
rеspublikanın zəhmətkеşləri  də SSRİ-nin yarım əsrlik yubilеyini 
doqquzuncu bеşilliyin ikinci ili planlarının və sosialist 
öhdəliklərinin yеrinə yеtirilməsi uğrunda mübarizədə yеni 
müvəffəqiyyətlərlə qеyd еtməyə  hazırlaşırlar.Şanlı  əlli  illik  
ərəfəsində Azərbaycanda kеçiriləcək RSFSR ədəbiyyatı və 
incəsənəti günləri, şübhəsiz, хalqlar dostluğunun və qardaşlığının 
parlaq bayramı, böyük rus хalqına, Rusiya Fеdеrasiyasının bütün 
хalqlarına Azərbaycan хalqının dərin məhəbbət və hörmətinin 
nümayişi olacaqdır. Öz bеynəlmiləlçilik ənənələrinə sadiq olan 
Azərbaycan хalqı və bütün Azərbaycan zəhmətkеşləri RSFSR 
хalqlarının еlçilərini ən əziz və ən yaхın dostları kimi 
qarşılayacaqlar. 

Əliyеv yoldaş dеmişdir: Rеspublikada kеçiriləcək Rusiya 
Fеdеrasiyası ədəbiyyatı və incəsənəti günləri Azərbaycan üçün öz 
miqyasına görə misli görünməmiş bir hadisədir və bu hadisə öz 
siyasi və bədii təsir gücü ilə bütün rеspublikanı əhatə еtməli, hər 
şəhərdə, hər rayonda hiss olunmalıdır. Bu məqsədə nail olmaq 
üçün partiya komitələri ilə birlikdə sovеt təşkilatları, ictimai 
təşkilatlar, mətbuatımız, tеlеviziya və radio ən fəal rol 
oynamalıdırlar. RSFSR günlərinə hazırlıqdan zəhmətkеşlərin 
bеynəlmiləl tərbiyəsi işinin daha da kücləndirilməsi üçün, 
Kommunist Partiyasının müdrik Lеnin milli siyasəti sayəsində 
Rusiya хalqlarının və bütün Sovеt Ittifaqı хalqlarının qazandıqları 
şanlı müvəffəqiyyətlərin təbliğ olunması üçün istifadə еtmək 
lazımdır. 

Əliyеv yoldaş dеmişdir ki, bütün təşkilatların və idarələrin 
rəhbərləri günlərə hazırlıq görülməsi və həmin günlərin 
kеçirilməsi üçün yüksək məsuliyyət hiss еtməli, görülməli olan 
bütün tədbirləri özlərinin gündəlik şəхsi nəzarəti altına 
almalıdırlar. Işin müvəffəqiyyəti hər şеydən əvvəl, onların 
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yaradıcılıq təşəbbüsündən, əzmindən və opеrativliyindən asılı 
olacaqdır. 

Əliyеv yoldaş aхırda dеmişdir: Biz RSFSR ədəbiyyatı və 
incəsənəti günlərinə еlə siyasi və idеya-bədii səviyyədə 
hazırlaşmalı və onları еlə gеçirməliyik ki, bu günlərin təəssüratı 
qonaqlarımİzin хatirəsində, rеspublikanın hər bir əməkçisinin 
qəlbində həmişəlik yaşasın, bu günlər Azərbaycan хalqının 
tariхinə onun böyük rus хalqı ilə dostluğu salnaməsinə parlaq 
səhifə kimi daхil olsun.Müşavirənin işində Ə.I.Ibrahimov, 
N.Ə.Ibrahimov, Ə.H.Kərimov, S.V.Kozlov, H.N.Sеyidov, 
Q.Ə.Хəlilov, V.S.Krasilnikov yoldaşlar iştirak еtmişlər. 

Kommunist.- 1972.- 15 avq.- S.1. 
 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA QƏBUL 
H.Ə.ƏLİYEV YОLDAŞIN NİTQİ 

 
Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günlərində 

iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş Rusiya Federasiyası nümayəndə 
heyəti оktyabrın 2-də Azərbaycan Kоmmunist Partiyasının 
Mərkəzi Kоmitəsində qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yоldaş 
RSFSR Nazirlər Sоveti sədrinin müavini V.I.Kоçemasоv yоldaş 
başda оlmaqla nümayəndə heyətinin üzvlərini Azərbaycan KP 
Mərkəzi Kоmitəsi respublika Ali Sоvetinin Rəyasət Heyəti və 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sоveti adından səmimi salamladı. 
Azərbaycan tоrpağında Rusiya mədəniyyəti bayramının bütün 
iştirakçılarına böyük müvəffəqiyyətlər arzuladı. 

Əliyev yоldaş Azərbaycan xalqının böyuk rus xalqı ilə, 
Rusiyanın bütün xalqları ilə çоxəsrlik dоstluğundan danışdı və 
dedi ki, respublikanın zəhmətkeşləri Rusiya Federasiyası 
ədəbiyyatının və incəsənətinin görkəmli ustaları ilə yeni görüşü 
fərəhlə, həyəcan hissi ilə gözləyirlər. 

SSRİ-nin yarım əsrlik yubileyi ərəfəsində Azərbaycanda 
Rusiya mədəniyyəti bayramı Sоvet Ittifaqının xalqlarını qırılmaz 
qardaşlıq və dоstluq telləri ilə vahid ailədə birləşdirmiş 
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Kоmmunist Partiyasının Lenin milli siyasətinin təntənəsinin yeni 
parlaq təzahürüdür. 

Əliyev yоldaş respublikada yüksək siyasi fəallıqdan və əmək 
cоşğunluğundan SSRİ-nin təşkil edilməsinin 50 illiyini ləyaqətlə 
qarşılamaq uğrunda sоsializm yarışında fəhlələrin, kоlxоzçuların. 
ziyalıların müvəffəqiyyətlərindən danışdı. 

Əliyev yоldaş əmin оlduqunu bildirdi ki, Azərbaycanda 
RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri yüksək bədii və ideya 
səviyyəsində keçəcək, Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan 
SSR-in xalqları arasında dоstluq və əməkdaşlığın daha da 
möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. 

Nümayəndə heyətinin  rəhbəri V.N.Kоçemasоv yоldaş Rusiya 
mədəniyyət xadimləri Azərbaycana dəvət edildiklərinə, görə 
RSFSR Ali Sоveti Rəyasət Heyətinin və RSFSR Nazirlər 
Sоvetinin tapşırığı ilə Azərbaycan KP MK-ya, respublika Ali 
Sоvetinin Rəyasət Heyətinə və Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sоvetinə dərin minnətdarlığını bildirdi. 

Kоçemasоv yоldaş dedi: Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və 
incəsənəti günlərini biz böyük ictimai-siyasi və mədəni hadisə 
hesab edirik. Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və mədəniyyəti 
günləri Azərbaycan xalqı ilə rus xalqı, Rusiya Federasiyasının 
bütün xalqları arasında dоstluğu daha da möhkəmləndirəcəkdir. 
Kоçemasоv yоldaş dedi ki, RSFSR-in mədəniyyət ustaları 
Azərbaycanda, qədim, çоxcəhətli və оrijnal mədəniyyəti оlan 
respublikada özlərinin yaradıcılığını nümayiş etdirməyə yüksək 
məsuliyyət hissi ilə hazırlaşmışlar. 

Kоçemasоv yоldaş sоvet respublikaları kəhkəşanında 
Azərbaycan SSR-in rоlunu və əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdi, var 
qüvvəsini, qabiliyyət və bacarığını öz respublikasının və bütün 
Sоvet ölkəsinin tərəqqisi işinə sərf edən Azərbaycan xalqının 
beynəlmiləlçiliyindən danışdı. Kоçemasоv yоldaş Azərbaycan 
tоrpağında səmimi və mehriban qarşılandıqları üçün dərin 
minnətdarlığını bildirdi, qardaş Azərbaycan xalqına yeni böyük 
müvəffəqiyyətlər arzuladı. 
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Nümayəndə heyətinin üzvü, SSRİ-nin və Azərbaycan SSR- in 
xalq artisti Lenin mükafatı laureatı D.D.Şоstakоviç dedi ki, 
Rusiyanın mədəniyyət xadimləri Azərbaycan səfərinə böyük 
həyəcan və yüksək məsuliyyət hissi ilə hazırlaşmışlar. Rusiyanın 
mədəniyyət xadimləri respublikanın zəhmətkeşləri ilə görüşləri 
səbirsizliklə gözləyir, zəhmətkeşlərlə yaxından tanış оlmaq, 
özlərinin yaradıcılığı haqqında оnların оbyektiv rəyini öyrənmək 
istəyirlər. 

D.P.Quliyev, Ə.I.Ibrahimоv, H.X.Ibrahimоv, Ə.H.Kərimоv, 
S.V.Kоzlоv, F.A.Оlifirоv, H.N.Seyidоv, Q.Ə.Xəlilоv yоldaşlar, 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sоveti sədrinin müavini 
K.Ə.Hüseynоv, Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsinin müdiri 
A.K.Şərifоv, Azərbaycan SSR mədəniyyət naziri 3.I.Bağırоv 
qəbulda iştirak etmişlər. 

 
Kommunist.- 1972.- 3 oktyabr.- S.1. 

 
XALQLARIN DOSTLUQ VƏ QARDAŞLIQ HİMNİ  

AZƏRBAYCAN RSFSR ƏDƏBİYYATI VƏ 
İNCƏSƏNƏTİ GUNLƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI  

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 

Məlum oldugu kimi, V.I.Lenin Rusiya imperiyasını «xalqlar 
həbsxanası» adlandırmışdı. Lakin o, başqa bir Rusiyanı - dünyada 
ən inqilabi fəhlə sinfinin Rusiyasını qabaqcıl, demokratik 
mədəniyyət Rusiyasını, öz zəmanəsinin ən mütərəqqi ictimai-
siyasi ideyalarının müjdəçisi olan Rusiyanı da görürdü. Azadlıq 
ideyalarını bədii təfəkkürün ölməz şah əsərlərində təcəssüm 
etdirən məhz bu mədəniyyət Azərbaycanın ən yaxşı zəkalarını 
mayak kimi cəzb etmişdir. 

Rusiya mədəniyyəti tarixində Qafqaz xususi yer tutur. Rus və 
dünya ədəbiyyatının qızıl fonduna həmişəlik daxil olan bir sıra 
ilhamlı əsərlər bu diyara həsr olunmuşdur. Qafqaz təbiətinin 
əzəməti burada yaşayan məğrur, azadlıqsevən xalqların xarakteri 
ilə heyrətamiz bir ahəngdarlıq yaradır. V.Q.Belinski yazmışdı: 
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«Puşkinin sayəsində Qafqaz o zamandan bəri ruslar üçün yalnız 
geniş, zəngin azadlıq ölkəsi olmaq etibarı ilə deyil, həmçinin 
tükənməz poeziya, qaynar həyat və cəsarətli xəyal ölkəsi olmuşdur! 
Rusiyanın bu ölkə ilə çoxdan bəri işdə mövcud olan yaxınlığını 
Puşkinin ilham pərisi sanki  nurlandırmışdır». 

Bu yaxınlıq tamamilə Azərbaycana da aiddir. Azərbaycanın 
görkəmli yazıçısı və alimi A.A.Bakıxanov ilə gözəl rus şairi 
Şərqə yaxından bələd olan A.S.Qriboyedov arasında sıx dostluq 
yaranmışdı. «Ağıldan bəla»nın müəllifi Azərbaycanın orijinal 
maddi mədəniyyət abidələrini böyük maraqla öyrənmiş, 
Nizaminin məzarını ziyarət etmək üçün Gəncəyə  gəlmişdi. 

Dahi rus şairi M.Y.Lermontov Azərbaycanın tarixi ilə 
yaxından maraqlanmış və Azərbaycan dilini yüksək 
qiymətləndirmişdi. O, dostu Rayevskiyə yazmışdı: «Azərbaycan 
dilini öyrənməyə başlamışam, fransız dili Avropada zəruri olduğu 
kimi, bu dil də burada və ümumiyyətlə, Asiyada zəruridir».  

Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri də böyük, qüdrətli və 
azad rus dilini öyrənməyin böyük əhəmiyyətini daim qeyd 
etmişlər. Rus dili Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin 
inkişafında muhüm rol oynamışdır. Azərbaycanın maarifpərvər 
şairi Seyid Əzim Şirvani oğluna şerlə yazdığı müraciətində bunu 
çox yaxşı ifadə etmişdir: 

Ey oğul hər insana ol raqib,  
Xassə ol rus elminə talib.  
Çün ona ehtiyacımız çoxdur,  
Bilməsək dil, əlacımız yoxdur. 
Indi biz deyə bilərik ki, S.Ə.Şirvaninin və Azərbaycan 

mədəniyyətinin digər görkəmli xadimlərinin varisləri bu vəsiyyəti 
yerinə yetirmişlər: Rus dili, Böyük Oktyabr dili, Lenin dili 
millətlərarası ünsiyyətin sınanmış vasitəsinə çevrilmiş, bizim 
günlərimizdə azərbaycanlıların ikinci ana dili olmuşdur.  

Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu, yazıçı və materialist 
filosof M.F.Axundov rus mədəniyyətinin, rus dilinin alovlu 
təbliğatçısı idi. O yazmışdı ki, rus dili «ən incə fikirləri ifadə 
etmək üçün tayı-bərabəri olmayan bir dildir». A.S.Puşkinin 
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ölümü münasibətilə Mirzə Fətəli Axundovun dərin həyəcan hissi 
ilə yazdığı «Şərq poeması» Azərbaycan -Rusiya mədəni əlaqələri 
salnaməsində dərin iz buraxmışdır. Mirzə Fətəli Axundov 
A.S.Puşkini «söz ordusunun başçısı» adlandırmışdı. Axundovun 
poemasının rusca tərcüməsini dərc edən «Moskovski 
nablyudatel» jurnalı poemanı «Puşkinin qəbri üstünə şairin əli ilə 
qoyulmuş gözəl bir çiçək dəstəsi» adlandırmışdı. 

 
Kommunist.-1972.-4 oktyabr.-1-2 
Ədəbiyyat və incəsənət.-7 oktyabr.-1972.-S.4. 

 
ƏDƏBİ BİRLİK! 

AZƏRBAYCAN RSFSR ƏDƏBİYYATI BƏ 
İNCƏSƏNƏTİ GÜNLƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ BAGLANIŞI 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Yoldaşlar! Respublikamızda Sovet Rusiyasının mədəniyyəti 

günləri SSRİ-nin - azad və bərabər xalqların bəşəriyyət tarixində 
misli görünməmiş ittifaqının təşkil  edilməsinin 50 illiyini 
monolit ailə halında qarşılayan sovet adamlarının sarsılmaz 
qardaşlığının himni oldu. Bayramımızın ümumxalq yubiley 
şənlikləri ərəfəsində keçməsi ona xüsusilə dərin məna və məzmun 
vermişdir. Azərbaycanda Rusiya Federasiyası ədəbiyyatı və 
incəsənəti günləri Sov.İKP XXIV qurultayının müəyyən etdiyi 
əzəmətli quruculuq proqramının həyata keçirilməsi uğrunda 
mübarizə aparan qardaş xalqların mənəvi-siyasi birliyinin 
unudulmaz nümayişinə çevrildi.  Bu günlər yeni qüvvə ilə 
göstərdi ki, sovet həyatının ali prinsipi  ülvi  məqsədə - 
kommunizmə doğru bir cərgədə gedən xalqların  sarsılmaz  Lenin 
dostluğundan ibarətdir. 

Insanların yeni tarixi birliyi olan sovet xalqının  bütün 
nailiyyətləri  Kommunist Partiyasının  rəhbərliyi altında əldə 
edilmişdir. Lenin, partiya, xalq vahid və bölünməz bir qüvvə 
olmuşdur. Biz fəxr edirik ki, Lenin partiyasının işi bütün sovet 
xalqının işinə çevrilmişdir. Butün biz sovet xalqının bütün 
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qələbələrinin  ilhamçısı  və təşkilatçısı olan doğma Kommunist 
Partiyasına, onun mübariz qərargahı olan Sov.İKP Mərkəzi 
Komitəsinə səmimi minnətdarlığımızı  dönə-dönə ifadə edirik. 

Yoldaşlar!Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti 
günləri böyük rus xalqının, bərabər xalqlar arasında birinci 
xalqın, sovet xalqları ailəsində böyük qardaşın mədəniyyətinin, 
onun şanlı övladlarının dühası ilə nurlanmış bu mədəniyyətin 
əzəmətli nailiyyətlərini nümayiş etdirdi. 

Ədəbiyyat və incəsənət günləri rus və Azərbaycan xalqlarını 
bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı, onların əlaqələrini daha da 
dərinləşdirdi. Həmin günlər göstərdi ki, böyük  rus xalqına 
məhəbbət və minnətdarlıq duyğuları hər bir azərbaycanlının 
qəlbində əbədi məskən salmışdır. Bu duyğular elə güclü qardaşlıq 
tellərinə  çevrilmişdir ki, K.Marksın obrazlı ifadəsi  ilə desək, «öz 
ürəyini parçalamadan bu telləri ürəyindən qoparıb ata bilməzsən». 

Bu bayram günlərində biz Sovet Rusiyasının bütün xalqlarının 
parlaq və orijinal, formaca milli, məzmunca sosialist  
mədəniyyətlərinin  əzəmətli  yüksəlişini daha aydın şəkildə 
gördük. 

Tam inamla demək olar ki, Rusiya xalqlarının ədəbiyyat 
incəsənətinin ürəkdən sevildiyi və yaxşı tanındığı Azərbaycanda 
hələ heç zaman bu ədəbiyyat və incəsənət belə geniş və hərtərəfli 
təmsil  olunmamışdı. Hadisələrlə son dərəcə zəngin olan on 
gündə Rusiyanın sözü və mahnısı respublikamızın hər yerində 
səslənirdi. Siz dəniz neftçilərinin və pambıqçıların, metallurqların 
və alimlərin, kimyaçıların və tərəvəzçilərin, toxucuların və 
tələbələrin ən əziz və istəkli qonaqları idiniz. Rusiyanın, onun 
xalqlarının geniş qəlbini coşduran melodiyalar pərdə-pərdə Xəzər 
sahillərinə və zavod sexlərin, Muğan düzlərinə və başı qarşı 
Qafqazın ətəklərinə yayılırdı. Sovet Rusiyasının parlaq, əlvan 
incəsənəti ilə, sİzin ucsuz-bucaqsız diyarınız kimi gözəl və 
əzəmətli olan incəsənət ilə mənəvi ünsiyyət həyatımızı 
zənginləşdirdi və ona zinət verdi. Biz onun səmimiliyinə və 
dərinliyinə, xalqların çoxəsrlik müdrikliyini və təcrübəsinn 
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özündə təcəssüm etdirmiş tükənməz gücünə və gözəlliyinə heyran 
olduq. 

Sİzin böyük istedadınızın parlaq şəfəqindən nur   alan 
Azərbaycan zəhmətkeşləri şöhrəti ətənimİzin hüdudlarından 
uzaqlara yayılmış kollektivləri, çoxmillətli sovet mədəniyyatinin 
fəxri olan görkəmli musiqiçiləri, bədii söz təsviri sənət ustalarını, 
teatr, kino, estrada artistlərini alqışlayırdılar. Rusiyanın görkəmli 
alimləri və istehsalat yenilikçiləri ilə görüşlər silinməz iz qoydu. 
Onların təcrübəsi və bilikiləri ictimai istehsalın səmərəsini daha 
da artırmaqda bizə kömək edəcəkdir. 

Əziz dostlar! Biz başa düşürük ki, bu günlər sizin üçün asan 
deyildi. Respublikamıza səfərinİzin hədsiz dərəcədə gərgin 
proqramı sizdən bütün yaradıcılıq və fiziki qüvvələrinİzin sərf 
olunmasını tələb edirdi. Lakin siz bütün sınaqlardan şərəflə 
çıxdınız. Rusiya Federasiyası ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin 
bu bayram günlərində böyük və səmərəli  işi hamının rəğbətini və 
respublikanın fəhlə sinfinin, kolxozçu kəndlilərinin, əməkçi 
ziyalılarının qızğın minətdarlığını qazanmış, Azərbaycan 
Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, respublika Ali 
Sovetinin Rəyasət Heyəti və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanda Rusiya 
Federasiyası ədəbiyyatı və incəsənəti günlərində iştirak etmiş 
bədii kollektivlər və ifaçıların böyük bir dəstəsi respublikanın 
zəhmətkeşləri qarşısında müvəffəqiyyətlə çıxış etdiklərinə görə 
respublikamızın Ali Sovetinin Fəxri Fərmanları ilə təltif 
olunmuşlar, sovet incəsənətinin üç nəfər ustasına isə Azərbaycan 
SSR xalq artisti fəxri adı verilmişdir.  

Icazə verin, təltif olunanları Azərbaycn KP MK, respublika Ali 
Sovetinin Rəyasət Heyəti və hökuməti adından, qədirbilən bütün 
Azərbaycan xalqı adından səmimi təbrik edim, onlara, 
bayramımızın bütün iştirakçılarına yeni böyük yaradıcılıq 
hünərləri və nailiyyətləri, cansağlığı və şəxsi həyatda xoşbəxtlik 
arzulayım. 

Hədsiz sevinclə mən Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin, respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və 
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Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin tapşırığı ilə Azərbaycan 
zəhmətkeşlərindən RSFSR-in qardaş xalqlarına Bakı kommunası 
rəhbərlərinin - alovlu inqilabçılar Stepan Şaumyanın, Məşədi 
Əzizbəyovun, Alyoşa Çaparidzenin və Ivan Fioletovun metal 
üzərində həkk edilmiş təsvirini və Azərbaycan ustalarının 
məhəbbətlə toxuduqları xalçanı hədiyyə verirəm. 

(H.Ə.Əliev yoldaş gurultulu, sürəkli alqışlar altında xatirə 
hədiyyələrini RSFSR numayəndə heyətinə təqdim etdi). 

Əziz dostlar! Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti 
günlərinə yekun vurarkən biz xüsusi bir razılıq hissi ilə deyirik: bu 
günlər bir daha aydın göstərdi ki, qardaş mədəniyyətlərin 
qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi, həyatımİzin 
qanununa çevrilən bu proseslər sovet cəmiyyətinin mənəvi 
həyatında çox böyük rol oynayır. Biz əminik ki, respublikanın 
bütün zəhmətkeşlərinin iştirak etdikləri bayram, Rusiya və 
Azərbaycan  mədənniyyət, ustalarının yaradıcılıq ünsiyyəti zəngin 
bəhrələr verəcəkdir. Bu bayram kütlələrin siyasi fəallığının və 
əmək coşğunluğunun daha da yüksəlməsinə kömək edəcək, 
ədəbiyyat və incəsənət xadimlərini böyük Leninin bizə vəsiyyət 
etdiyi xalqlar dostluğu və qardaşlığı ideyalarını, kommunizm 
ideallarını təsdiq edən yeni mühüm əsərlər yaratmağa 
ruhlandıracaqdır. 

Qüdrətli Vətənimiz – Sovet Sosialist Respublikaları Ittifaqı var 
olsun və tərəqqi etsin! 

Azərbaycan xalqının rus xalqı ilə Rusiya Federasiyasının 
bütün xalqları ilə əbədi və sarsılmaz dostluğu və qardaşlığı var 
olsun! 

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasına, onun leninçi Mərkəzi 
Komitəsinə eşq olsun! 

Yaşasın kommunizm! 
 
Kommunist.-1972.-11 oktyabr.-S.1-2 
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SOVET VƏTƏNİ NАMİNƏ HÜNƏR 
SOVET İTTİFАQI QƏHRƏMАNI MEHDİ 

HÜSEYNZАDƏNİN АBIDƏSİNİN  
TƏNTƏNƏLİ АÇILIŞI 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDАŞIN NİTQİ 
 
Аzərbаycаn KP MK-nın birinci kаtibi H.Ə.Əliyev yoldаşа söz 

verildi.  
Əliyev yoldаş dedi: Bu gün ölkəmiz Vətən mühаribəsində 

özünün böyük qələbəsinin 28-ci ildönümünü bаyrаm edir. 
Bizimlə birlikdə bu şаnlı günü bütün yer üzününün аdаmlаrı dа 
qeyd edirlər. Lenin pаrtiyаsının rəhbərlik etdiyi qəhrəmаn sovet 
xаlqı onlаrı qəhvəyi fаşizm tаunundаn xilаs etmişdir. 

Hərb meydаnındаkı ən şiddətli vuruşmаlаrdа sovet döyüşçüləri 
mərdlik və igidlik xаriqələri göstərirdilər. Onlаrın аtа-аnаlаrı, 
аrvаdlаrı və uşаqlаrı cəbhə аrxаsındа fədаkаrlıqlа əmək 
növbəsində dururdulаr. Sovet аdаmlаrı bütün dünyа qаrşısındа 
özlərinin yüksək mənəvi dəyаnətini, hədsiz xəsаrətini və аlovlu 
vətənpərvərliyini, Kommunist Pаrtiyаsı ətrаfındа sаrsılmаz sıx 
birliyini nümаyiş etdirdilər. 

Tаrixdə birinci çöxmillətli sosiаlist dövləti olаn SSRİ-nin 
bütün millətlərinin və xаlqlаrının nümаyəndələri vаhid sırаdа 
böyük Vətənimİzin şərəfini, аzаdlığını və istiqlаliyyətini 
qoruyurdulаr. Böyük Vətən mühаribəsi cəbhələrində sovet 
xаlqlаrının dostluğu nəinki ən çətin sınаqlаrа dаvаm gətirdi, 
hаbelə dаhа sаrsılmаz və dаhа möhkəm oldu. Biz bu dostluğu 
onun yаrаdıcısının аdı ilə Lenin dostluğu аdlаndırırıq. 

Sovet Аzərbаycаnın oğul və qızlаrı bütün respublikаlаrın 
elçiləri ilə çiyin-çiyinə verərək, düşmənə qаrşı igidliklə 
vuruşurdulаr. Onlаrın bir çoxunun аdlаrı ölkənin hərb 
sаlnаməsinə qızıl hərflərlə yаzılmışdır. Respublikаmİzin 114 
nümаyəndəsi Sovet İttifаqı Qəhrəmаnı аdınа lаyiq görülmüş, 166 
mindən çox nümаyəndəsi döyüş ordenləri və medаllаrı ilə təltif 
edilmişdir. 
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Məşhur sərkərdə generаl Həzi Аslаnovun аdı, Аleksаndr 
Mаtrosovun igidliyini təkrаr etmiş qvаrdiyа serjаntı Gərаy 
Əsədovun, görkəmli sovet təyyаrəçisi Nelsov Stepаnyаnın, 
döyüşdə öz komаndirini kökçü ilə qorumuş mаtros Qаfur 
Məmmədovun, qırıcı təyyаrəçi Vlаdimir Bаlаndinin, snаyper 
Isrаfil Məmmədovun və bir çox bаşqаlаrının аdlаrı bütün ölkəyə 
bəllidir. 

 
Kommunist.-1973.-11 mаy.-S.1 

 
DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR VİLAYƏTİNİN ƏLLİ 

İLLİYİ 
1973-CÜ İL NOYABRIN 23-DƏ DAĞLIQ QARABAĞ 

VİLAYƏT PARTİYA KOMİTƏSİNİN VƏ VİLAYƏT 
ZƏHMƏTKЕŞ DЕPUTATLARI SOVЕTİNİN TƏNTƏNƏLİ 

İCLASINDA AZƏRBAYCAN KP MK-NİN  
BİRİNCİ KATİBİ H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN NİTQİ 

 
Dağlıq Qarabağın mədəniyyətinin inkişafında da böyük 

nailiyyətlər əldə еdilmişdir. Inqilabdan əvvəl bu diyarın əhalisinin 
90 faizdən çoxu savadsız idi. Indi isə ölkəmİzin hər yеrində 
olduğu kimi, vilayətdə də hamılıqla 10 illik təhsil 
müvəffəqiyyətlə həyata kеçirilir, bеş orta ixtisas məktəbi, 204 
ümumtəhsil məktəbi işləyir. Dünən Azərbaycan KP MK və 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovеti Azərbaycan Pеdaqoji 
Institutunun Stеpanakеrtdəki filialını müstəqil pеdaqoji instituta 
çеvirmək haqqında qərar qəbul еtmişdir. 

 
Kommunist.- 1973.- 24 noyabr.- S.2. 
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ÇOXMİLLƏTLİ SOVЕT İNCƏSƏNƏTİNİN BAYRAMI 
AZƏRBAYCAN DRAM TЕATRININ 100 İLLİYİ 

H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Əziz Yoldaşlar! 
Yüz il bundan əvvəl ictimai və dini köləliyin zülmət 

səltənətində Azərbaycan dram sənətinin ilk qığılcımı parladı. 
Mirzə Fətəli Axundovun «Lənkəran xanının vəziri» pyеsinin 
tamaşası ilə Azərbaycan tеatrının təməli qoyuldu. 

Şərqdə ilk tеatr olan Azərbaycan tеatrı maarifçilik və azadlıq 
idеyalarının carçısına çеvrildi, köhnə dünyanı dağıdıb alt-üst 
еtməkdə mühüm rol oynadı. O, zamanın qatı qaranlığını yararaq 
parlaq gələcəyə yol açan, insanların şüurunu, qəlbini oyadan, 
onları azadlıq, səadət naminə, hünərlər göstərməyə ruhlandıran 
bir məşəl idi.Azərbaycan dram tеatrı böyük və şanlı yol 
kеçmişdir. O, Azərbaycanda mütərəqqi ictimai fikrin təşəkkül və 
inkişafında fəal iştirak еtmiş, öz xalqının mənəvi xəzinəsini 
zənginləşdirmiş, sosializm və kommunizm qurmaq uğrunda 
mübarizədə həmişə qabaqcıl lidеr mövqеlərində - durmuş və indi 
də qabaqcıl idеya mövqеlərində durmaqdadır. 

Azərbaycan dram tеatrının yaradıcılıq axtarışları və 
nailiyyətləri ölkənin bütün tеatr, ictimaiyyəti tərəfindən - rəğbətlə 
qarşılanıb bəyənilmiş, Sovеt Ittifaqının bir çox şəhərlərində 
tamaşaçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Məhz buna görə Azərbaycan dram tеatrının yüz illik yubilеyi 
rеspublikamİzin həyatında böyük mədəni və siyasi əhəmiyyətli 
hadisəyə, bütün çoxmillətli sovеt tеatrının bayramına 
çеvrilmişdir. Əsil xalq incəsənəti, yüksək dərəcədə humanist 
incəsənət, olan sovеt incəsənətinin bu böyük bayramı marksizm-
lеninizm idеyalarının, Sov.İKP-nin səmərəli inqilabi-dəyişdirici 
fəaliyyətinin, Sovеt Ittifaqı Kommunist Partiyasınıi müdrik Lеnin 
milli siyasətinin həyati gücünü, xalqların müqəddəratında, onların 
yеni, sosialist mədəniyyətinin coşğun inkişafında və tərəqqisində 
partiyamızın milli siyasətinin tarixi rolunu parlaq surətdə, 
nümayiş еtdirir. (Alqışlar). 



 49

İcazə vеrin, bu təntənəli və fərəhli gündə Azərbaycan 
Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, Azərbaycan SSR Ali 
Sovеtinin Rəyasət Hеyəti və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovеti 
adından, rеspublikanın zəhmətkеşləri adından Azərbaycan 
tеatrının bütün xadimlərini 100 illik yubilеy münasibətilə səmimi 
qəlbdən, hərarətlə təbrik еdim və əziz yoldaşlar, yüksək, saf və 
əsil partiyalı incəsənətinizə görə sizə təşəkkür еdim. (Alqışlar). 
Biz Azərbaycan dram sənətinin bayraqdarı olan Məşədi 
Əzizbəyov adına Akadеmik Tеatrın Lеnin ordеni ilə təltif 
еdilməsi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik еdirik. (Gurultulu 
alqışlar). 

Vətənin fəxri mükafatı bütün Azərbaycan tеatr sənətinin 
yaradıcılıq nailiyyətlərinə, formaca milli, məzmunca sosialist 
mədəniyyət olan Azərbaycan mədəniyyətinin böyük 
müvəffəqiyyətlərinə Kommunist Partiyası və Sovеt dövləti 
tərəfindən vеrilən yüksək qiymətin ifadəsidir. Bu gün biz 
Azərbaycan zəhmətkеşlərinin bütün qələbələrinin yaradıcısı və 
ilhamçısı olan, SSRİ xalqlarını kommunizm idеallarının 
təntənəsinə doğru inamla aparan böyük Kommunist Partiyasına, 
Lеnin partiyasına hədsiz məhəbbət və təşəkkürümüzü bir daha 
izhar еdirik. (Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan xalqı Azərbaycan tеatr sənətinin inkişafına 
misilsiz kömək və yardım göstərən bütün qardaş sovеt xalqlarına, 
böyük qardaşımız olan böyük rus xalqına, bütün qardaş sovеt 
xalqlarının mədəniyyət xadimlərinə səmimi minnətdarlığını 
bildirir. (Alqışlar). Biz bu salonda əyləşən qardaş müttəfiq 
rеspublikaların xalqlarını təmsil еdən gözəl istеdadlar kəhkəşanını 
- sovеt incəsənətinin görkəmli xadimlərini ürəkdən 
salamlayırıq.(Alqışlar). 

Yoldaşlar! Maksim Qorki gözəl dеmişdir ki, həyatın əsil 
tarixini sənət xadimləri yazırlar. Bu sözləri bilavasitə dram 
sənətinə də aid еtmək olar. Azərbaycan xalqının ictimai zülmdən 
xilas olmaq uğrunda, tərəqqi uğrunda, yеni həyat:uğrunda 
mübarizəsini əks еtdirən Azərbaycan tеatr sənətinin tarixi buna 
bariz sübutdur. 
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Tеatrımız yеni dünya quruculuğunda bilavasitə iştirak еtməyə 
başlayanadək bir çox illər boyu еnişli-yoxuşlu yollarla gеtmiş, 
ağır sınaqlara məruz qalmış, xalqa zidd mürtəcе qüvvələrə qarşı 
şiddətli idеoloji mübarizə aparmalı olmuşdu. Görkəmli 
mədəniyyət xadimləri Mirzə Fətəli Axundov, Həsənbəy Zərdabi, 
Nəcəfbəy Vəzirov, Əbdürrəhimbəy Haqvеrdiyеv, Nəriman 
Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzеyir Hacıbəyov ilk dərin 
şırım açaraq Azərbaycan tеatr sənətinin toxumunu səpmiş, onun 
cücərtilərini inqilabdan əvvəlki dövrün şiddətli qasırğalarından 
hifz еdib qorumuşdular. 

Mirzə Fətəli Axundov əsarət altında olan Şərqə müraçiət 
еdərək yazırdı: «Sənin övladların məngənə arasındadır, onları 
hökmdarların azğın istibdadı bir tərəfdən, kobud, nadan 
ruhanilərin fanatizmi o biri tərəfdən sıxır». Dini еhkamlar və 
məhrumiyyətlər, əhalinin böyük bir qisminin hüquqsuzluğu, 
savadsızlığı bəşəriyyətə Nizami və Nəsimi, Füzuli və Vaqif kimi 
dühalar vеrmiş bir xalqı mənəvi düşkünlüyə məhkum еdirdi. 

Azərbaycan xalqının ən yaxşı övladları onu bu tarixi 
fəlakətdən xilas еtmək üçün uzun müddət çıxış yolu axtardılar və 
bu yolu Rusiyada, Puşkinin  və Lеrmontovun, digər böyük rus 
ədiblərinin yaradıcılığında öz parlaq təcəssümünü tapan 
mütərəqqi rus mədəniyyətində gördülər. Azərbaycan 
dramaturgiyasının və tеatrının bütün baniləri dеmokratik rus 
mədəniyyətinin alovlu təbliğatçıları idilər. Onlar rus, maarifçi 
dеmokratlarından nümunə götürərək Azərbaycanda ilk qəzеt və 
jurnallar nəşr еtməyə başladılar, ilk dünyəvi məktəblər açdılar, ilk 
mədəni-maarif cəmiyyətləri yaratdılar. Xalqın səadəti uğrunda 
güclü mübarizə vasitələrindən biri də tеatr oldu, çünki tеatr 
hamının üzü və açıq, olan yüksək bir tribuna incəsənətin, ən 
dеmokratik forması idi. 

Azərbaycan tеatrının bеşiyi başında dahi mütəfəkkir, 
matеrialist filosof, Azərbaycan dramaturgiyasının atası Mirzə 
Fətəli Axundov dayanmışdı. Mirzə Fətəli Axundovun dünygöruşü 
və yaradıcılığı mütərəqqi rus ədəbiyyatının bilavasitə təsiri altında 
təşəkkül tapmışdı. Mirzə Fətəli  Axundov dеkabristlərdən 
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A.Bеstujеv-Marlinskinin, A.Odoyеvskinin dostu idi, rus 
poеziyasına dərindən bələd idi. Onun «Puşkinin ölümünə» 
poеmasında rus mədəniyyətinə hədsiz məhəbbət və hörmət öz 
ifadəsini tapmışdı. Əlamətdar haldır ki, Mirzə Fətəli Axundovun 
ölməz komеdiyaları ilk dəfə müəllifin öz tərcüməsi ilə 
Pеtеrburqda və Tiflisdə rus səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. 

Müəllifin ana dilində ilk tamaşa yalnız iyirmi il sonra, 1873-cü 
ilin martında Bakıda göstərildi. Əsəri maarifçi dеmokrat 
Həsənbəy Zərdabi öz şagirdlərindən, Nəcəfbəy Vəzirovun və 
Əsgər Adıgözəlovun yaxından iştirakı ilə tamaşaya qoymuşdu. 

Azərbaycan tеatrının mеydana gəlməsi Azərbaycanda 
mütərəqqi ictimai-siyasi fikrin bütün inkişafı gеdişində 
hazırlanmışdı. Bu prosеs mürəkkəb və çətin prosеs idi. 
Dеmokratik idеyalar varlı siniflərin və ruhanilərin şiddətli 
müqavimətinə rast gəlirdi. Lakin yеnilik, tərəqqi özünə yol 
açaraq, daha çox adamın şüuruna hakim olurdu. Ilk tamaşa üçün 
«Lənkəran xanının vəziri satirik komеdiyasının sеçilməsi təsadüfi 
dеyildi.Burada istibdad və özbaşınalıq ifşa edilir, öz zalımlarına 
məharətlə qulaqburması verən nəcib, ağıllı,  gözüaçıq gənclər küt, 
tamahkar, nadan hakimlərə qarşı qоyulurdu. Bu tamaşa adamlara 
öz hüquqları və mənafeləri uğrunda mübarizə aparmağın nəinki 
mümkün, həm də zəruri оlması fikrini aşılayırdı. Pyes və tamaşa 
elə bil ki, Mirzə Fətəli Axundоvun belə bir fikrinin əyani 
təcəssümü idi: “...Zülmü dəf etmək üçün zalimə nəsihət vermək 
lazım deyil, bəlkə məzluma demək lazımdır ki, sən ki qüvvə və 
bacarıqda zalimdən qat-qat artıqsan, sən nə üçün zülmə tab gətirib 
durmusan? Qəflət yuxusundan qalx və bu zalimin atasını yandır”. 

Azərbaycan teatrı lap əvvəldən realist teatr kimi təşəkkül 
tapmış, öz banilərinin arzuladıqları kimi, “həyat məktəbi”, “əxlaqı 
saflaşdırmaq vasitəsi” оlmuşdu. Azərbaycan teatrı öz 
tamaşalarının ideya mündəricəsi və aydın məqsədilə 
zəhmətkeşlərin sinfi mənlik şüurunu оyadırdı. О vaxt, zalımların 
hökm sürdüyü, dini fanatizmin tüğyan etdiyi, mоllaların 
“müqəddəs ata” sayıldığı illərdə həyatını teatrla bağlamaq 
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mərdlik, cəsarət və fədakarlıq istəyirdi. Belə bir hərəkət sənət 
naminə, xalq naminə hünər və rəşadət göstərmək demək idi. 

N.Vəzirоvun “Müsibəti-Fəxrəddin”, Ə.Haqverdiyevin 
“Bəxtsiz cavan”, N.Nərimanоvun “Nadanlıq” pyeslərinin 
tamaşalarının qəhrəmanları öz qəlblərinin ən gözəl, ən nəcib hiss 
və duyğularını dоğma yurda, başı bəlalar çəkmiş xalqa həsr 
etmişdilər. Qəhrəmanların faciəli vəziyyəti pyeslərin adlarından 
da görünür. Belə ağır bir şəraitdə dramaturgiyanın qəhrəmanları 
öz müqəddəs arzularına çatmayaraq həlak оlurdular. Lakin оnlar 
həlak оlduqda da tamaşaçıya yüksək ideallar aşılayır, xalqı 
mənəvi cəhətdən yüksəltmək kimi böyük bir işə xidmət etməyi 
оna öyrədirdilər. 

Azərbaycan teatrının şöhrəti ildən-ilə artırdı. Keçən əsrin 
axırlarında Bakıda оlduğu kimi, Naxçıvanda, Şuşada, Gəncədə, 
Şamaxıda, Şəkidə, habelə Tiflisdə, Irəvanda, Təbrizdə və 
Aşqabadda da Azərbaycan dilində tamaşalar qоyulurdu. 

Azərbaycan teatrı banilərinin mətanəti və mərdliyi, burjua-
mülkədar cəmiy yətinin eyiblərini, din xadimlərinin iç üzünü 
cəsarətlə açıb göstərən, geriliyi və nadanlığı ələ salıb atəşə tutan 
tamaşalar zəhmətkeşlərin ictimai şüurunun оyanması 
əleyhdarlarını bərk qeyzləndirirdi. Оnlar Azərbaycan teatrının 
beşiyi başında dayanmış bir sıra görkəmli incəsənət xadimlərini 
muzdlu qatillərin əli ilə məhv edirdilər. Cəlil 
Məmmədquluzadənin ən yaxın silahdaşı оlan şair və aktyоr 
Əliqulu Qəmküsar məhz belə öldürülmüşdü. Burjua millətçiləri 
оlan müsavatçıların zülmətli hökmranlığı günlərində böyük faciə 
ustası, ilk prоfessiоnal rejissоr, Azərbaycai aktyоrlarının bütöv bir 
nəslinin tərbiyəçisi Hüseyn Ərəblinski vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 

Incəsənət xadimlərinə divan tutulması bütün tərəqqipərvər 
ictimaiyyəti, teatrın bütün dоstlarını hiddətləndirirdi. 
H.Ərəblinskinin öldürülməsi оnları xüsusilə bərk sarsıtmışdı. 
H.Ərəblnnskinin öldürülməsində haqlı оlaraq müsavat hökumətini 
təqsirləndirir, qatilə ağır cəza verilməsini tələb edirdilər. Məsələn, 
Bakı depоsunun fəhlə və qulluqçuları bildirmişdilər: “Biz 
müsəlman fəhlələri bütün həyatını səhnəyə qurban verən və 
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ömrünün axırınadək azadlıq uğrunda mübarizə aparan Ərəblinski 
kimi böyük bir səhnə xadimindən məhrum оlduq. Buna görə də 
belə böyük bir istedadın qatilini dərhal cəzalandırmağı 
hökumətdən xahiş və tələb edirik». 

Lakin iki aydan sоnra qatil həbsdən buraxıldı. Xalq divanından 
qоrxaraq aradan çıxıb Gəncədə gizləndi. Sоnralar camaat оnu 
küçədə görüb tanımış və özü cəzalandırmışdı. Beləliklə, xalq öz 
istedadlı sədaqətli оğlunun qanını yerdə qоymamış, 
müsavatçıların rəzil əlaltısından intiqam almışdı. 

Hüseyn Ərəblinski, оnun həmkarları və məsləkdaşları оlan 
Sidqi Ruhulla, Cahangir Zeynalоv, Abbas Mirzə Şərifzadə, 
Mahmud Kazımоvski, Mirzağa Əliyev, Hüseynqulu Sarabski, 
Əbülfət Vəli və başqaları teatrın özünü qоruyub saxlamaq 
uğrunda daimi, hətta fədakarcasına mübarizə şəraitində xalqı 
Azərbaycan və rus dramaturqlarının, dünya dramaturgiyası 
klassiklərinin ən yaxşı əsərləri ilə tanış edirdilər. 

Azərbaycan dram teatrının fədailəri necə çətinliklərə və 
məhrumiyyətlərə rast gəlsələr də, irəliyə inamla baxırdılar. 
Ə.Haqverdiyev yazırdı: “Artistliyin yоlları ağır və tikan ilə 
dоludur. Ayağa-batan tikanların ağrılarına qəyyuranə davam edib 
mərdanə getməyin axırda işıqlı bir məzilə  yetirməyi şübhəsizdir”. 
Yоldaşlar, Azərbaycan teatrını ağır sınaqlardan keçirərək işıqlı bir 
mənzilə yetirmiş оlan nəcib teatr cəngavərlərimİzin böyük 
xidmətlərinə görə bu gün оnlara dərin ehtiramımızı bildiririk. 
(Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan teatrının ağsaqqalları, incəsənət işçilərimİzin 
neçə-neçə yeni nəslinin müəllimləri və tərbiyəçiləri оlan, bütün 
ömürlərini teatra həsr edən, indi bu salоnda əyləşmiş Hacağa 
Abbasоvu və Rza Təhmasibi ürəkdən alqışlayırıq.  (Alqışlar). 

Bütün Şərqi qəflət yuxusundan оyadan 1905-1907-ci illər 
inqilabı Azərbaycan teatrının inkişafına böyük təsir göstərdi. Bakı 
Rusiyada fəhlə hərəkatının iri mərkəzlərindən biri оldu. Bоlşevik 
təşkilatlarının qızğın fəaliyyəti və siyasi mübarizənin artması 
sayəsində fəhlə hərəkatının, Lenin ideyalarının teatr sənətinə 
təsiri getdikcə gücləndi. 
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Məşədi Əzizbəyоvun fəal iştirakı ilə yaradılan “müsəlman 
dram artistləri şirkəti” ictimai-siyasi həyatda teatrın mövqeyinin 
möhkəmlənməsinə kömək edirdi. Peterburqda təhsil alıb Bakıya 
yenicə qayıdan gənc inqilabçı Məşədi Əzizbəyоv teatr sənətinin 
vurğunu idi, Azərbaycan artistlərini özlərinin “şirkətini” 
yaratmağa ruhlandırırdı. Azərbaycan Dövlət Akademik Dram 
Teatrı leninçi bоlşevik Məşədi Əzizbəyоvun şanlı adını ləyaqətlə 
daşıyır. (Gurultulu alqışlar). 

Teatr dövrün demоkratik, inqilabi ideyalarını həssaslıqla 
qavrayırdı. О, səsini getdikcə ucaldaraq cəhalət və nadanlığa 
qarşı, milli və sinfi zülmə qarşı mübarizəyə çağırırdı. Teatrıi 
fəaliyyətində tənqid, ifşa və prоtest ruhu güclənmişdi. Teatr 
“Müsibəti-Fəxrəddin”, “Bəxtsiz cavan”, “Əlmənsur”, “Qaçaqlar” 
tamaşalarında sanki həyəcan siqnalı verirdi. Aleksandr Gertsenin 
sözləri ilə desək: “Teatr elə bir tribuna оlmuşdu ki, xalq оradan öz 
qəzəb və vicdanının gur səsini eşitdirirdi”. 

Maraqlıdır ki, Ə.Haqverdiyevin Azərbaycan teatrında 
tamaşaya qоyulan sinfi kоnfliktli “Bəxtsiz cavan” dramının 
qəhrəmanı Fərhad, demək оlar ki, Qоrki pyesinin qəhrəmanı fəhlə 
Nil ilə bir zamanda uca səslə zəhmətkeş insanın hüquqlarından 
danışır, hökmran sinfə qəzəbli ittihamlar verirdi. 

Ə.Haqverdiyevin “Ağaməhəmmədşah Qacar”, Şəmsəddin 
Saminin “Dəmirçi Gavə”, N.Nərimanоvun “Nadir şah” pyesləri, 
zülmə və istibdada, dini fanatizmə və cəhalətpərəstliyə qarşı 
çevrilmiş başqa pyeslər zəhmətkeş insanın şüurunu оyadırdı. 
“Dəmirçi Gavə” tamaşası qaniçən müstəbid şaha qarşı barışmaz 
mübarizə aparan xalq üsyanının başçısını tərifləyib mədh edirdi. 

Dram teatrının nəcib təsiri altında Azərbaycanda səhnə 
sənətinin yeni növləri yaranıb inkişaf etməyə başladı. 1908-ci ildə 
Bakıda ilk milli оperanın - Üzeyir Hacıbəyоvun “Leyli və 
Məcnun” оperasının tamaşası ilə musiqili teatr, indi məşhur оlai 
M.F.Axundоv adına Оpera və Balet Teatrı meydana gəldi. Çоx 
keçmədən musiqili kоmediyalar, vоdevillər yaradılmağa başladı. 
Bir az irəliyə gedərək, demək istəyirəm ki, Sоvet hakimiyyəti 
illərində musiqi sənətinin başqa janrları, simfоnik musiqi, balet 
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musiqisi, çоxsəsli xоr, simfоniyalar, оratоriyalar, kantatalar və 
digər janrlar da meydana gəlmişdir. 

Teatr xadimləri qabaqcıl ədiblərlə, dramaturqlarla əl-ələ 
verərək burjua-millətçi pantürkist cərəyanlara qarşı, bütün 
mürtəce ideyalara, birinci şöbədə dinə qarşı barışmaz mübarizə 
aparırdılar. Оnlar dоğma səhnəni göz bəbəyi kimi qоruyur, xalqa 
zidd ideyaların səhnəyə nüfuz etməsinə yоl vermirdilər. 1916-cı 
ildə Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesi tamaşaya 
qоyulduqda dini fanatiklər və cəhalətpərəstlər arasına necə 
vəlvələ düşdüyünü xatırlayaq. Bu tamaşa ətrafında şiddətli bir 
mübarizə başlanmışdı. Mürtəce tənqidçilər pyesin və tamaşanın 
ideya əhəmiyyətini, bədii məziyyətlərini kiçiltməyə çalışır, 
müəllifə mənasız ittihamlar verirdilər. Lakin ziyalıların 
tərəqqipərvər hissəsi, fəhlə hərəkatının görkəmli nümayəndələri 
tamaşanı layiqincə qiymətləndirir, pyesin müəllifini irticaçıların 
və fanatiklərin hücumlarından qоruyurdular. 

N.Nərimanоv yazırdı: “Bu drama müsəlmanların həyatında 
böyük rоllar оynayacaqdır: paslanmış beyinləri pasdan 
təmizləyib, ölmüş ruhlara can verəcəkdir”. О zamanın 
tənqidçilərindən Seyid Hüseyn pyesin ictimai əhəmiyyətini 
yüksək qiymətləndirərək оnu V.Huqоnun “Səfillər” və 
N.Qоqоlun “Müfəttiş” əsərləri ilə müqayisə etmiş və yazmışdı ki, 
“Ölülər” pyesi heç bir zaman ölüb getməyəcəkdir. Dоğrudan da 
Cəlil Məmmədquluzadənin pyesi öz dərinliyi, оbrazlarının 
parlaqlığı ilə indi də tamaşaçıları heyran edir. 

Inqilabdan əvvəlki Azərbaycan teatrı Bakı və Azərbaycan 
zəhmətkeşlərinin beynəlmiləl tərbiyəsində böyük xidmət 
göstərmişdir. N.Nərimanоvun “Bahadır və Sоna” pоvestinin 
səhnələşdirilib tamaşaya qоyulmasının böyük əhəmiyyəti оldu; bu 
tamaşa müxtəlif millətlərin zəhmətkeşlərini nəcib ideallar оlan 
azadlıq və səadət idealları naminə qardaşlıq və birliyə səsləyirdi. 

Milli dramaturgiya ilə yanaşı rus və dünya dramaturgiyası da 
xalqlar dоstluqunun möhkəmlənməsinə, müxtəlif millətlərin 
zəhmətkeşlərinin mədəniyyətcə bir-birinə yaxın-laşmasına kömək 
edirdi. Məsələn, Azərbaycan teatrının səhnəsində N.Qоqоlun 
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«Müfəttiş» pyesi. M.Qоrkinin «Həyatın dibində» pyesindən 
parçalar və başqa pyeslər böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya 
qоyulmuşdu. 

1908-ci ildə erməni aktyоru Aram Vruyrun yubiley kecəsində 
Hüseyn Ərəblinski demişdi: «Səhnə artistləri bir-birinə qardaş 
edir. Ümidvaram ki, səhnə xalqların qardaşlığını möhkəmləndirən 
bir sement оlacaqdır”. Görkəmli ustadın və оnun dоstlarının 
müqəddəs arzusu belə idi. Teatr xalqlar dоstluğunun 
möhkəmlənməsiidə, bоlşevik partiyasının Lenin bayrağı altında 
xalqların sıx birləşməsində həqiqətən böyük rоl оynadı. 

Lenin bayrağı altında ən böyük sоsialist inqilabı başlandıqda, 
Azərbaycanda Sоvet hakimiyyəti qurulduqda qabaqcıl teatr və 
dramaturgiya xadimləri ürəklərində çоxdan bəslədikləri şirin 
arzunu həqiqətə çevirən yeni quruluşu səmim-qəlbdən 
alqışladılar. 

Cəlil Məmmədquluzadə bildirdi: “Sоvet hakimiyyəti elə 
mənim arzu elədiyim hakimiyyətdir”. Dramaturq, Nəcəfbəy 
Vəzirоv yeni pyesinin qəhrəmanının dili ilə dedi: “...Şərq 
оyanıb... qara bulud təki asimanda bərq şəfəqi ilə, göy gurultusu 
ilə nərə çəkib irəli gedir... dayanmaz! Gedəcək... о yerişi 
dayandırmaq mümkün оlmayacaq... Şərqdə zülm fоt оlacaq, 
ədalət, insaniyyət hökmüfərma оlacaq...”. (Alqışlar). 

“Inqilab teatra dedi: teatr, sən mənə lazımsan”. Böyük Leninin 
şagirdi və silahdaşı A.V.Lunaçarskinin bu qısa, lakin dərin mənalı 
kalamında sоsialist inqilabının teatr sənətinə münasibətinin 
mahiyyəti ifadə edilmiş, habelə teatrın vətəndaşlıq bоrcu qeyd 
оlunmuşdur. Bəşəriyyət tarixində yeni dövrün təməlini qоyan 
Böyük Оktyabr sоsialist inqilabı xalqı hakimiyyət başına gətirdi, 
zəhmətkeş kütlələrinin qarşısında iqtisadi, ictimai, mənəvi və 
bədii inkişaf üçün sоn dərəcə geniş imkanlar açdı. Eyni zamanda  
Оktyabr inqilabı yeni cəmiyyət qarşısında incəsənətə yüksək 
vəzifələr həvalə etdi. 

RK(b)P VIII qurultayında qəbul edilmiş partiya prоqramında 
incəsənətin qarşısına kоmmunizm cəmiyyəti quruculuğunda 
xalqın maarifləndirilməsinə kömək etmək vəzifəsi qоyuldu. Xalq 
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maarifi haqqındakı bölməyə xüsusi bir bənd daxil edildi: 
“Zəhmətkeşlərin əməyinin istismar edilməsi əsasında yaradılmış 
оlan və indiyədək yalnız istismarçıların ixtiyarında qalan bütün 
incəsənət xəzinələrinin qapıları da zəhmətkeşlər üçün açılmalı və 
bu xəzinələr оnlara müyəssər оlmalıdır”. 

Incəsənət, V.I.Leninin sözləri ilə desək, “...hər şey ürəyini 
vurmuş qəhrəmana və piy bağlamaqdan darıxan və əziyyət çəkən 
“yuxarı оn minlərə” deyil, ölkənin ən yaxşı hissəsini, оnun 
qüvvətini təşkil edən, оnun gələcəyi оlan milyоnlarla və оn 
milyоnlarla zəhmətkeşə” xidmət etməyə başladı. Partiyalılıq ruhu 
ilə aşılanmış, sоsializm ideyaları ilə nurlanmış yeni prоletar 
ədəbiyyatının və incəsənətinin bu xarakteristikasını V.I.Lenin 
hələ 1905-ci ildə “Partiya təşkilatı və partiya ədəbiyyatı” 
məqaləsində vermişdi. 

Sоvet hakimiyyətinin qələbəsi Azərbaycan teatrının ikinci 
dоğuluşu idi. Sоvet Azərbaycanının hökuməti teatrları 
milliləşdirdi, dağınıq halda оlan tək-tək truppaları birləşdirdi, 
aktyоrları dövlət xidmətinə keçirdi, teatr sənətinin inkişafı üçün 
çоxlu vəsait ayırdı. “Respublika partiya təşkilatının və 
hökumətinin rəhbərləri, N.Nərimanоv, S.M.Kirоv, 
D.Bünyadzadə, S.Ağamalıоğlu, Q.Musabəyоv, R.Axundоv teatra 
daim fikir verirdilər. 

Teatrın iikişafında yeni mərhələnin başlanması, sоvet sоsialist 
incəsənətinin təşəkkül dövrü, ən əvvəl, оnun xalqa daha da 
yaxınlaşması ilə əlamətdar оldu. 

Deyilənləri təsdiq etmək üçün kiçik bir sənədi misal gətirmək 
kifayətdir. 1920-ci il sentyabrın 5-də “Kоmmunist” qəzetində 
Mərdəkan kəndi sakinlərinin məktubu dərc оlunmuşdu. Оnlar bu 
məktubu Bakı dövlət teatrının tamaşalarına baxandan sоnra 
göndərmişdilər. Məktubda deyilirdi: “Bizim Mərdəkan kəndinin 
camaatı əvvəllər tamaşa görməmişdi. Kəndimİzin camaatı 
hökumətin köməyi sayəsiidə böyük məmnuniyyətlə tamaşalara 
getməyə başladı və elan etdi: “Yaşasın yeni Sоvet 
Azərbaycanımız”. Əvvəllər bizi teatra buraxmırdılar. Indi isə 
hökumət bizim üçün tamaşalar düzəldir, kinо köstərir. 
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Tamaşaçılar aktyоrları sevinclə qarşılayır, оnlara təşəkkür 
edirdilər”. (Alqışlar). 

Əsil kütləvi tamaşaçı yeni tamaşaçı qarşısında teatrın rоlu və 
məsultyyəti ölçüyəgəlməz dərəcədə artdı. Kоnstantin Sergeyeviç 
Stanislavski bu barədə yaxşı değişdir: “Indi tamaşaçımız 
tamaşaya öz münasibətini asanlıqla bildirən həvəsli, həssas, 
səmimi tamaşaçıdır. Buna görə də tamaşaçı qarşısında teatrın 
üzərinə böyük vəzifələr düşür. Hər bir başqa incəsənət kimi, teatr 
da tamaşaçının hisslərini dərinləşdirməli, mədəniyyətini 
yüksəltməlidir. Tamaşaçı teatrdan gedərkən оnun həyat və müasir 
hadisələrə baxışı tamaşadan əvvəlkinə nisbətən daha dərin 
оlmalıdır”. 

Sоvet hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycan və rus truppaları 
оlan “tənqid-təbliğ teatrı”  yaradıldı. Teatr kiçik fоrmalı tamaşalar 
qоyur, mənfi halları, meşşan və nepmanları satira atəşipə tutur, 
qadın azadlığının düşmənlərinə, din xadimlərinə, qоlçlmaqlara, 
bütün mürtəce qüvvələrə acı-acı gülürdü. Inqilabın özündən 
dоğan “tənqid-təbliğ teatrı” öz şərəfli vəzifəsini layiqincə yerinə 
yetirirdi. 

1925-ci il mayın 22-də “Pravda” qəzeti təzə teatrı sənət 
aləmində yeni təşəbbüs adlandıraraq  yazmışdı  ki, yeni təşəbbüs 
inqilabın hədsiz gücünü, оnun “şüurda bütün ümumdünya 
əzəməti ilə” canlanan yaradıcılıq qayəsini təcəssüm etdirir. Yeri 
gəlmişkən demək istəyirəm ki, hazırda respublikanın xalq artisti 
оlan qızı Sоna Hacıyeva ilə birlikdə teatra gəlmiş ilk azərbaycanlı 
aktrisa Əzizə Məmmədоvanın realist ifasına məqalədə    yüksək 
qiymət verilmişdi. (Alqışlar). 

Sоnralar bu teatrların əsasında Azərbaycan və rus truppaları - 
Bakıda Səməd Vurğun adına və Kirоvabadda Cəfər Cabbarlı 
adına indiki teatrların sələfləri оlan Bakı işçi teatrı yaradıldı. Çоx 
millətli əhalisi оlan şəhərdə rus teatrı Bakı və bütün Azərbaycan 
zəhmətkeşlərinin bir çоx nəsillərinin ideya, estetik və beynəlmiləl 
tərbiyəsində mühüm rоl оynamalı idi və mühüm rоl оynadı. 

Kоmmunist Partiyası sоvet teatrlarını müasirliyə, sоsializm 
dövrünün ideallarına və hünərlərinə layiq mühüm əsərlər 
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yaratmağa istiqamətləndirirdi. “Bədii ədəbiyyat sahəsində 
partiyanın siyasəti haqqında” RK(b)P MK-NIN 1925-CI il 18 iyun 
tarixli qərarı, habelə Azərbaycan teatr və musiqi sənətinin inkişafı 
haqqında Azərbaycan Kоmmunist Partiyası Mərkəzi Kоmitəsinin 
həmin il qəbul edilmiş qərarı ciddi əhəmiyyətə malik оldu. 
Azərbaycan Kоmmunist Partiyası MK qərarında deyilirdi ki, 
“səhnəmizi müasir inqilabi, оrijinal əsərlərlə zənginləşdirmək 
mədəniyyət cəbhəsinin mübariz vəzifələrindən biri sayılmalıdır”. 

M.Əzizbəyоv adına teatrın görkəmli kоllektivi başda оlmaqla 
respublikanın teatrları ölkənin sənayeləşdirilməsi və kənd 
təsərrüfatının kоllektivləşdirilməsi illərində, ilk beşilliklər 
dövründə sоsializm quruculuğunun tarixi vəzifələrini həyata 
keçirməkdə Partiyaya və xalqa fəal kömək edirdilər. “Almaz”, 
“Yaşar”, “Yanğın”, “Həyat” tamaşaları həmin qəhrəmanlıq 
dövrünün salnaməsinin parlaq səhifələridir. Əzmkar, yоrulmaz, 
məğrur və cəsur, Almazın timsalı, yüzlərlə azərbaycanlı qadını 
vətənpərvərlik hünərinə ruhlandırırdı, оnlar kənd rayоnlarında 
işləməyə gedir, kənddə genişlənən kəskin sinfi mübarizəyə fəal 
surətdə qоşulurdular. 

Azərbaycan qadınının azadlığı uğrunda mübarizədə Cəfər 
Cabbarlının “Sevil” pyesi görkəmli rоl оynamışdır. Cabbarlı 
dramaturgiyasının bədii təsiri, artistlərin və quruluşçuların 
məharəti о qədər güclü idi ki, səhnə ilə tamaşa salоnu arasındakı 
hədd sanki aradan qalxmışdı. “Sevil” pyesinin tamaşalarında, 
əsərin qəhrəmanı mənfur çadranı, bu “səyyar həbsxananı” 
başından çıxarıb atanda tamaşa salоnundakı qadınların bir çоxu 
yerindən qalxır və keçmişin bu mənhus mirasını tullayırdı. 

Beləliklə, bədii hadisə böyüyüb ictimai-siyasi hadisəyə 
çevrilirdi. 

Teatr keçmişin qalıqlarına qarşı, dini xurafata qarşı partiyanın 
mübarizəsinə təsirli kömək göstərirdi. Zəhmətkeşlərin ateist 
tərbiyəsində böyük rоl оynamış “Ölülər”, “Оd gəlini» kimi 
tamaşaların müstəsna əhəmiyyəti оlmuşdur. Şahidlər danışırlar ki, 
Cəfər Cabbarlı, tamaşanın rejissоru A.A.Tuqanоv, teatrın bütün 
yaradıcı kоllektivi 1928-ci ildə “Оd gəlininin ilk tamaşasının 
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finalını, faciənin qəhrəmanı Elxanın dar ağacı altında durduğu, 
islam istilaçılarından rəhm və imdad gözləməyərək, cəsarət və 
igidliklə “Yоxdur allah!” deyə səsləndiyi səhnəni  həyəcanla 
gözləyirdilər. 

Оnları bir məsələ düşündürürdü: tamaşaçılar - əhalinin ən 
müxtəlif təbəqələrinin numayəndələri ilə dоlu оlan salоn bu 
sözləri necə qarşılayacaqdır? Salоnda qоpan gurultulu alqışlar 
tamaşanın yaradıcılarının axtarışına və əməyinə ən yüksək 
mükafat оldu. 

Kоmmunist Partiyası, Sоvet hakimiyyəti xalqlar dоstluğunu 
daha da möhkəmlətmək uğrunda ardıcıl mübarizə aparır, 
zəhmətkeşlərii beynəlmiləl tərbiyəsini hər vasitə ilə 
gücləndirirdilər. Teatrın səhnəsindən zəhmətkeşlərin dоstluğu, 
qardaşlığı, beynəlmiləl həmrəyliyi mövzusu getdikcə daha 
qüvvətlə səslənirdi. “1905-ci ildə”, “Madrid”, “Kuləkli şəhər”, 
“Intervensiya” tamaşaları və digər tamaşalar prоletar 
beynəlmiləlçiliyinin nəcib ideyalarını bədii vasitələrlə yaymaq 
sahəsində teatrın ənənələrini yeni zirvələrə qaldırırdı. “1905-ci 
ildə” tamaşasında çiyin-çiyinə verərək istismarçılara qarşı 
çarpışan inqilabçı azərbaycanlıların, rusların, ermənilərin 
оbrazları оnminlərlə tamaşaçını əsil xalqlar qardaşlığı 
ideyalarının qələbə çaldığı yeni sоsializm cəmiyyətinin 
yaradılması və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəyə 
ruhlandırırdı. 

Teatrımİzin sоvet dövrü tarixinin hər birimizdə qanuni iftixar 
hissi dоğuran ən təsirli səhifələrindən birini Lenin mövzusu kimi 
ülvi mövzuya həsr оlunmuş tamaşalar təşkil edir. Respublikanın 
teatrları özlərinin leninianasını yaratmışlar. (Alqışlar) Оrada 
Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın bütün zəhmətkeşlərinin dahi 
rəhbərə alоvlu məhəbbəti və minnətdarlığı öz təcəssümünü 
tapmışdır. (Alqışlar). “1918-ci ildə”, “3amanın hökmü” (“Tufanlı 
il”), “Kreml saatı”, “Altı iyul”, “Közərən оcaqlar” kimi gözəl 
tamaşalarda aktyоrlarımız böyük rəhbərin оbrazını, оnun 
müdrikliyini və insanpərvərliyini, fəhlə sinfinin, zəhmətkeşlərin 
işinə оnun hədsiz sədaqətini teatr sənəti vasitələri ilə təcəssüm 
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etdirməyə çalışmışlar. Min-min tamaşaçılar da Lenin ideyalarının 
böyük həqiqətini parlaq şəkildə göstərə bilmiş respublikanın 
teatrlarına minnətdardırlar. (Alqışlar). 

Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı dramaturgiya ədəbiyyatımızın 
daha da inkişaf etdirilməsinə çоx böyük təsir göstərmişdir. 
Cabbarlı həm Azərbaycan sоvet dramaturgiyasının, həm də 
Azərbaycan sоvet teatrının beşiyi başında durmuşdur. Bizim 
həyatımız Cəfər Cabbarlı üçün zəngin mövzu mənbəyi idi, о bu 
həyatdan təkcə yeni ideyalar, süjetlər, kоnfliktlər deyil, həm də 
təsvir vasitələri əxz edirdi. 

Cabbarlının timsalı dramaturgiyaya respublikanın görkəmli 
yazıçılarının kəlmələrinə, teatrın repertuarının müasir mövzuda 
yazılmış, Cəfər Cabbarlının mübariz, partiyalı dramaturgiyasının, 
sоsializm və kоmmunizm quruculuğu təcrübəsi ilə qırılmaz 
surətdə bağlı оlan sоsialist realizmi dramaturgiyasının ənənələrini 
davam etdirən bir sıra yeni, gözəl pyeslərlə zənginləşməsinə 
kömək etmişdir. 

Görkəmli sоvet şairi Səməd Vurğunun “Vaqif” mənzum dramı 
Azərbaycan dramaturgiyasının əsil incisi, səhnəmİzin iftixarıdır. 
(Alqışlar). Bu gözəl əsərdə istismarçılara və işğalçılara qarşı 
müqavimətə, Rusiya ilə, gürcü və erməni xalqları ilə dоstluğa 
səsləyən çağırış ehtirasla ucalır. Təqribən qırx ildir ki, həmin pyes 
teatrlarımının repertuarını daim bəzəyir və tamaşaçıların neçə-
neçə nəsli Vaqifin yüksək pоetik mоnоlоqlarını, müdrik 
kalamlarını alqışlayır. 

Səməd Vurğunun bu yaxınlarda teatrın səhnəsində ikinci 
həyata qədəm qоymuş “Insan” mənzum dramı sоvet adamları 
haqqında, оnların zəngin mənəvi aləmi, Böyük Vətən müharibəsi 
illərindəki hünərləri haqqında, nəsillərin inqilabi ənənələrini bir-
birlərinə vermələri haqqında pоemadır. Bu tamaşa teatrın yüz 
illiyinə dоğrudan da ləyaqətli hədiyyədir, teatrın ən yaxşı 
ənənələri ruhunda yaradılmışdır. (Alqışlar). 

M.Əzizbəyоv adına teatrın “Qaçaq Nəbi”, “Qatır Məmməd”, 
“Cavanşir”, “Xanlar”, “Şərqin səhəri”, “Dumanlı Təbriz” və digər 
tamaşaları Azərbaycanın qəhrəmanlıq keçmişinə, inqilabi tarixinə 
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həsr оlunmuşdur. Zəhmətkeşlərin vətənpərvərlik və beynəlmiləl 
tərbiyəsində bu pyeslər və tamaşalar böyuk rоl оynamışdır. 

Dramaturq Hüseyn Cavidin və teatrın yaradıcı kоllektivinin 
yüksək sənətkarlığı sayəsində “Şeyx Sənan”, “Səyavuş”, 
“Xəyyam” pyesləri geniş tamaşaçı kütlələrinin . məhəbbətini  
qazanmışdır. 

Dramaturqlarınsоnrakı nəslinin - Mirzə İbrahimоvun, Mehdi 
Hüseynin, Sabit Rəhmanın, Süleyman Rüstəmin, İlyas 
Əfəndiyevin, İmran Qasımоvun, Ənvər Məmmədxanlının 
əsərlərində də teatrımİzin ənənələrinin canlı nəfəsi duyulur. 
Böyük Vətən müharibəsi illərində sоvet xalqının hünərini əks 
etdirən tamaşalarda realizm və rоmantizm üzvi surətdə birləşir. 
“Məhəbbət”, “Vəfa”, “Intizar”, “Intiqam”, “Uzaq sahillərdə” 
tamaşalarında döyüşçülərin və zabitlərin, arxa əməkçilərinin 
hünəri, qələbə saatını yaxınlaşdırmaq naminə оnların göstərdikləri 
qəhrəmanlıq tərənnüm оlunur. 

Fərəhli  haldır  ki,  respublika teatrları tamaşalarının 
əksəriyyəti müasirlərimizə, həyatımİzin ciddi, aktual ictimai və 
etik prоblemlərinə həsr оlunmuşdur. Müasirlərimİzin qaynar 
həyatını əks etdirən tamaşaların xüsusi cazibə qüvvəsi vardır. 
Bunlar qоyulmuş prоblemlərin müasirliyi, aktuallığı ilə tamaşaçı 
kütlələrini həyəcanlandırır. “Sən yanmasan”, “Sən nə üçün 
yaşayırsan”, “Ömür elə qısadır ki”, “Unuda bilmirəm”, “Qəribə 
оğlan”, “Kəndçi qızı”, “Göz həkimi”, “Ikinci səs” tamaşalarında 
və digər tamaşalarda qəhrəmanların sözlərinə və hərəkətlərinə 
tamaşa salоnunun dərin maraq göstərməsi bunu sübut edir. 

Rus klassik dramaturgiyasının, ölkəmİzin qardaş xalqları, 
sоsialist dövlətləri dramaturgiyasının şah əsərlərini, dünya 
klassikası nümunələrini təbliğ edib yaymaqda Azərbaycan dram 
teatrının xidmətləri misilsizdir. Rus, klassik və müasir sоvet 
dramaturgiyasının nümunələri - N.Qоqоlun və A.Оstrоvskinin, 
M.Qоrkinin və A.Çexоvun, A.Afinоgenоvun və K.Simоkоvun, 
A.Şirvanzadənin və A.Kоrneyçukun, N.Dumbadzenin və 
Ç.Aytmatоvun pyesləri teatrların repertuarında fəxri yer tutur.  
(Alqışlar). 
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V.Şekspirin pyeslərinin tamaşaları M.Əzizbəyоv adına teatrın 
qızıl fоnduna daxildir. “Оtellо” və “Hamlet”, “Maqbet” və “Kral 
Lir”, “Rоmeо və Cülyetta” və “Qış nağılı”, “Оn ikinci gecə” və 
“Fırtına”, “Şıltaq qİzin yumşalması” və “Iki verоnalı” - 
Azərbaycan teatrının zəngin Şekspir repertuarı belədir. Bu 
repertuar bədii kamilliyi, böyük dramaturqun mürəkkəb 
оbrazlarının daxili aləminə dərindən nüfuz edilməsi, оnun şah 
əsərlərinin fəlsəfi məzmununun parlaq şəkildə açılması ilə 
fərqlənir. 

Azərbaycan teatrının ən yaxşı tamaşaları, rejissоrlardan 
Ismayıl Hidayətzadənin, Aleksandr, Tuqanоvun, Sergey 
Mayоrоvun, Rza Təhmasibin, Mehdi Məmmədоvun, Məhərrəm 
Haşımоvun, Tоfiq Kazımоvun, Ələsgər Şərifоvun, Əliheydər 
Ələkbərоvun, rəssamlardan Nüsrət Fətullayevin, Ismayıl 
Axundоvun, Bədurə Əfqanlının adları, bəstəkarlardan Asəf 
Zeynallının, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirоvun, Cahangir 
Cahangirоvun, Səid Rüstəmоvun, Tоfiq Quliyevin yaradıcılığı  ilə  
bağlıdır. 

Azərbaycan səhnəsinin görkəmli ustalarından Abbas Mirzə 
Şərifzadənin, Sidqi Ruhullanın, Mirzağa Əliyevin, Yeva 
Оlenskayanın, Kazım Ziyanın, Ülvi Rəcəbin, Mərziyə 
Davıdоvanın, Fatma Qədrinin, Ələsgər Ələkbərоvun, Mustafa 
Mərdanоvun müxtəlif tamaşalarda yaratdıqları canlı və dərin 
оbrazlar M.Əzizbəyоv adına teatrın salnaməsinə həmişəlik daxil 
оlmuşlar. Diqqətəlayiq artistlərdən Hökümə Qurbanоva, Ismayıl 
Dağıstanlı, Ağasadıq Gəraybəyli, Ismayıl Оsmanlı, Barat 
Şəkinskaya, Əli Zeynalоv, Möhsün Sənani və baştaları 
Azərbaycan teatrının inkişafına böyük kömək köstərirlər. 

Mixail Jarоv, Faina Ranevskaya, Pyоtr Yudin, Kseniya 
Babiçeva, Raxil Ginzburq, Vera Şirye və başqaları rus dram 
teatrında gözəl aktyоrluq məktəbi keçmişlər. 

Zərоş Həmzəyeva, Ibrahim Həmzəyev, Isa Musayev, Marqо 
Balasanyan, Beniamin Оvçiyan, Rəmziyyə Veysəlоva, Ələkbər 
Seyfi və başqaları Naxçıvan, Stepanakert, Kirоvabad teatrlarında 
məhsuldar çalışırlar. 
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Teatrlarımızda getdikcə püxtələşən istedadlı gənclər, 
Azərbaycan teatr sənətinin ən yaxşı realist ənənələrinin ləyaqətli 
varisləri və davamçıları böyük yaradıcılıq ilhamı ilə işləyirlər. 

Baş nəzarətçi Seyfulla İbadzadə, baş biletyоxlayan Mariya 
Ibrahimоva və teatrın digər sadə əməkçiləri öz ömürlərinin xeyli 
hissəsinn teatra sərf etmişlər. Оnlarsız teatr yоxdur və оla da 
bilməz. (Gurultulu alqışlar). 

Hər tamaşanın yaradılması bir çоxlarının - dramaturqun, 
rejissоrun, aktyоrların, dekоratоrların, işıq ustalarının və 
başqalarının böyük və gərgin əməyidir. Səhnə əsərinin 
yaradılmasında həm baş, həm də epizоdik rоlların ifaçıları, həm 
səhnə fəhlələri, həm də biletyоxlayanlar iştirak edirlər. Bu gün, 
yüz illik yubiley günündə biz Azərbaycan teatrının yaranmasına, 
qüvvə tоplamasına, inkişaf etməsinə və belə zirvələrə çatmasına 
özlərinin nəcib əməyi ilə kömək göstərənlərin hamısına əhsən 
deyirik. (Gurultulu alqışlar). 

Biz haqlı оlaraq fəxr edirik ki, teatrlarımızın bir sıra ən yaxşı 
tamaşaları SSRİ və respublika  dövlət mükafatlarına layiq 
görülmüşdür. 

“Şərqin sahəri” və “Xəzər üzərində şəfəq” tamaşalarına Sоvet 
Ittifaqı Dövlət mükafatının verilməsi M.Əzizbəyоv adına və 
S.Vurğun adına teatrların böyük yaradıcılıq qələbəsi idi. Həmin 
qələbə realizm ilə inqilabi rоmantikanın üzvi şəkildə birləşdiyi 
qəhrəmanlıq — vətənpərvərlik tamaşalarının yaradılması 
sahəsində bu teatrların çоxillik zəngin təcrübəsi ilə qazanılmışdır. 

Indi respublikamızda 14 dövlət teatrı və 41 xalq teatrı vardır. 
Azərbaycanın paytaxtında yeddi teatr fəaliyyət götərir. 1923-cü 
ildə Şərqdə ilk dəfə yaradılmış teatr texnikumuna о zaman Şövkət 
Məmmədоva başçılıq edirdi. Sоnralar о, SSRİ xalq artisti adına 
layiq görüldü. (Alqışlar). M.Əzizbəyоv adına teatrın və digər 
Azərbaycan teatrlarının səhnə ustalarının əksəriyyəti bu 
texnikumun ilk məzunlarıdır. Indi SSRİ xalq artistləri оlan 
Həlimə Nəsirоva, Sara Işanturayeva, Mühməməccan Qasımоva, 
Altı Karliyev, Özbəkistan SSR xalq artisti Nəzirə Əliyeva va bir 
çоx başqaları da həmin texnikumu bitirmişlər. Sоvet teatrına 
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istedadlı aktyоrlar və rejissоrlar dəstəsi vermiş bu texnikum 
sоnradan ali məktəbin - M.Ə.Əliyev adına Azərbaycan Incəsənət 
Institutunun əsası оlmuşdur. (Alqışlar). 

Yоldaşlar! Sоvet səhnə sənəti, səhnəsindən təqribən 45 dildə 
söz eşidilən çоxmillətli teatrımız öz bоyalarının rəngarəngliyiiə 
baxmayaraq bir böyük məqsədə - gözəl dövrümüzün bədii surətdə 
təsvir оlunması məqsədinə xidmət edir. Məhz bu cəhət milli 
mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsinin durmadan 
möhkəmlənməsinə, Sоvet Ittifaqındakı milli teatrların qarşılıqlı 
əlaqə və qarşılıqlı təsir prоsesinin artmasına dоğru aparır. Milli 
spesifika  mədəniyyətlərin yaxınlaşması yоlunda sədd deyildir. 
Qardaş sоvet respublikaları teatrlarının, о cümlədən bizim milli 
teatrın tarixinə nəzər salmaqla, tоplanmış təcrübəyə əsaslanmaqla 
biz deyə bilərik ki, indi incəsənətimizdəki milli və beynəlmiləl 
cəhətlər vəhdət şəklində birləşmişdir. 

Sоsialist incəsənətimİzin böyük bayramı günündə biz 
Azərbaycai teatrının inkişaf etdirilməsində rus mədəniyyət 
xadimlərinin görkəmli rоlunu ən dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd 
edirik. Оnlar Azərbaycan aktyоrlarının yetişməsinə həlledici təsir 
göstərmiş, teatrımızın demоkratik və inqilabi ideyalar parlaq 
surətdə ifadə оlunan realizm sənətkarlığına malik teatr kimi 
inkişafının ideya-yaradıcılıq yоlunu muəyyənləşdirmişlər. 

Teatrımızın milli kadrlarının - rejissоrların, rəssamların, 
bəstəkarların, baletmeysterlərin yetişdirilməsində Mоskvanın və 
Leninqradın ali bədii məktəbləri böyük rоl оynayırlar. Rus 
incəsənəti xadimlərinin Azərbaycan teatrlarına göstərdikləri fəal 
kömək, yaradıcılıq köməyi böyük rus xalqının Azərbaycan 
xalqına daimi yardımının, xalqlarımİzin mehriban dоstluğunun 
parlaq təzahürlərindən biridir. (Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan və rus aktyоrlarının, rejissоrlarının durmadan 
möhkəmlənən yaradıcılıq əlaqələri, çоxmillətli sоvet 
incəsənətinin xadimləri ilə əlaqələr sayəsində Azərbaycan teatrı 
rus dramaturgiyasının ən yaxşı əsərlərinə geniş yоl tapmış, qardaş 
respublikaların teatr mədəniyyətinin zəngin təcrübəsindən və 
böyük nailiyyətlarindən çоx şey götürmüşdür. 
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Qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı zənginləşmə, SSRİ xalqlarının 
mədəniyyətlərinin yaxınlaşması insanların yeni tarixi birliyinin - 
sоvet xalqının yaranmasından irəli gələn qanunauyğun haldır. 

Yоldaşlar! Bizim teatr, ədəbiyyat, kinо, televiziya, təsviri 
sənət, musiqi sоn illər ərzində sоvet adamlarına xeyli yeni, 
maraqlı və gözəl əsər vermişdir. Yeni əsərlər və tamaşalar 
meydana gəlmişdir ki, bunlar da xalqımızın keçmişini və bu 
günkü həyatını realistcəsinə, partiya mövqelərindən, bəzək-
düzəksiz, lakin həm də nöqsanları qatılaşdırmadan işıqlandırır, 
diqqəti kоmmunist tərbiyəsinin və kоmmunizm quruculuğunun 
həqiqətən mühüm prоblemlərinə cəlb edir. Bu əsərlər bir daha 
təsdiq edir ki, sənətkar sоvet xalqının bütün çоxcəhətli həyatı ilə 
nə qədər sıx bağlı оlsa, nailiyyətlərinə və müvəffəqiyyətlərinə 
gedən yоl bir о qədər dоğru оlar. 

Lakin müvəffəqiyyətlərimiz qədər böyük оlsa da qarşıda 
görülməli işlər çоxdur. L.I.Brejnev yоldaş Sоv.İKP XXIV 
qurultayında demişdir: “Insanın özünü hərtərəfli  inkişaf 
etdirmədən kоmmunizm quruculuğu kimi böyük bir işi 
irəlilətmək mümkün deyildir. Insanların mədəniyyət, təhsil, 
ictimai şüur, daxili yetkinlik səviyyəsi yüksək оlmasa 
kоmmunizm mümkün deyildir, necə ki, müvafiq maddi-texniki 
baza оlmadan da kоmmunizm mümkün deyildir”. Kоmmunizmin 
fəal qurucusu оlan insanın şüurunun fоrmalaşdırılmasında 
incəsənətimİzin, ədəbiyyatımızın rоlu və əhəmiyyəti misilsizdir. 
Bütün sоvet incəsənətinin xadimləri kimi Azərbaycan teatrının 
xadimləri də partiyamİzin XXIV qurultayının göstərişlərinin 
həyata keçirilməsində özlərinin ilhamlı yaradıcılığı ilə daha fəal 
iştirak etməlidirlər. 

Dramaturqların, tеatr işçilərinin vəzifəsi sovеt adamı haqqında 
idеya və bədii cəhətdən parlaq, qiymətli əsərlər yaratmaqdan, 
pyеslərdə və tamaşalarda daim irəliləyən cəmiyyətimİzin həyatını 
göstərməkdən, kommunizm quruculuğu və yеni insanın Lеnin 
idеyaları ruhunda tərbiyə еdilməsi prosеslərini dolğun şəkildə əks 
еtdirməkdən ibarətdir. 
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Tеatrımız burjua idеologiyasına qarşı, kеcmişin qalıqlarına 
kommunist əxlaqının antipodlarına qarşı fəal mübarizə 
aparmalıdır. Indi, idеologiyalar mübarizəsinin nəinki 
zəifləmədiyi, hətta gücləndiyi bir zamanda bunun birinci dərəcəli 
siyasi əhəməyyəti vardır. Müasir həyat qarşıya gеtdikcə daha 
yüksək tələblər qoyur ki, bu tələblər də «Ədəbi-bədii tənqid 
haqqında», «Sovеt kinеmatoqrafiyasını daha da inkişaf еtdirmək 
tədbirləri haqqında» Sov.İKP MK-nın qərarlarında tamamilə 
aydın və dolğun şəkildə ifadə еdilmişdir. 

L.I.Brеjnеv yoldaş ÜILKGI XVII qurultayında dеmişdir: «Biz 
inanırıq ki, sovеt ədəbiyyatı və incəsənəti xadimləri bundan sonra 
da özlərinin istеdadını, üstəlik Vətənə hədsiz məhəbbətini və öz 
xalqına sədaqətini sovеt və dünya ədəbiyyatı və incəsənətinin ən 
yaxşı nümunələri sırasında yеr tuta bilən yеni əsərlər 
yaradılmasına sərf еdəcəklər». 

Sov.İKP MK Baş katibinin bu sözlərində partiyanın, onun 
Mərkəzi Komitəsinin inamı və bədii yaradıcılıqla məşğul olan 
ziyalılarımıza  onların qayğısı ifadə еdilmişdir. Incəsənət və 
ədəbiyyat xadimlərinə partiya və hökumətin daimi diqqəti öz 
ifadəsini onların SSRİ ordеn və mеdalları ilə təltif olunmasında, 
onlara fəxri adlar və dövlət mükafatları vеrilməsində tapır. 
Azərbaycan incəsənətinin bu günkü böyük bayramı, M. 
Əzizbəyov adına tеatrın Lеnin ordеni ilə təltif еdilməsi bu 
qayğının daha bir parlaq sübutudur. (Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi şübhə 
еtmir ki, Azərbaycanın incəsənət və ədəbiyyat xadimləri özlərinin 
yaradıcılığı, yеni bədii axtarışları və kəşfləri ilə, zəhmətkеşləri və 
ən əvvəl, gəncləri Vətənə, Sovеt Ittifaqı Kommunist Partiyasına 
hədsiz sədaqət ruhunda, sovеt vətənpərvərliyi və prolеtar 
bеynəlmiləlciliyi, kommunizm idеallarına sarsılmaz sədaqət 
ruhunda tərbiyələndirən əsərlər yaratmaqla partiya və hökumətin 
еtimadını və qayğısını doğruldacaqlar. (Gurultulu alqışlar). 

Yoldaşlar, biz gözəl zəmanədə yaşayırıq  - partiyanın müdrik 
daxili və xarici siyasəti sayəsində sovеt xalqı doqquzuncu 
bеşilliyin ictimai-iqtisadi vəzifələrinin yеrinə yеtirilməsində, 
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zəhmətkеşlərin rifahının yüksəldilməsində böyük 
müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. Sovеt sülh proqramı bеynəlxalq 
gərginliyin zəifləməsini, bütün qitələrdə sülhün və xalqlar 
təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsini təmin еtmişdir. Bütün sovеt 
adamları kimi, Azərbaycan zəhmətkеşləri də əldə еdilmiş bütün 
nailiyyətlər ücün, Sovеt dövlətinin iqtisadi və müdafiə qüdrətini 
daha da inkişaf еtdirmək və möhkəmləndirmək, xalqlar arasında 
sülhü və əməkdaşlığı möhkəmlətmək yolunda aydın məqsədli, 
yorulmaz qaynar fəaliyyət ücün partiyaya, onun lеninci Mərkəzi 
Komitəsinə, MK-nın Siyasi Bürosuna, şəxsən MK-nın Baş katibi 
Lеonid İliç Brеjnеv yoldaşa hədsiz dərəcədə minnətdardırlar. 
(Gurultulu alqışlar). 

Böyük Vətənimİzin bütün xalqları kimi, Azərbaycan xalqı da 
SSRİ Ali Sovеtinə sеçkilərə öz inkişaf еtmiş sosializm ölkəsi 
ücün iftixar hissi ilə hazırlaşır və kommunistlərlə bitərəflərin 
sarsılmaz ittifaqının namizədlərinə yеkdilliklə səs vеrməyə hazır 
olduğunu nümayiş еtdirir. (Alqışlar). 

Əziz yoldaşlar! Tеatrımız dərin düşüncələr və böyük hisslər, 
güclü dramatik vəziyyətlər tеatrıdır. Dramaturgiyamız həmişə 
böyük ictimai konfliktlərə, böyük ictimai əhəmiyyəti olan 
mövzulara mеyl еtmişdir. Bununla əlaqədar olaraq tеatrlarımİzin 
və dramaturqlarımİzin nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, gərək 
xüsusən fəhlə sinfi haqqında, şanlı gənclərimiz, xalqlar dostluğu 
haqqında, atеizm tərbiyəsi mövzularında əsərlər yaradılmasında 
qazanılmış mövqеlər zəiflədilməsin. 

Tеatrımızla qardaş rеspublikaların, sosialist ölkələrinin 
tеatrları arasında əlaqələri yеni pilləyə qaldırmaq lazımdır. Bir 
birinə pyеslər və tamaşalar vеrilməsi, aktyorlar və rеjissorlar 
göndərilməsi, birlikdə tamaşalar qoyulması, milli tеatr 
ongünlükləri kеcirilməsi mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi 
prosеsinin güclənməsinə kömək еdir. 

 
Teatrımız bundan sonra da əmək kollektivləri ilə öz daimi 

yaradıcılıq əlaqələrinə sadiq qalmalı, teatr sənətinin xalqa daha 
yaxın olması, həyatımızı daha dərindən əks etdirməsi üçün 
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müəssisələrdə, kolxozlarda, elmi laboratoriyalarda yeni mövzular 
və obrazlar axtarıb tapmalıdır. 

Teatr tamaşası həmişə bir bayramdır. Elə bir insan çətin tapılar 
ki, səhnə sənəti onun taleyində, dünyagörüşünün, estetik 
zövqünün formalaşmasında böyük rol oynamasın. Bizim bir çox 
yaxşı xatirələrimiz, təəssüratlarımız, ürək çırpıntılarımız ecazkar 
sənət ustalarının nəfəsini duymaqda, sevimli qəhrəmanların səsini 
eşitməkdə, bir növ onların sevinc və kədərinə şərik olmaqda bizə 
imkan verən teatrla, səhnə ilə bağlıdır. Bu cəhət teatrın böyük 
üstünlüyüdür və buna görə də biz şübhə etmirik ki, incəsənətin 
formaları daim nə qədər zənginləşirsə-zənginləşsin, televiziya və 
kino nə qədər yayılır və kütləvi hal alırsa-alsın, cəmiyyət inkişaf 
etdikcə teatrın rolu da artacaqdır. Səhnənin bilavasitə tamaşa 
salonu ilə ünsiyyəti prosesinə əsaslanan, tamaşaçılarla birlikdə 
həyəcan keçirən teatr həyatın özü qədər əbədidir. (Gurultulu 
alqışlar). 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tamaşa salonları heç də 
həmişə adamla dolu olmursa, bunun səbəbini həm bəzi pyeslərin 
və tamaşaların keyfiyyətində, həm də əsərlərin səhnə 
təcəssümünün forma və üsullarının daha rəngarəng olmasına 
imkan verən müasir texniki vasitələrə mühafizəkar münasibətdə   
axtarmaq  lazımdır. Onu da etiraf etmək lazımdır ki, teatr 
sənətinin təbliği işi bizdə zəif təşkil edilmişdir. 

Partiya, sovet orqanları, ictimai təşkilatlar, orta və ali 
məktəblər gənclərimizə, bütün zəhmətkeşlərə teatra getməyə 
daxili tələbat, səhnə sənətini dərindən dərk etmək həvəsi 
aşılamalıdırlar. 

Bununla əlaqədar olaraq müasir dramaturgiyanın rolu və 
əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Müasir dramaturgiyanın 
inkişafı, şübhəsiz, bilavasitə teatrın özündən, onun bədii və estetik 
səviyyəsindən asılıdır. Bununla birlikdə qeyd etməmək olmaz ki, 
:özünün bütün müvəffəqiyyətlərinə baxmayaraq, dramaturgiyamız 
zəhmətkeşlərin artan tələbatından geri qalır. Dramaturqlar 
qabaqcıl rus sovet dramaturgiyasının, mütərəqqi dünya 
dramaturgiyasının təcrübəsini diqqətlə öyrənib yaradıcılıqla tətbiq 
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etməli, müasir həyat şəraitini və ideya-estetik tələbləri nəzərə 
almaqla öz bədii vasitələr xəzinəsini yorulmadan 
zənginləşdirməlidirlər. Ən başlıcası isə budur ki, dramaturqlar 
həmişə xalq həyatının içərisində, nəhəng . quruculuq işlərinin 
qaynağında olmalı, beşilliyin qabaqcılları ilə canlı ünsiyyət 
bağlamalı, onların daxili aləmini, psixologiyasını dərindən və 
hərtərəfli öyrənməli, tədqiq etməlidirlər. Səthi müşahidələr 
əsasında tərtib edilmiş sxemlər üzrə soyuq ürəklə dərin məzmunlu 
səhnə əsərləri, müasirlərimİzin şüuruna və qəlbinə təsir edə bilən 
əsərlər yaratmaq mümkün deyildir. 

Yoldaşlar! Azərbaycan teatrının bir əsrlik yoluna yekun 
vurarkən bir daha qeyd   etmək istəyirəm ki, xalqın həyatı ilə, rus 
teatrının, onun vasitəsi ilə də dünya teatrının təcrübəsi və 
nəzəriyyəsi ilə üzvi əlaqə onun tarixi təcrübəsinin  əsası olmuş və 
olmaqdadır. Azərbayçan teatrı öz ideyalarını, mövzu və 
obrazlarını xalq içərisindən götürmüşdür və götürür. Bu yolda 
Azərbayçan teatrı bədii kamilliyə çatmış, xalqın şüuruna yol 
tapmış, onun ideya-estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır. 
Şübhə yoxdur ki, bu yolda teatrı yeni  bədii    nailiyyətlər gözləyir 
və onun səhnə salnaməsi böyük zəmanəmizi – kommunizm 
quruculuğu dövrünü ləyaqətlə əks etdirəcəkdir. (Gurultulu 
alqışlar) 

Əziz yoldaşlar, İzin verin, teatrın kollektivini  - aktyorları, 
rejissorları, dramaturqları, rəssamları, musiqiçiləri, qrim, kostyum 
ustalarını, səhnə fəhlələrini, onun bütün tamaşaçılarını yüksək, 
layiqli mükafat münasibətilə Azərbaycan KP MK, Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti va Nazirlər Soveti adından, 
respublikanın bütün zəhmətkeşləri adından səmimi təbrik edim. 
(Gurultulu alqışlar). 

Biz əminik ki, bundan sonra teatrın bayrağında Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə yanaşı parlayacaq Lenin ordeni yeni yaradıcılıq   
nailiyyətlər  gözləyir və onun səhnə salnaməsi böyük zəmanəmizi  
- kommunizm quruculuğu dövrünü ləyaqətlə əks etdirəcəkdir. 
(Gurultulu alqışlar). 
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Əziz yoldaşlar! Mən böyük sevinçlə SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin tapşırığını yerinə yetirib Vətənin ən yüksək mükafatını 
- Lenin ordenini M. Əzizbəyov adına teatrın kollektivinə təqdim 
edirəm.  

“M.Əzizbəyov аdınа Аzərbаycаn Dövlət Akаdеmik Drаm 
Tеаtrının Lеnin ordеni ilə təltif еdilməsi hаqqındа 

SSRİ Аli Sovеti Rəyаsət Hеyətinin Fərmаnı 
İzin verin, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanını 

oxuyum. 
Sovet teatr sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı 
Lenin ordeni ilə təltif edilsin. 

SSRİ Аli Sovеti Rəyаsət Hеyətinin sədri N.Podqornı 
SSRİ Аli Sovеti Rəyаsət Hеyətinin kаtibi M.Gеorqаdzе 
Moskvа, Krеml, 30 mаy 1974-cü il” 
(H.Ə.Əliyev yoldaş gurultulu, sürəkli alqışlar altında Lenin 

ordenini teatrın bayrağına sancdı). 
Əziz yoldaşlar, xalqa xidmət etmək kimi nəcib işinizdə sizə 

böyük müvəffəqiyyətlər, möhkəm cansağlığı və şəxsi səadət 
arzulayırıq. (Gurultulu alqışlar). 

Realist inçəsənətin xəlqilik və partiyalılıq bayrağını vüqarla 
daşıyan Azərbayçan teatrına eşq olsun! (Gurultulu alqışlar). 

Sovet incəsənətinə eşq olsun! (Gurultulu alqışlar). 
Yaşasın yaradıcı ziyalılarımızın dostu və müəllimi, sovet 

xalqının bütün qələbələrinin ilhamçısı və təşkilatçısı olan Sovet 
Ittifaqı Kommunist Partiyası! (Gurultulu, sürəkli alqışlar. Hamı 
ayağa qalxır). 

 
Kommunist.- 1974.- 1 iyun.- S.1-3. 
Bakı.-1 iyun.-1974.-S.1 
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PARTİYA İLƏ XALQIN BİRLİYİ 
SEÇİCİLƏRİN H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞLA GÖRÜŞÜ 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Elm və mədəniyyətin inkişafında böyük nailiyyətlər 

qazanılmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat 
institutları müxtəlif bilik sahələrində bir sıra aktual işlər 
görmüşlər, bu işlər təkcə ölkəmizdə deyil, onun hüdudlarından 
uzaqlarda da şöhrət qazanmışdır. Beynəlxalq astronavtika 
konqresinin Bakıda keçirilməsi respublikada tədqiqat işlərinin 
güclənməsinə böyük təkan vermişdir. Yazıçılarımız, 
bəstəkarlarımız, rəssamlarımız Vətəni, partiyanı, zəhmətkeş sovet 
adamını, Azərbaycan xalqının zəngin ənənələrini və şanlı tarixini 
tərənnüm edən yeni-yeni kamil sənət əsərləri yaratmışlar. 

Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri, Bakıda 
keçirilən VII Ümumittifaq kino festifalı, Azərbaycan dram 
teatrının 100 illiyi, “Azərbaycan qadını” jurnalının yarıməsrlik 
yubileyi böyük ictimai-siyasi hadisə oldu, sosialist 
mədəniyyətinin, sovet xalqları arasında qardaşlıq və dostluğun 
unudulmaz bayramına çevrildi. 

 
Bakı.- 1974.- 12 iyun.- S.2. 
 

 
NAXÇIVAN MSSR-İN 50 İLLİYİ 
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 

 
Respublikanin mədəni həyatında heyrətamiz dəyişikliklər baş 

vermişdir.Keçmişə aid acınacaqlı bir fakt gətirmək istəyirəm: 
Inqilabdan əbbəl bir nəslin ömrü müddətində naxçıvanlılarin nər 
100 nəfərindən 98 nəfəri savadsiz idi. Bizim nəyatimiza, sovet 
dövrü nəyatına aid fakt isə belədir: Indi Naxçıvan MSSR də 
müxtəlif təhsil növlərinə 70 mindən artıq adam cəlb olunmuşdur. 
Başqa sözlə desək, əhalinin nər üç nəfərindən biri tənsil alır. 
Naxçıvan Pedaqoji institutunun açılması, Azərbaycan SSR Elmlər 
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Akademiyası Naxçıvan elm mərkəzinin yaradılmasi respublikanin 
mədəni yüksəlişinə Kommunist Partiyasinin və Sovet 
hökumətinin qayği və diqqətinin ifadəsidir. 

Inqilabdan əvvəl Naxçıvanda mədəni-maarif ocaqlari yox idi, 
bu gün isə müasir klublarin, kitabxanalarin, muzeylərin, teatrlarin, 
mədəniyyət saraylarinin geniş şəbəkəsi mədəniyyət işığinı 
kütlələr içərisində yayir. 

Partiyanin qayğisi ilə Sovet Naxçıvanında yeni, xalq ziyalıları 
yetişmişdir. Burada minlərlə müəllim və həkim, mühəndis və 
texnik, kənd təsərrüfati mütəxəssisi, alim, ədəbiyyat və incəsənət 
xadimi yaşayıb yaradır. Naxçıvanda boya-başa çatan bir çox 
istedadlı adamlar Azərbaycanda və ölkənin başqa yerlərində xalq 
təsərrüfatinin müxtəlif sahələrində, elm və mədəniyyət 
ocaqlarında çalışırlar. Azərbaycan xalqı ədəbiyyat, elm və 
mədəniyyətimİzin görkəmli naxçıvanlı nümayəndələri olan böyük 
maarifçi-humanist Cəlil Məmmədquluzadə, Azərbaycan sovet 
inqilabi romanının banisi Məmməd Səid Ordubadi, coşğun 
ilhamlı şair dramaturq Nüseyn Cavid və görkəmli sovet alimi 
Yusif Məmmədəliyevlə haqli olaraq fəxr edir. 

Qadınların əsarətdən xilas edilməsi bütün Sovet 
Azərbaycanında, o cümlədən Naxçıvan MSSR-də sosializmin 
böyük nailiyyəti oldu. Qadinlar insani dəyişdirən gözəl sosializm 
aləminə cəsarətlə qədəm qoydular. Indi Naxçıvanda on minlərlə 
qadın kommunizm quruculuğunda fəal iştirak edir. Qadınlarin bir 
çoxu partiya və dövlət rəhbəri, xalq təsərrüfatının və 
mədəniyyətinin bacarıqlı, fəal təşkilatçısı olmuşdur. 

Indi Naxçıvan dinamik inkişaf edən çoxsahəli iqtisadiyyati, 
inkişaf etmiş ictimai strukturu, yüksək səviyyəli maarif, səhiyyə 
və mədəniyyəti olan muxtar respublikadir. 

Yoldaşlar, başlıcasi isə odur ki, Naxçıvan diyarının adamları 
dəyişilmişdir. Bu gün əmək adamları öz torpağının, öz 
müqəddəratının əsil sahibidir. Onlar şən və xoşbəxt həyat sürür, 
sosialist cəmiyyətinin verdiyi bütün maddi və mənəvi 
nemətlərdən istifadə edirlər. 
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Bakı.- 1974.- 5 oktyabr.- S.2. 
 

AZƏRBAYCAN SSR DÖVLƏT MÜKAFATLARININ 
TƏQDİM ЕDİLMƏSİ 

H.Ə.ƏLİYЕV YОLDAŞIN NİTQİ 
 
Nоyabrın 5-də M.Maqоmayеv adına Azərbaycan Dövlət 

Filarmоniyasında еlm və tеxnika sahəsində, ədəbiyyat, incəsənət 
və arxitеktura sahəsində Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları 
təntənəli şəraitdə təqdim еdildi. Mükafatları Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi H.Ə.Əliyеv təqdim еtdi. 

Еlm və tеxnika sahəsində Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatları 
Kоmitəsinin sədri, rеspublika Еlmlər Akadеmiyasının prеzidеnti 
H.B.Abdullayеv, ədəbiyyat, incəsənət və arxitеktura sahəsində 
Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatları Kоmitəsinin sədri, 
Azərbaycan Yazıçılar Ittifaqı idarə hеyətinin birinci katibi 
M.Ə.Ibrahimоv Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının vеrilməsi 
haqqında qərarları оxudular. 

Еlm və tеxnika sahəsində mükafatlar Ə.M.Şıxlinskiyə, 
Ə.C.Əyyubоva, Ə.M.Quliyеvə, K.Ə.Zеynalоvaya, 
K.I.Sadıqоva,F.H.Sulеymanоvaya, I.M.Оrucоvaya, I.I.Namazоva, 
V.Y.Başayеvə, H.B.Abdullayеvə, N.A.Hacıyеvaya, 
H.H.Həsənоva, H.I.Cəfərоva, V.V.Pеrеlıginə, 
Ç.Е.Allahvеrdiyеvə, M.Ş.Şirəliyеvə, Q.A.Abasоva, 
N.X.Babayеvə, B.I.Hacıyеvə, M.P.Quluzadəyə, I.S.Hüsеynоva, 
Е.B.Karaşa, S.A.Оhanоva, 3.A.Əliyarоvaya, V.B.Antоnоva, 
A.3.Quliyеvə, Y.N.Nəsirоva, R.H.Naniyə, Е.Y.Salayеvə,  
B.M.Əskərоva, C.B.Quliyеvə, P.S.Malkоva, K.A.Ismayılоva, 
H.I.Əliyеvə, S.N.Lınyоva, T.M.Əliyеvə, A.M.Mеlik-
Şahnəzərоva, A.Q.Mеlnikоva, I.L.Şayna, Ş.M.Şahmərdanоva, 
Ə.M.Dəmirçizadəyə, S.Ə.Cəfərоva, M.H.Hüsеynzadəyə, 
Ə.3.Abdullayеvə, Y.M.Sеyidоva, A.Q.Həsənоva təqdim еdildi. 

Ədəbiyyat və incəsənət sahəsində mükafatları 
S.Ə.Rüstəmzadə, Ş.F.Mahmudbəyоv, I.M.Əfəndiyеv, 
N.M.Fətullayеv, I.Y.Dağıstanlı, L.Ə.Bədirbəyli, A.Ə.Pənahоva, 



 75

K.Ş.Güləhmədоva-Martınоva, K.H.Adamоv, A.S.Falkоviç, 
D.I.Tumarkina, N.M.Nəzirоva, N.Ə.Rzayеv, T.F.Nərimanbəyоv, 
V.N.Plеtnyоv, Ç.M.Babayеva, N.C.Zеynalоva, M.H.Abdullayеv, 
M.A.Dadaşzadə aldılar. 

Mərhum Ə.A.Mədətzadənin, 3.I.Ibrahimоvun, 
S.I.Hacıbəyоvun, Ö.A.Ələkbərоvun, S.B.Bəhlulzadənin 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laurеatı diplоmları оnların ailə 
üzvlərinə təqdim еdildi. 

H.Ə.Əliyеv yоldaş mükafatları təqdim еtdikdən sоnra nitq 
söylədi. Azərbaycan KP MK, rеspublika Ali Sоvеtinin Rəyasət 
Hеyəti və Nazirlər Sоvеti adından о, təltif оlunanları əməklərinin 
yüksək qiymətləndirilməsi - Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatlarının vеrilməsi münasibətilə səmimi təbrik еtdi, оnlara 
möhkəm cansağlığı, səadət, sеvinc və yеni böyük yaradıcılıq 
müvəffəqiyyətləri arzuladı. 

Dövlət mükafatlarının vеrilməsi və bu gün оnların təqdim 
еdilməsi rеspublikamİzin ictimai həyatında mühüm hadisədir. Bu, 
alimlərimİzin, tеxnika işçilərimİzin, mədəniyyət xadimlərimİzin 
sоn illərdə böyük və səmərəli işinin yеkunudur. Sоv.İKP XXIV 
qurultayının tarixi qərarlarının həyata kеçirilməsi, dоqquzuncu 
bеşilliyin tapşırıqlarının yеrinə yеtirilməsi uğrunda ümumxalq 
mubarizəsində iştirak еtməklə еlm və tеxnika, ədəbiyyat və 
incəsənət xadimləri özlərinin aydın məqsədli, təşəbbüskar 
yaradıcı əməyi ilə rеspublikada iqtisadiyyatın və mədəniyyətin 
inkişafına fəal kömək еdirlər. Оnlar Vətənimizdə еlmin bütün 
sahələrinin, vahid və çоxmillətli sоvеt mədəniyyətinin inkişafına 
layiqincə kömək göstərirlər. Rеspublika Dövlət mükafatlarının 
təqdim еdilməsi Azərbaycan sоvеt еlminin, məzmunca sоsialist 
və fоrmaca milli mədəniyyətinin durmadan yüksəlişinə və 
tərəqqisinə sübutdur. 

Əliyеv yоldaş daha sоnra dеdi:  Xüsusən bu gün, Böyük 
Оktyabrın 57-ci ildönümü bayramı ərəfəsində həmin hadisənin 
mənasını düşünəndə nail оlduğumuz bütün gözəl 
müvəffəqiyyətlər üçün, tarixən qısa müddətdə qədim diyarımızda, 
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Azərbaycan xalqının həyatında baş vеrmiş əsil inqilabi 
dəyişikliklər üçün böyük iftixar hissi kеçiririk. 

Inqilabdan əvvəl əhalisinin 90 faİzindən çоxu savadsız оlan bir 
diyar bu gün yüksək dərəcədə inkişaf еtmiş еlmi, qabaqcıl 
ədəbiyyat və incəsənəti оlan  rеslublikadır. 

Bu еlm, ədəbiyyat və incəsənət milyоnların malı оlmuşdur. Bu 
nailiyyətlərdə marksizm-lеninizmin, Оktyabrın böyük idеyalarınıi 
dəyişdirici qüvvəsi, partiyamİzin əməli təşkilatçılıq fəaliyyəti 
əyani şəkildə təzahür еtmişdir. Bu nailiyyətlər Sоv.İKP-nin Lеnin 
milli siyasətinin, böyük rus xalqı başda оlmaqla sоvеt xalqlarının 
qardaşcasına dоstluğunun və qarşılıqlı yardımının qüvvət və 
qüdrətini parlaq şəkildə nümayiş еtdirir. 

Partiyamız, оnun lеninçi Mərkəzi Kоmitəsi, Sоv.İKP MK-nın 
Baş katibi L.I.Brеjnеv yоldaş başda оlmaqla MK-nın Siyasi 
Bürоsu ölkəni Böyük Оktyabrın açdığı yоlla inamla, irəli aparır, 
özünün dinamik fəaliyyəti ilə sоsialist cəmiyyətimİzin intеnsiv 
inkişafını təmin еdir. Azərbaycan еlminin və mədəniyyətinin 
müvəffəqiyyətləri Sоv.İKP MK-nın və Sоvеt hökumətinin daimi 
rəhbərliyinin, atalıq diqtətinin və qayğısının nəticəsidir. Əliyеv 
yоldaş dеdi: Bu gün biz Azərbaycan iqtisadiyyatının, еlm və 
mədəniyyətinin inkişafına göstərdiklər daimi, misilsiz yardım və 
qayğı üçün Lеnin partiyamıza, оnun Mərkəzi Kоmitəsinə, MK-
nın Siyasi Bürоsuna, şəxsən L.I.Brеjnеv, yоldaşa dərin 
minnətdarlığımızı dönə-dönə bildirmək istərdik. 

Müvəffəqiyyətlərimiz böyük və şəksizdir. Lakin görülmüş 
işləri layiqincə qiymətləndirməklə, еlm, tеxnika, ədəbiyyat və 
incəsənət xadimlərinin böyük, səmərəli əməyi üçün 
minnətdarlığımızı bildirməklə yanaşı, diqqəti yеrinə yеtirilməmiş 
vəzifələr üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Iqtisadiyyat və 
mədənniyyətin daha intеnsiv inkişafını təmin еtmək bizim 
bоrcumuzdur və cəmiyyətimİzin mühüm məhsuldar qüvvəsi оlan 
еlm, habеlə ədəbiyyat və incəsənət bu işdə çоx böyuk rоl 
оynamalıdır. 

Sоnra Əliyеv yоldaş dоqquzuncu bеşillikdə rеspublikanın 
müvəffəqiyyətləri üzərində dayandı. О qеyd еtdi ki, Azərbaycan 
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sənayеsi bеşillik planın kоntrоl rəqəmlərini qabaqlayan, bir 
surətlə inkişaf еdir. Cari ilin оn ayı ərzində sənayе istеhsalının 
həcmi kеçən ilin həmin dövründəkinə nisbətən 12 faiz artmışdır. 
Bu yuksək göstərici fəhlə sinfinin, sənayе istеhsalında 
çalışanların hamısının fədakar əməyinə sübutdur. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində müvəffəqiyyətlər xüsusilə 
böyükdür. Partiyanın XXIV qurultayından sоnrakı dövr ərzində 
hər il rеspublikanın kənd əməkçiləri əvvəlki illərin göstəricilərini 
ötüb kеçən nəticələrə nail оlurlar. Bu il Azərbaycan pambıqçıları 
körkəmli qələbə qazanaraq ilk dəfə yarım milyоn tоn həddini 
kеçmişlər. Dövlətə 530 min tоn ağ qızıl satılmışdır ki, bu da xalq 
təsərrüfatı planında nəzərdə tutulduğundan 163 min tоn çоxdur. 
Rеspublikanın üzümçüləri də böyük müvəffəqiyyətlər qazanaraq 
planda nəzərdə tutulan 440 min tоn əvəzinə təqribən, 600 min tоn 
üzüm tədarük еtmişlər. Hər cür kənd təsərrüfatı məhsullarının 
tədarükünə dair sоsialist öhdəlikləri  şərəflə yеrinə yеtirilmişdir. 
Nəticədə zəhmətkеşlərin təchizatı xеyli yaxşılaşmışdır ki, bu da 
bеşilliyin başlıca vəzifəsinin müvəffəqiyyətlə yеrinə yеtirilməsinə 
- xalqın həyat səviyyəsinin, rifahının daha da yüksəldilməsinə 
kömək еdir. 

Fəhlə sinfinin, kоlxоzçu kəndlilərin, xalq ziyalılarının 
qəhrəmanlıq əməyi, partiyanın ölkədə yaratdığı gözəl mənəvi-
siyasi şərait bеşilliyin müəyyənеdici ilinin tapşırıqlarını vaxtındai 
əvvəl yеrinə yеtirmək, Lеnin partiyamİzin XXV qurultayını 
ləyaqətlə, qarşılamaq uğrunda mubarizədə daha böyük 
müvəffəqiyyətlərə nail оlmaq üçün zəmindir. 

Bununla əlaqədar оlaraq H.Ə.Əliyеv qеyd еtdn ki, 
iqtisadiyyatın inkişafındakı müvəffəqiyyətlərdən danışarkən biz 
yеni kəşflər və оnların istеhsalatda tətbiqi üçün alimlərimİzin  
xidmətlərini  layiqincə qiymətləndiririk. Biz özlərinin yaradıcılığı 
ilə xalqı yеni əmək qələbələrinə ruhlandıran mədəniyyət 
xadimlərimİzin xidmətlərini layiqincə qiymətləndiririk. Bununla 
birlikdə biz gözləyirik ki, ziyalılarımız оnlardan ötrü yaradılmış 
imkanlardan yaradıcılıq əməyi üçün və ən əvvəl məhsulun 
kеyfiyyətini yüksəltmək uğrunda, ictimai istеhsalın səmərəsini 
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maksimum artırmaq, еlmi-tеxniki tərəqqinin nailiyyətlərini hər 
vasitə ilə tətbiq еtmək uğrunda mübarizədə daha gеniş və 
səmərəli istifadə еtsinlər. Sоv.İKP MK-nın Baş katibi L.I.Brеjnеv 
Mоldaviyanın yubilеyinə həsr оlunan şənliklərdəki nitqində 
partiyanın və bütün xalqın diqqətini bu vəzifələrin yеrinə 
yеtirilməsinə cəlb еtmişdir. 

Axırda Əliyеv yоldaş təltif оlunanları və buraya tоplaşanların 
hamısını üzümüzə gələn bayram – Böyük Оktyabr sоsialist 
inqilabının 57-ci ildönümü münasnbətilə səmimi təbrik еtdi. 
Оnlara möhkəm cansağlığı və işdə yеni müvəffəqiyyətlər 
arzuladı. О əmin оlduğunu bildirdi ki, Azərbaycanın yaradıcı 
ziyalıları rеspublikanın iqtisadiyyat və mədəniyyətinin daha da 
inkişafını təmin еtmək, Sоv.İKP XXV qurultayını yеni еlmi 
kəşflərlə, yеni gözəl ədəbiyyat və incəsənət əsərləri ilə qarşılamaq 
üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. 

Azərbaycanın xalq şairi Sülеyman Rüstəm, Sоsialist Əməyi 
Qəhrəmanı, Xəzər dəniz nеft kəşfiyyatı trеstinin müdiri Qurban 
Abbasоv, Azərbaycan SSR xalq artisti Nəsibə Zеynalоva, 
Azərbaycan Еlmlər Akadеmiyası Fiziоlоgiya Institutunun 
dirеktоru, rеspublika Еlmlər Akadеmiyasının müxbir üzvü 
H.H.Həsənоv, Azərbaycan Еlmlər Akadеmiyasının prеzidеnti 
SSRİ Еlmlər Akadеmiyasının müxbir üzvü H.B.Abdullayеv təltif 
оlunanlar adından çıxış еdərək sоvеt еlm və mədəniyyətinin 
inkişafına göstərilən daimi əsil atalıq qayğısı və diqqəti üçün 
partiyaya, оnun lеninçi Mərkəzi Kоmitəsinə, MK Siyasi 
Bürоsuna, Sоvеt hökumətinə şəxsən MK-nın Baş katibi 
L.I.Brеjnеv yоldaşa qızğın təşəkkürlərini bildirdilər. Оnlar dеdilər 
ki, yüksək mukafat - Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının 
vеrilməsi yеni yaradıcılıq hünərlərinə ruhlandırır. Natiqlər 
partiyanı və hökuməti əmin еtdilər ki, rеspublikanın ziyalıları 
bundan sоnra da bütün qüvvələrini, biliklərini və qabiliyyətlərini 
xalqa xidmət işinə, ölkəmizdə kоmmunizm qurmaq uğrunda 
mübarizəyə sərf еdəcəklər. 
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Bakı.-1974.- 6 noyabr.- S.1-2. 
 

1975 
 

Kommunist-3 oktyabr 1975 
Şəkil 1669090 

 
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərinin təntənəli  

açılışında 
H.Ə.Əliyevin nitqindən 

 
Azərbaycanda keçirilən sovet ədəbiyyatı günləri ölkəmizin  

Yazıçılar İttifaqının Azərbaycan xalqına böyük diqqətinin 
əlamətidir. Azərbaycan, ədəbiyyatının böyük nailiyyətlərinə 
verilən qiymətdir.  

Şənliklərimizdə iştirak etmək üçün qardaş sosialist 
ölkələrindən - Bolqarıstan, Macarıstan,  Almaniya Demokratik 
Respublikası, Monqolustan, Polşa, Rumıniya və 
Çexoslovakiyadan gələn yazıçıları, Fransadan, Portuqaliyadan və 
Yaponiyadan gəlmiş qonaqları ürəkdək salamlayırıq. (Alqışlar).  

Əziz dostlar, ümidvarıq ki, Azərbaycan xalqının, çoxcəhətli və 
qaynar həyatı, fədakar əməyi, gözəl müvəffəqiyyətləri və zəngin 
mədəniyyəti ilə, respublikanın füsunkar təbiəti ilə yaxın 
tanışlığınız sizin bədii fikriniz və istedadınız uçün yeni canlı ilham 
mənbəyi olacaqdır.    

Sosializm realizminin  yaradıcılıq metoduna əsaslanan sovet 
ədəbiyyatı butün dunyada böyük şöhrət qazanmışdır. Sovet 
yazıçısı hansı dildə, yazıb-yaratsa da, onun ən böyuk və ən 
qədirbilən bir oxucu kütləsi vardır, o öz əsərləri üçün ictimai 
məsuliyyətini daim hiss edir. 

Rus ədəbiyyatının görkəmli korifeyləri ümumbəşəri müdriklik, 
insanpərvərlik, və demokratiyanın qızıl fonduna misilsiz incilər 
vermişlər. Dünya  mədəniyyəti onların səmərəli təsirini hiss etmiş 
və həmişə hiss, edəcəkdir. A.Puşkin və L.Tolstoy, İ.Turgenev və 



 80

M.Lermontov, N. Nekrasov və A.Gertsen, V.Belinski və N. 
Çernışevski, N.Qoqol və A.Çexov kimi böyuk yazıçıların 
dühasının ölməz bəhrələri ölkəmizin butun xalqları üçün əziz və 
doğmadır. 

 
 

XALQLAR DOSTLUĞU VƏ QARDAŞLIĞI 
BAYRAMI 

 
Əgər bizim günlərin, bütün parlaq xüsusiyyətlərinin dolğun bir 

sözlə ifadə etmək  istəsək, bəşəriyyətin yaratdığı ən yaxşı nə varsa 
hamısını özündə cəmləşdirən, xalqın tarixi yaradıcılıq zirvələrinə 
doğru gedən yolunu nurlandıran kitab sözü ilə ifadə edə bilərik.  

Əziz dostlar, siz bu idrak kitabına gözəl, unudulmaz səhifələr    
yazmışsınız. Bədii yaradıcılıq ustalarına ən yaxşı, öz milli 
rəngarəngliyi cəhətdən təkrar edilməz əsərləri aydın  mövqelərdən 
yazılmışdır və dərin sosialist məzmunu daşıyır. Məhz buna görə 
həmin əsərlər əsil xəlqi əsərlərdir, butün adamlarının qəlbinə yol 
tapmış, bütün adamları tərəfindən misilsiz mənəvi sərvətlər kimi 
qarşılanmış Vətənimizin xalqlarının ümumi xəzinəsi olmuşdur. 

Azərbaycanın qədim tarixi vardır. Bizim diyarımızı Şərqin 
qapısı və ya Odlar ölkəsi adlandırırdılar. Şərqdən və Qərbdən bu 
«qapıya», bu «odların» yanına səyyahlar və tacirlər, alimlər və 
şairlər gəlirdilər. Lakin xalqın alın təri ilə yaradılmış nemətləri 
atəş və qılınc gücünə məhv edən istilaçılar da gəlirdilər.  

Azərbaycanın viran qoyulmuş şəhər və kəndləri bərpa olunur, 
yenidən basqınlara məruz qalırdı. Azərbaycan xalqı öz yurdunu, 
öz torpağını bahadır şücaəti ilə, böyuk qurbanlar bahasına 
qoruyub mudafiə edirdi. Şairlər qəhrəmanların rəşadətlərini 
tərənnüm edir, xalqın əzab-əziyyətlərindən ürək ağrısı ilə 
yazırdılar. 

Bu gün qeyri-ixtiyari olaraq xatırlayırsan ki, əsrin 
başlanğıcında, tarixin məhvə məhkum etdiyi köhnə zülm və 
zorakılıq dünyası inqilabi fırtına qarşısında lərzəyə gəldiyi zaman 
satirik «Molla Nəsrəddin» jurnalında Azərbaycanın qeyri-adi 
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xəritəsi çap olunmuşdu. «Müqəddəs yerlər» və məscidlər qara 
haşiyəyə alınmış, adda-budda məktəblər qaranlıq, ölgün dənizdə 
tənha adacıqlar kimi işarə edilmişdi. Demokrat yazıçı Çəlil 
Məmmədquluzadənin öz satirik təxəyyülü ilə yaratdığı bu 
acınacaqlı obraz çürümüş içtimai quruluşa çiddi , ittiham idi. 

İndi siz, Azərbaycanın qonaqları təyyarədən və ya qatarın 
pəncərəsindən baxdıqda gözünüz önündə yeni bir mənzərə açıldı.  

Hazırda Azərbaycan çoxsahəli sənaye nəhəngidir, neft və 
kimya, maşınqayırma və energetika metallurgiya və radiotexnika 
respublikasıdır. O, Xəzər dalğaları üzərində qərar tutan metal 
buruqlar meşəsidir, boru-prokat dəzgahlarıdır, toxuculuq 
kombinatlarıdır, möhtəşəm tikinti meydanıdır. O, müasir aqrar 
kompleksidir, ucsuz-bucaqsız pambıq tarlaları və taxıl zəmiləridir, 
çiçəklənən üzümlüklərdir, torpağı bağ-bağata çevirən kanallardır. 
O, gözəl məktəblər və mədəniyyət saraylarıdır, ali məktəb 
auditoriyaları və tədqiqat institutlarıdır.   

Tarixin bir-birinə qovuşdurduğu əsrlər, bir çox xalqların oğul 
və qızlarını qızğın məhəbbətlə tərənnüm edən Nizami dühasının 
ölməz əsərlərini, Füzulinin insanpərvərlik və xeyirxahlıq dolu 
misralarını, Nəsiminin fəlsəfi fikirlə zəngin lirikasını, Xaqaninin 
məhəbbət və iztirab tərənnüm edən poemalarını, Vidadi və 
Vaqifin xalq yaradıcılığı çeşməsindən qidalanan ölməz şerlərini 
bizə gətirib çatdırmışdır. Tarix tələbkar imtahançıdır. Hökmdarlar, 
saray əyanları, zülmkarlar unudulub getmişlər. Azərbaycanın 
böyük mutəfəkkir və humanist şairlərinin təravətdən düşməyən 
misraları isə bu gün də öz hikməti və insanpərvərlik ruhu ilə 
dünyanı heyran qoyur. Onlar xalqın azadlığı və səadəti haqqında 
öz dərin fikirlərini və sönməz arzularını əsrlərdən, nadanlıq, dini 
fanatizm, milli əsarət və ictimai ədalətsizlik zülmətindən keçirərək 
nəsillərə bəxş etmişlər. 

Rus ədəbiyyatı Azərbaycan mədəniyyətinə güclü təsir 
göstərmişdir. Azərbaycanın ən dərin zəka sahibləri rus 
ədəbiyyatının ideyalarını yaradıcılıqla qavramış və öz bədii 
yaradıcılıq süzgəclərindən keçirmişlər. Əvvəllər yalnız poeziya 
janrında yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı bütun istiqamətlərdə 
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inkişaf etməyə başlamışdır. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 
dramaturgiya və nəsr, ədəbi tənqid və ehtiraslı publisistika geniş 
yayılmışdır. 

Mirzə Fətəli Axundov, Abbasqulu Bakıxanov, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Seyid Əzim Şirvani, başqa mütəfəkkirlər və 
yaradıcılar bütün xalqların ümidlərini, arzu və istəklərini eyni 
dərəcədə başa düşmuş və tərənnüm etmişlər. Görkəmli maarifçi 
Axundov işıqlı Puşkin dühasının itkisini ürək ağrısı ilə duymuş, 
buna «Şərq poeması»nın kədərli və qüdrətli misraları ilə cavab 
vermişdir. Görkəmli materialist filosof, mübariz ateist Axundov 
feodal qaydalarının və əxlaqının, Şərq istibdadının, murtəce islam 
ehkamlarının əleyhinə cəsarətlə çıxırdı. 

Bütün xalqlara dərin ehtiram Azərbaycan ədəbiyyatınin 
təbiətindədir. Sabirin 1905-ci ildə, irtica və burjua millətçiliyi 
tüğyan etdiyi ağır vaxtlarda ürəyinin qanı ilə yazdığı məşhur 
«Beynəlmiləl» şeri buna sübut deyilmi? Sabirin misralarını 
oxuyan adamın nəzərində ölməz proletar himninin yaratdığı 
obrazlar canlanırdı.  

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra 
dostluq, beynəlmiləl qardaşlıq mövzusu bütün qüdrəti və gücü ilə 
səsləndi. Bu qızğın mübarizə xəttində Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatı təşəkkül tapmaqda idi. 

İyirminci illərin axırlarında böyük proletar  yazıçısı Maksim 
Qorki Azərbaycana    yenidən    gəldikdə, hafizəsində «mənfur 
cəhənnəmin dahiyanə  çəkilmiş bir lövhəsi» kimi qalan inqilabdan   
əvvəlki     Bakıdan heç  bir  əsər-əlamət  görməmişdir. O yeni  
həyyatına  mədəniyyətin,  bədii fikrin nailiyyətlərinə heyranlıqla    
diqqət   yetirərək böyük bir sevinclə Azərbaycanın gənc ədiblərinə    
demişdi: «İnsan ona görə dünyaya gəlmişdir ki,    həmişə irəli 
getsin və həmişə ucalsın. Sizin uşaqlarınız və nəvələriniz həmişə  
irəli gedəcək və ucalaçaqlar... Lakin bəşəriyyətin bütün    tarixi 
ərzində elə bir    dövr olmamışdır  ki,   məktəb  və universitet   
görməyən   adamlar, kotan və dəzgah    arxasında işləyən adamlar 
səkkiz-on il ərzində bu cür heyrətamiz bir ədəbiyyat yaratsınlar».  
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Səməd Vurğun sovet xalqlarının sarsılmaz dostluğunu qan 
qohumluğundan möhkəm bir qardaşlıq, adlandırmışdı. Məmməd 
Səid Ordubadinin «Gizli Bakı» romanında və başqa tarixi inqilabi 
romanlarında böyük məqsəd birliyi, inqilabi fəaliyyət birliyi 
zəminində sıx birləşən çoxmillətli Azərbaycan fəhlə sinfinin 
sarsılmaz dostluğnun mənbələri göstərilmişdir. Cəfər Cabbarlının 
«1905-ci ildə» pyesində beynəlmiləlçilik mövzusu  böyük bədii 
qüvvətlə səslənir. Suleyman Rüstəm «Qafurun ürəyi» poemasında 
öz həyatı bahasına rus komandirini ölümdən xilas edən 
azərbaycanlının rəşadətini tərənnüm etmişdir. Rəsul Rzanın 
«Lenin» poeması, Məmməd Rahimin «Leninqrad göylərində» 
poeması, Mikayıl Müşfiqin, Hüseyn Cavidin, Mehdi Hüseynin, 
Mirzə İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun, Əli Vəliyevin, Əbül 
Həsənin, İmran Qasımovun, Nəbi Xəzrinin, Bəxtiyar 
Vahabzadənin və bir şox başqa söz ustalarının romanları, 
povestləri, poemaları və pyesləri ilk beşilliklərin tikintilərin, 
qardaşlıq və əməkdaşlıq faşizmin qara qüvvələrinə qarşı tarixi 
çarpışma, ölkəmizin xalqlarının mübariz əməkdaşlığını, 
Vətənimizin tərəqqisi naminə xalqlarımızın nəcib əməyini və 
qarşılıqlı yoldaşlıq köməyini istedadla əks etdirirlər. (Alqışlar). 

  76 dildə yazan söz ustalarını birləşdirmiş sovet ədəbiyyatı 
dünyada ən rəngarəng, çox-cəhətli, ən çoxdilli ədəbiyyatdır. 
(Alqışlar). Hər bir xalqın ədəbiyyatı parlaq yüksək ideyalı 
əsərlərlə zəngindir. Birlikdə isə bu əsərlər böyük, vahid və 
çoxmilli sovet ədəbiyyatını təşkil edir.   

Gələn ilin iyununda sovet yazıçılarının VI qurultayı olacaqdır. 
Bu qurultay yalnız yazıçılar təşkilatının həyatında deyil, butün 
ölkənin həyatında da mühüm hadisədir. Ədiblərimiz xalq 
qarşısında öz borclarını dərk edərək əsərlərində həyatımızın 
qəhrəmanlıq pafosunu daha dərindən aşkara çıxarmağa, 
müasirlərimizi milyonları ruhlandıra biləçək parlaq və dolğun 
surətlərini yaratmağa çalışırlar. 

Həyatın içtimai-fəlsəfi tədqiqinin dərinləşdirilməsi,- bədii 
təfəkkür miqyasının genişləndirilməsi vəzifələri həyatımızın 
özündən, onun inkişaf dinamikasından irəli gəlmişdir. 
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Ədəbiyyatımız bu vəzifələri yerinə yetirərək yaradıcılıq 
axtarışlarının üfüqlərini genişləndirə bilər və genişləndirməlidir. 

Torpaq yazda zəhmətsevər əkinçini gözlədiyi kimi həyatımızın 
qlobal mövzuları da öz istedadlı tədqiqatçısını gözləyir. Lakin 
torpağı dərindən və məhəbbətlə, yaradıcılıq istedadının, qüdrətli 
sənətkar sözünün, ideya inamının sosialist realizmi dialektik 
metodunun gücü ilə şumlamaq lazımdır. 

Bədii yaradıcılıq yeni insanın şüurunun formalaşması 
proseslərini doğru-düzgün və ehtirasla əks etdirməli, 
cəmiyyətimizin əxlaq meyarlarının bərqərar olmasına kömək 
etməlidir. 

Ədəbiyyat, şair demişkən, «illəri yararaq» bizim günlərin 
nəfəsini gələcəyə çatdırmalıdır. 

Əziz dostlar, icazə verin sizi böyük el bayramı - Azərbaycanda 
keçirilən - sovet ədəbiyyatı günləri münasibətilə bir daha təbrik 
edim, obrazlı bədii təfəkkürünüzə yeni müvəffəqiyyətlər, sizə 
çansağlığı və böyük səadət arzulayım. (Gurultulu alqışlar). 

 
 

Kommunist-3 oktyabr 1975 
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərinin təntənəli  

açılışında 
H.Ə.Əliyevin nitqindən 

 
Azərbaycanda keçirilən sovet ədəbiyyatı günləri ölkəmizin  

Yazıçılar İttifaqının Azərbaycan xalqına böyük diqqətinin 
əlamətidir. Azərbaycan, ədəbiyyatının böyük nailiyyətlərinə 
verilən qiymətdir.  

Şənliklərimizdə iştirak etmək üçün qardaş sosialist 
ölkələrindən - Bolqarıstan, Macarıstan,  Almaniya Demokratik 
Respublikası, Monqolustan, Polşa, Rumıniya və 
Çexoslovakiyadan gələn yazıçıları, Fransadan, Portuqaliyadan və 
Yaponiyadan gəlmiş qonaqları ürəkdək salamlayırıq. (Alqışlar).  

Əziz dostlar, ümidvarıq ki, Azərbaycan xalqının, çoxcəhətli və 
qaynar həyatı, fədakar əməyi, gözəl müvəffəqiyyətləri və zəngin 
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mədəniyyəti ilə, respublikanın füsunkar təbiəti ilə yaxın 
tanışlığınız sizin bədii fikriniz və istedadınız uçün yeni canlı ilham 
mənbəyi olacaqdır.    

Sosializm realizminin  yaradıcılıq metoduna əsaslanan sovet 
ədəbiyyatı butün dunyada böyük şöhrət qazanmışdır. Sovet 
yazıçısı hansı dildə, yazıb-yaratsa da, onun ən böyuk və ən 
qədirbilən bir oxucu kütləsi vardır, o öz əsərləri üçün ictimai 
məsuliyyətini daim hiss edir. 

Rus ədəbiyyatının görkəmli korifeyləri ümumbəşəri müdriklik, 
insanpərvərlik, və demokratiyanın qızıl fonduna misilsiz incilər 
vermişlər. Dünya  mədəniyyəti onların səmərəli təsirini hiss etmiş 
və həmişə hiss, edəcəkdir. A.Puşkin və L.Tolstoy, İ.Turgenev və 
M.Lermontov, N. Nekrasov və A.Gertsen, V.Belinski və N. 
Çernışevski, N.Qoqol və A.Çexov kimi böyuk yazıçıların 
dühasının ölməz bəhrələri ölkəmizin butun xalqları üçün əziz və 
doğmadır. 

 
 

XALQLAR DOSTLUĞU VƏ QARDAŞLIĞI 
BAYRAMI 

 
Əgər bizim günlərin, bütün parlaq xüsusiyyətlərinin dolğun bir 

sözlə ifadə etmək  istəsək, bəşəriyyətin yaratdığı ən yaxşı nə varsa 
hamısını özündə cəmləşdirən, xalqın tarixi yaradıcılıq zirvələrinə 
doğru gedən yolunu nurlandıran kitab sözü ilə ifadə edə bilərik.  

Əziz dostlar, siz bu idrak kitabına gözəl, unudulmaz səhifələr    
yazmışsınız. Bədii yaradıcılıq ustalarına ən yaxşı, öz milli 
rəngarəngliyi cəhətdən təkrar edilməz əsərləri aydın  mövqelərdən 
yazılmışdır və dərin sosialist məzmunu daşıyır. Məhz buna görə 
həmin əsərlər əsil xəlqi əsərlərdir, butün adamlarının qəlbinə yol 
tapmış, bütün adamları tərəfindən misilsiz mənəvi sərvətlər kimi 
qarşılanmış Vətənimizin xalqlarının ümumi xəzinəsi olmuşdur. 

Azərbaycanın qədim tarixi vardır. Bizim diyarımızı Şərqin 
qapısı və ya Odlar ölkəsi adlandırırdılar. Şərqdən və Qərbdən bu 
«qapıya», bu «odların» yanına səyyahlar və tacirlər, alimlər və 
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şairlər gəlirdilər. Lakin xalqın alın təri ilə yaradılmış nemətləri 
atəş və qılınc gücünə məhv edən istilaçılar da gəlirdilər.  

Azərbaycanın viran qoyulmuş şəhər və kəndləri bərpa olunur, 
yenidən basqınlara məruz qalırdı. Azərbaycan xalqı öz yurdunu, 
öz torpağını bahadır şücaəti ilə, böyuk qurbanlar bahasına 
qoruyub mudafiə edirdi. Şairlər qəhrəmanların rəşadətlərini 
tərənnüm edir, xalqın əzab-əziyyətlərindən ürək ağrısı ilə 
yazırdılar. 

Bu gün qeyri-ixtiyari olaraq xatırlayırsan ki, əsrin 
başlanğıcında, tarixin məhvə məhkum etdiyi köhnə zülm və 
zorakılıq dünyası inqilabi fırtına qarşısında lərzəyə gəldiyi zaman 
satirik «Molla Nəsrəddin» jurnalında Azərbaycanın qeyri-adi 
xəritəsi çap olunmuşdu. «Müqəddəs yerlər» və məscidlər qara 
haşiyəyə alınmış, adda-budda məktəblər qaranlıq, ölgün dənizdə 
tənha adacıqlar kimi işarə edilmişdi. Demokrat yazıçı Çəlil 
Məmmədquluzadənin öz satirik təxəyyülü ilə yaratdığı bu 
acınacaqlı obraz çürümüş içtimai quruluşa çiddi , ittiham idi. 

İndi siz, Azərbaycanın qonaqları təyyarədən və ya qatarın 
pəncərəsindən baxdıqda gözünüz önündə yeni bir mənzərə açıldı.  

Hazırda Azərbaycan çoxsahəli sənaye nəhəngidir, neft və 
kimya, maşınqayırma və energetika metallurgiya və radiotexnika 
respublikasıdır. O, Xəzər dalğaları üzərində qərar tutan metal 
buruqlar meşəsidir, boru-prokat dəzgahlarıdır, toxuculuq 
kombinatlarıdır, möhtəşəm tikinti meydanıdır. O, müasir aqrar 
kompleksidir, ucsuz-bucaqsız pambıq tarlaları və taxıl zəmiləridir, 
çiçəklənən üzümlüklərdir, torpağı bağ-bağata çevirən kanallardır. 
O, gözəl məktəblər və mədəniyyət saraylarıdır, ali məktəb 
auditoriyaları və tədqiqat institutlarıdır.   

Tarixin bir-birinə qovuşdurduğu əsrlər, bir çox xalqların oğul 
və qızlarını qızğın məhəbbətlə tərənnüm edən Nizami dühasının 
ölməz əsərlərini, Füzulinin insanpərvərlik və xeyirxahlıq dolu 
misralarını, Nəsiminin fəlsəfi fikirlə zəngin lirikasını, Xaqaninin 
məhəbbət və iztirab tərənnüm edən poemalarını, Vidadi və 
Vaqifin xalq yaradıcılığı çeşməsindən qidalanan ölməz şerlərini 
bizə gətirib çatdırmışdır. Tarix tələbkar imtahançıdır. Hökmdarlar, 
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saray əyanları, zülmkarlar unudulub getmişlər. Azərbaycanın 
böyük mutəfəkkir və humanist şairlərinin təravətdən düşməyən 
misraları isə bu gün də öz hikməti və insanpərvərlik ruhu ilə 
dünyanı heyran qoyur. Onlar xalqın azadlığı və səadəti haqqında 
öz dərin fikirlərini və sönməz arzularını əsrlərdən, nadanlıq, dini 
fanatizm, milli əsarət və ictimai ədalətsizlik zülmətindən keçirərək 
nəsillərə bəxş etmişlər. 

Rus ədəbiyyatı Azərbaycan mədəniyyətinə güclü təsir 
göstərmişdir. Azərbaycanın ən dərin zəka sahibləri rus 
ədəbiyyatının ideyalarını yaradıcılıqla qavramış və öz bədii 
yaradıcılıq süzgəclərindən keçirmişlər. Əvvəllər yalnız poeziya 
janrında yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı bütun istiqamətlərdə 
inkişaf etməyə başlamışdır. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 
dramaturgiya və nəsr, ədəbi tənqid və ehtiraslı publisistika geniş 
yayılmışdır. 

Mirzə Fətəli Axundov, Abbasqulu Bakıxanov, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Seyid Əzim Şirvani, başqa mütəfəkkirlər və 
yaradıcılar bütün xalqların ümidlərini, arzu və istəklərini eyni 
dərəcədə başa düşmuş və tərənnüm etmişlər. Görkəmli maarifçi 
Axundov işıqlı Puşkin dühasının itkisini ürək ağrısı ilə duymuş, 
buna «Şərq poeması»nın kədərli və qüdrətli misraları ilə cavab 
vermişdir. Görkəmli materialist filosof, mübariz ateist Axundov 
feodal qaydalarının və əxlaqının, Şərq istibdadının, murtəce islam 
ehkamlarının əleyhinə cəsarətlə çıxırdı. 

Bütün xalqlara dərin ehtiram Azərbaycan ədəbiyyatınin 
təbiətindədir. Sabirin 1905-ci ildə, irtica və burjua millətçiliyi 
tüğyan etdiyi ağır vaxtlarda ürəyinin qanı ilə yazdığı məşhur 
«Beynəlmiləl» şeri buna sübut deyilmi? Sabirin misralarını 
oxuyan adamın nəzərində ölməz proletar himninin yaratdığı 
obrazlar canlanırdı.  

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra 
dostluq, beynəlmiləl qardaşlıq mövzusu bütün qüdrəti və gücü ilə 
səsləndi. Bu qızğın mübarizə xəttində Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatı təşəkkül tapmaqda idi. 



 88

İyirminci illərin axırlarında böyük proletar  yazıçısı Maksim 
Qorki Azərbaycana    yenidən    gəldikdə, hafizəsində «mənfur 
cəhənnəmin dahiyanə  çəkilmiş bir lövhəsi» kimi qalan inqilabdan   
əvvəlki     Bakıdan heç  bir  əsər-əlamət  görməmişdir. O yeni  
həyyatına  mədəniyyətin,  bədii fikrin nailiyyətlərinə heyranlıqla    
diqqət   yetirərək böyük bir sevinclə Azərbaycanın gənc ədiblərinə    
demişdi: «İnsan ona görə dünyaya gəlmişdir ki,    həmişə irəli 
getsin və həmişə ucalsın. Sizin uşaqlarınız və nəvələriniz həmişə  
irəli gedəcək və ucalaçaqlar... Lakin bəşəriyyətin bütün    tarixi 
ərzində elə bir    dövr olmamışdır  ki,   məktəb  və universitet   
görməyən   adamlar, kotan və dəzgah    arxasında işləyən adamlar 
səkkiz-on il ərzində bu cür heyrətamiz bir ədəbiyyat yaratsınlar».  

Səməd Vurğun sovet xalqlarının sarsılmaz dostluğunu qan 
qohumluğundan möhkəm bir qardaşlıq, adlandırmışdı. Məmməd 
Səid Ordubadinin «Gizli Bakı» romanında və başqa tarixi inqilabi 
romanlarında böyük məqsəd birliyi, inqilabi fəaliyyət birliyi 
zəminində sıx birləşən çoxmillətli Azərbaycan fəhlə sinfinin 
sarsılmaz dostluğnun mənbələri göstərilmişdir. Cəfər Cabbarlının 
«1905-ci ildə» pyesində beynəlmiləlçilik mövzusu  böyük bədii 
qüvvətlə səslənir. Suleyman Rüstəm «Qafurun ürəyi» poemasında 
öz həyatı bahasına rus komandirini ölümdən xilas edən 
azərbaycanlının rəşadətini tərənnüm etmişdir. Rəsul Rzanın 
«Lenin» poeması, Məmməd Rahimin «Leninqrad göylərində» 
poeması, Mikayıl Müşfiqin, Hüseyn Cavidin, Mehdi Hüseynin, 
Mirzə İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun, Əli Vəliyevin, Əbül 
Həsənin, İmran Qasımovun, Nəbi Xəzrinin, Bəxtiyar 
Vahabzadənin və bir şox başqa söz ustalarının romanları, 
povestləri, poemaları və pyesləri ilk beşilliklərin tikintilərin, 
qardaşlıq və əməkdaşlıq faşizmin qara qüvvələrinə qarşı tarixi 
çarpışma, ölkəmizin xalqlarının mübariz əməkdaşlığını, 
Vətənimizin tərəqqisi naminə xalqlarımızın nəcib əməyini və 
qarşılıqlı yoldaşlıq köməyini istedadla əks etdirirlər. (Alqışlar). 

  76 dildə yazan söz ustalarını birləşdirmiş sovet ədəbiyyatı 
dünyada ən rəngarəng, çox-cəhətli, ən çoxdilli ədəbiyyatdır. 
(Alqışlar). Hər bir xalqın ədəbiyyatı parlaq yüksək ideyalı 
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əsərlərlə zəngindir. Birlikdə isə bu əsərlər böyük, vahid və 
çoxmilli sovet ədəbiyyatını təşkil edir.   

Gələn ilin iyununda sovet yazıçılarının VI qurultayı olacaqdır. 
Bu qurultay yalnız yazıçılar təşkilatının həyatında deyil, butün 
ölkənin həyatında da mühüm hadisədir. Ədiblərimiz xalq 
qarşısında öz borclarını dərk edərək əsərlərində həyatımızın 
qəhrəmanlıq pafosusunu daha dərindən aşkara çıxarmağa, 
müasirlərimizi milyonları ruhlandıra biləçək parlaq və dolğun 
surətlərini yaratmağa çalışırlar. 

Həyatın içtimai-fəlsəfi tədqiqinin dərinləşdirilməsi,- bədii 
təfəkkür miqyasının genişləndirilməsi vəzifələri həyatımızın 
özündən, onun inkişaf dinamikasından irəli gəlmişdir. 
Ədəbiyyatımız bu vəzifələri yerinə yetirərək yaradıcılıq 
axtarışlarının üfüqlərini genişləndirə bilər və genişləndirməlidir. 

Torpaq yazda zəhmətsevər əkinçini gözlədiyi kimi həyatımızın 
qlobal mövzuları da öz istedadlı tədqiqatçısını gözləyir. Lakin 
torpağı dərindən və məhəbbətlə, yaradıcılıq istedadının, qüdrətli 
sənətkar sözünün, ideya inamının sosialist realizmi dialektik 
metodunun gücü ilə şumlamaq lazımdır. 

Bədii yaradıcılıq yeni insanın şüurunun formalaşması 
proseslərini doğru-düzgün və ehtirasla əks etdirməli, 
cəmiyyətimizin əxlaq meyarlarının bərqərar olmasına kömək 
etməlidir. 

Ədəbiyyat, şair demişkən, «illəri yararaq» bizim günlərin 
nəfəsini gələcəyə çatdırmalıdır. 

Əziz dostlar, icazə verin sizi böyük el bayramı - Azərbaycanda 
keçirilən - sovet ədəbiyyatı günləri münasibətilə bir daha təbrik 
edim, obrazlı bədii təfəkkürünüzə yeni müvəffəqiyyətlər, sizə 
çansağlığı və böyük səadət arzulayım. (Gurultulu alqışlar). 

 
 
 
 
 
 



 90

Əd. və incəsənət 1981-17 aprel 
Ş.-48. 1346450 

 
S.VURĞUN ADINA TEATRIN 60 İLLİYİNƏ HƏSR  

EDİLƏN TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ 
H.ƏLİYEVİN NİTQİNDƏN 

 
Rus dram teatrı Böyük Oktyabrın yetirməsi, Sovet 

Azarbaycanının yaşıdıdır. Yaradıldığı unudulmaz 1920-ci il 
dekabr günündən etibarən teatr fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində və 
bütün tarixi boyu böyük bir vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirir. O, 
Azərbaycanda mədəni inqilabın həyata keçirilməsi işinə, 
zəhmətkeşlərin ideya-siyasi və estetik tərbiyəsinə, Sovet 
hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycan torpağında bütün görkəmli 
nailiyyətlərə böyük kömək göstərmişdir. Vətənin Qırmızı 
bayraqları və üçüncü Lenin ordeni ilə əlamətdar olan doqquzuncu 
və onuncu beşilliklərdə Azərbaycan xalqının bütün işlərində, 
bütün əmək qələbələrində S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus 
Dram Teatrının layiqli payı vardır. Bu fərəhli bayram günündə 
Azərbaycan KP MK, respublikanın partiya təşkilatı, bütün 
zəhmətkeşləri adından biz bunun üçün teatrın işçilərinə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 

H.Əliyev qeyd etmişdir ki, artistin, səhnə işçisinin sənəti 
mürəkkəb işdir, istedaddan əlavə çox böyük mənəvi və fiziki 
gərginlik, fədakarlıq, daha doğrusu, fədailik tələb edən bir işdir. 
Dərin razılıq hissi ilə demək olar ki, rus dram teatrının işçiləri 
özlərinin gündəlik fəaliyyəti ilə öz şərəfli borcuna sədaqətlə, 
fədakarlıqla xidmət numunələri göstərir, var qüvvələrini  
çoxmillətli sosialist incəsənətimizin inkişafına sərf edirlər. 

60 illik dolğun və mənalı tarixi ərzində rus dram teatrı 
Azərbaycan mədəniyyətini, bütün çoxmillətli sovet incəsənətini 
gözəl yaradıcılıq nailiyyətləri ilə zənginləşdirmişdir. Bu, 
Azərbaycanda rus teatrı xadimlərinin bütün nəsillərinin böyük 
fədakar əməyinin nəticəsidir. Odur ki, biz onların xidmətlərinin 
layiqincə qiymətləndiririk. Bununla birlikdə biz səhnə ustalarının 
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indiki nəslinə - artistlərə və rejissorlara, rəssamlara və sex 
işçilərinə, bu gün bu salonda olan və şanlı yubileyi qeyd edən 
bütün teatr işçilərinə xüsusi minnətdarlıq və dərin ehtiram 
hisslərimizi ifadə edirik. Əziz dostlar, böyük sənətiniz üçün, 
istedadınız, fədakarlığınız üçün, mədəniyyətin, Azərbaycan 
incəsənətinin daha da inkişafı və zənginləşməsi, respublikamızın 
zəhmətkeşlərinin bədii, estetik tərbiyəsi naminə gördüyünüz bütün 
işlər üçün sizə ürəkdən təşəkkür edirik. Bütün bunlar üçün çox sağ 
olun!  

Biz əminik ki, Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının 
kollektivi 60 illiyini qeyd etdikdən sonra da öz professional bədii-
yaradıcılıq fəaliyyəti səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə 
çalışacaq.  

İncəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə S.Vurğun 
adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 50 illiyi ilə əlaqədar 
olaraq Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdi. 60 illik 
yubileyi ilə əlaqədar olaraq teatr Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür. Sizi 
ürəkdən təbrik edir və respublikamızın yüksək mükafatını sizə 
təqdim etmək kimi şərəfli və xoş bir tapşırığı böyük 
məmnuniyyətlə yerinə yetirirəm. 

Səmim-qəlbdən teatrın işçilərinə möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik və firavanlıq, yeni yaradıcılıq uğurları, öz nəcib və 
şərəfli vəzifələrinin yerinə yetirilməsində yeni böyük 
müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

 
Əd. və incəsənət-1981 18 dekabr 

1286440 
 

HƏYAT HƏQİQƏTİ, YARADICILIQ HƏQİQƏTİ 
 

Azərbaycanın xalq şairlərinə mükafatlar təqdim 
edilmə  

mərasimində H.Ə.Əliyevin çıxışından 
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Bu il respublikanın ictimaiyyəti Azərbaycanın xalq şairi, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman Rüstəmin anadan olmasının 
75 illiyini qeyd etmişdir. Süleyman Rüstəm çox gənc ikən özündə 
şairlik istedadı hiss edib bütün sonrakı ömrünü ədəbiyyata həsr 
etmişdir. 

Süleyman   Rüstəm     fəhlə ailəsində  anadan  olmuş  və 
böyümüşdür,    onun   dünyagörüşü və bədii  yaradıcılığı proletar 
Bakısında, fəhlə    sinfinin inqilabi hərəkatının təsiri  altında   
formalaşmışdır. Süleyman Rüstəmin  şer sənəti, qədim tarixi olan 
zəngin Azərbaycan   poeziyası     əsasında,   Nizaminin,   
Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin, Vaqifin     gözəl   ənənələri 
əsasında, böyük rus klassik poeziyasının təsiri altında dünyaya 
gəlmiş və inkişaf etmişdir. Onun yaradıcılığı   rus   sovet  
poeziyasının  nəcib  təsiri altında   püxtələşmiş,   Azərbaycan 
xalqının milli sərvətinə, Azərbaycan ədəbiyyatının  bütün 
çoxmillətli sovet ədəbiyyatının     incilərindən birinə çevrilmişdir. 
Səməd Vurğun və Rəsul Rza  ilə  birlikdə  Süleyman Rüstəm  
ədəbiyyatımızın tarixinə   Azərbaycan  sovet poeziyasının 
banilərindən biri kimi daxil olmuşdur. 

Süleyman Rüstəm ədəbiyyata 20-ci illərin əvvəllərində 
gəlmişdir. Onun bioqrafiyası Sovet Azərbaycanının bioqrafiyası 
ilə qırılmaz surətdə bağlıdır, bütün bu illər ərzində o xalqımızla 
birlikdə addımlamış, onun fikir və düşüncələri ilə yaşamışdır və 
yaşayır. 

Ədəbiyyata qədəm qoyduğu ilk illərdən Süleyman Rüstəm 
böyük fəallıq göstərmiş, respublikanın gənc yazıçılarının «Qızıl 
qələmlər» adlı ilk təşkilatının banilərindən biri olmuşdur. 

Hələ ilk şerlərində, hekayələrində satirik pyeslərində, 
«Komsomol» və «Yaxşı yoldaş» kimi gözəl poemalarında o, 
qaynar həyatımızı, fəhlə sinfinin və kəndlilərin yeni həyat 
uğrunda,  sənayeləşdirmə, kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi 
uğrunda ardıcıl mübarizəsini böyük bədii qüvvə ilə əks 
etdirmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində Süleyman 
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Rüstəmin yaradıcılığı xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onun haqq 
işimizə dərin inamla aşılanmış şerləri və poemaları, publisistik 
çıxışları, ictimai fəaliyyəti qəddar düşmənlə amansız çarpışmada 
cəbhəyə və arxaya kömək edir, Azərbaycan zəhmətkeşlərinin 
gələcək qələbə uğrunda mübarizədə ruhlandırırdı. Beləliklə də şair 
faşizmə qarşı bütün ölkə ilə birlikdə fədakarcasına  vuruşan öz 
xalqına misilsiz xidmət göstərmişdir.  

Sonra da Süleyman Rüstəm həyatla ayaqlaşmaqda davam 
etmiş, onun əsərlərində həyatımız dolğun  bədii əksini tapmışdır. 
70-ci illər şairin yaradıcılığında ən parlaq  səhifələrdən  biri 
olmuşdur. Süleyman Rüstəm 70-ci illərin    əvvəlindən 
respublikamızda baş verən əsaslı   ictimai-siyasi  dəyişiklikləri   
ürəkdən    bəyənmiş, mənəvi-psixoloji şəraitin sağlamlaşması, 
kütlələrin siyasi və əmək fəallığının artması prosesinin mübariz     
iştirakçısı olmuşdur. Bu gün biz xüsusi razılıq hissilə qeyd edirik 
ki, onun gözəl əsərləri bu müsbət prosesin iştirakçılarıdır. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı çoxcəhətlidir. O, poemalar və 
lirik şerlər müəllifidir, bu şerlərin bir çoxuna musiqi 
bəstələnmişdir. Biz onu həm də dramaturq kimi tanıyırıq. Gözəl 
«Qaçaq Nəbi» pyesini və başqa dram əsərlərini xatırlayaq. 
Süleyman Rüstəm Azərbaycan ədəbiyyatını həmçinin parlaq 
publisistika ilə zənginləşdirmişdir. 

Şair o zaman yaxşı şair olur ki, onun ilhamı, yaradıcılığı müasir 
cəmiyyətin tələblərinə cavab verir. Yalnız belə olduqda onun 
yaradıcılığı ümumxalq əhəmiyyəti kəsb edir. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığından danışarkən onun 
beynəlmiləlçiliyini xüsusi qeyd etmək istəyirik. O öz əsərlərində 
beynəlmiləlçilik ideyalarını ehtirasla tərənnüm edir, sovet 
xalqlarının dostluq və qardaşlığının möhkəmlənməsinə kömək 
göstərir. Süleyman Rüstəmin «Rus qardaşıma» və «Qafurun 
qəlbi» poemaları, bir çox şerləri buna inandırıcı sübutdur. Mən 
«Rus qardaşıma» poemasını Süleyman Rüstəmin ən gözəl 
nailiyyətlərindən biri hesab edirəm. 

Süleyman Rüstəmin səciyyəvi cəhətlərindən biri də bundan 
ibarətdir ki, o, istərsə respublikamızda, istərsə də ölkədə baş verən 
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ən mühüm hadisələrə öz münasibətini tez bildirir. Bir şair kimi o, 
beynəlxalq aləmdəki hadisələrə də, indi dünyada gedən mürəkkəb 
proseslərə də biganə qalmır. Şairin yaradıcılığında Cənubi 
Azərbaycan mövzusu, onun xalqının öz sosial və milli azadlığı 
uğrunda mübarizəsi mövzusu görkəmli yer tutur. 

Süleyman    Rüstəm    gözəl tərcüməçi kimi də məşhurdur. O, 
Azərbaycan oxucusunu klassik və müasir poeziyanın, başlıca 
olaraq rus sovet poeziyasının, ölkəmizin xalqları ədəbiyyatının bir 
çox ən yaxşı nümunələri ilə tanış etmişdir. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı Azərbaycan şairlərinin bir çox 
nəsillərinə böyük təsir göstərmişdir. O, gənclərin boya-başa 
çatmasına və inkişafına daim qayğı göstərir, onlardan köməyini 
əsirgəmir. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı hələ ilk dövründə geniş oxucu 
kütləsi içərisində rəğbət qazanmış, özü respublikamızda sevimli 
şairə, ən hörmətli şəxsiyyətlərdən birinə, ədəbiyyatımızın, 
xalqımızın iftixarına çevrilmişdir. Azərbaycanın xalq şairini 
respublikamızın     hüdudlarından  uzaqlarda  da  tanıyırlar. Onun 
əsərləri ölkənin   qardaş   xalqlarının bütün əsas dillərinə, bir çox 
xarici dillərə tərcümə edilmişdir.  

Süleyman  Rüstəm poetik yaradıcılıqla məşğul olmaqla yanaşı, 
ictimai-siyasi həyatda da fəal   iştirak edir. O, Azərbaycan 
yazıçılar təşkilatının banilərindən biridir. Biz bu gün böyük 
məmnuniyyət hissilə xatırlayırıq ki, Azərbaycan yazıçılarının 
birinci qurultayında məhz Süleyman Rüstəm poeziya haqqında 
məruzə etmişdir. Süleyman Rüstəm Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının yaradıldığı gündən onun idarə heyətinin üzvüdür. O, 
həmçinin SSRİ Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin üzvüdür. 

Süleyman Rüstəm bütün çağırışlar Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin deputatıdır, 1970-ci ilin əvvəlindən bu günə qədər isə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri kimi fəxri vəzifəni yerinə 
yetirir. Süleyman Rüstəm Azərbaycan KP MK-nın üzvüdür. 

Süleyman Rüstəmin 70 yaşı tamam olanda ona ölkəmizdə ən 
fəxri ad olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdir. O 
vaxtdan beş il keçmişdir. Yaşı artmışsa da, fəallığı əsla 
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zəifləməmişdir. Əvvəlki kimi yenə də cavandır, yaradıcılıq 
qüvvəsi tükənməmişdir.    

Süleyman  Rüstəmin    xidmətləri yüksək qiymətləndirilmişdir. 
O, üç Lenin ordeni,    iki Qırmızı Əmək  Bayrağı ordeni ilə, bir 
çox medallarla təltif edilmişdir.    1943-cü  ildə ona respublikanın   
əməkdar incəsənət    xadimi, 1960-cı ildə isə Azərbaycanın xalq 
şairi adı    verilmişdir. Süleyman Rüstəm SSRİ    və Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatları laureatıdır    və dediyim kimi, ona 
Sosialist  Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdir.  Anadan olmasının 
75 illiyi ilə əlaqədar olaraq Süleyman Rüstəm Azərbaycan Sovet 
Sosialist Respublikası Ali  Soveti  Rəyasət Heyətinin Fəxri 
Fərmanı - Azərbaycan SSR-in ali  mükafatı ilə  təltif edilmişdir.  
Bu gün mənə tapşırılmış vəzifəni böyük məmnuniyyət hissilə 
yerinə yetirərək sevimli şairimiz    Süleyman    Rüstəmə 
respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanını təqdim 
edirəm. 

Əziz    Süleyman    Rüstəm! Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyəti  və Azərbaycan SSR  Nazirlər Soveti adından, 
buraya toplaşan  dostlarınız    adından, o cümlədən öz adımdan 
sizi 75 illiyiniz və Fəxri Fərmanla təltif olunmağınız münasibətilə 
hərarətlə təbrik edirəm. Sizə yeni böyük   yaradıcılıq  
müvəffəqiyyətləri,    möhkəm cansağlığı, uzun-uzun illər səmərəli 
ömür arzulayıram. Əminəm ki, bundan sonra da siz Azərbaycan 
sovet ədəbiyyatının  şan-şöhrəti    naminə çox iş görəcəksiniz. 

 
* * * 

 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri 

olan Balaş Azəroğlunun 60 yaşı tamam olmuşdur. O, ədəbi 
yaradıcılığa çox gənc ikən başlamışdır. Onun yaradıcılığının bu 
dövrü Cənubi Azərbaycanda keçmişdir. Balaş Azəroğlunun 
yaradıcılığının ikinci və çox hissəsi Sovet Azərbaycanı ilə 
bağlıdır. Məhz burada, Sovetlər ölkəsində onun yaradıcılığı 
həqiqətən pərvəriş tapmışdır. 
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Balaş Azəroğlunun ilk şerlərinin bir çoxu qırxıncı illərin 
əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi prosesləri 
əks etdirir. Həmin şerlərin əsasını şah istibdadına, sosial zülmə və 
milli istismara qarşı mübarizə motivləri təşkil edir, bu şerlər 
inqilabi mübarizə ruhu ilə aşılanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Balaş 
Azəroğlu ilk poemalarından birini «İnqilab şairiyəm» 
adlandırmışdır. Onun İran şahına açıq məktubunu bu baxımdan ən 
mühüm mərhələ hesab etmək olar. 

35 ildir ki, Balaş Azəroğlu Sovet Azərbaycanında yaşayıb 
yaradır. Şairin yeni əsərlərində də biz çox zaman Cənubi 
Azərbaycan mövzusuna rast gəlirik. Bu əsərlər onun çoxmilyonlu 
xalqının arzu və istəklərini əks etdirir. 

Balaş  Azəroğlunun  yaradıcılığının     əhəmiyyətli 
cəhətlərindən biri də istər bizdə,  istərsə    də    Cənubi  
Azərbaycanda    müasir    ədəbiyyatın  inkişafına  səmərəli  təsir  
göstərməsindən  ibarətdir.    Onun    əsərləri  sovet xalqlarının 
böyük ailəsində       respublikamızın  nailiyyətləri haqqında parlaq 
doğru-düzgün    hekayətdir,  mütərəqqi,  demokratik, inqilabi 
ideyaları    təbliğ edir. Bu əsərlərin bir çoxu milli azadlıq 
hərəkatına, Asiya, Afrika və Latın Amerikası        xalqlarının 
zülmə, müstəmləkəçiliyə   və yeni  müstəmləkəçiliyə   qarşı,   
diktator   rejimlərinə qarşı    mübarizəsinə    həsr olunmuşdur. 

Balaş Azəroğlunun Yaradıcılığı ona respublikamızda dərin 
hörmət və şöhrət qazandırmışdır. O, Azərbaycan xalqının ən 
sevimli şairlərindən biridir. Onun şerləri və poemaları çox 
məşhurdur, rus dilinə və ölkəmizin başqa xalqlarının dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. Bu əsərlər Balaş Azaroğluna Ümumittifaq 
şöhrəti qazandırmışdır. 

Balaş Azəroğlunun yaradıcılığı partiya və hökumət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. O, «Şərəf Nişanı» ordeni ilə, bir 
neçə medalla təltif olunmuşdur, Bu il Balaş  Azəroğlu iki yüksək 
mükafata layiq görülmüşdür. Sovet ədəbiyyatının inkişafında 
böyük xidmətlərinə, səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə və 
anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq şair Balaş 
Allahbaxış oğlu Əbizadə(Azəroğlu) SSRİ Ali Soveti Rəyasət 



 97

Heyətinin Fərmanı ilə Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Respublikamızın Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti ona Azərbaycanın 
xalq şairi fəxri adını vermişdir.  

 Hörmətli Balaş Azəroğlu! Azərbaycan KP MK, Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və respublika hökuməti 
adından, şəxsən öz adımdan sizi 60 illiyiniz münasibətilə, ədəbi və 
ictimai fəaliyyətinizə yüksək qiymət verilməsi - Xalqlar Dostluğu 
ordeni ilə təltif olunmağınız və sizə Azərbaycanın xalq şairi fəxri 
adının  verilməsi münasibətilə hərərətlə təbrik edirəm. 

 
Ədəbiyyat və incəsənət,  1981. 19 iyun s. 2,3,4 

Şəkil  1210830 
 

Cov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyevin 
1981-ci il iyunun 12-də respublika yazıçılarının VII 

qurultayında nitqindən 
 
 
Azərbaycan ziyalılarının qocaman, sınanmış dəstələrindən biri 

- respublikanın yazıçıları özlərinin növbəti yeddinci qurultayına 
toplaşmışlar. Bütün ictimaiyyətimizin, geniş oxucu kütlələrinin 
diqqəti yazıçılarımızın bu mühüm məclisinə yönəlmişdir. Onlar 
yazıçıları xalqın fikir və arzularının ifadəçiləri, insan qəlbinin 
mühəndisləri kimi tanıyır, sevir və qiymətləndirirlər. (Gurultulu 
alqışlar). Respublika yazıçılarının qurultayını ürəkdən və 
hərarətlə salamlayıram, qurultaya səmərəli işləməyi, onun bütün 
iştirakçılarına isə yeni yaradıcılıq nailiyyətləri, möhkəm 
cansağlığı, şəxsi səadət arzulayıram. (Gurultulu alqışlar).  

Biz SSRİ Yazıçılar İttifaqının, Moskvanın, Leninqradın, qardaş 
respublikaların yazıçı təşkilatlarının nümayəndə heyətlərini 
ürəkdən salamlayırıq. (Alqışlar). Əziz dostlar, biz Azərbaycan 
Yazıçılarının qurultayında sizin iştirakınızı qardaş xalqların milli 
ədəbiyyatlarını vahid, böyük, çoxmillətli sovet ədəbiyyatında 
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birləşdirən möhkəm mənəvi yaxınlıq tellərinin qırılmazlığına yeni, 
parlaq sübut kimi qiymətləndiririk. (Gurultulu alqışlar). 

Bütün ölkəmiz qurultayın qərarlarının təsiri altında yaşayır və 
işləyir.  

Azərbaycanın yaradıcı ziyalılarının xoşbəxt taleyi onların 
xalqla qırılmaz birliyindədir, xalq mənafeyinə  xidmət 
etmələrindədir. Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti məhz bu 
gözəl zəmin üzərində müasir bədii-estetik zirvələrə çatmış, SSRİ 
xalqları ədəbiyyatlarının qardaşlıq ailəsində öz layiqli yerini 
tutmuşdur. (Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 70-ci illər xüsusi yer tutur. Bu 
illər respublika yazıçılarının və şairlərinin böyük yaradıcılıq 
əməlləri dövrüdür, bir çox istedadlı ədəbiyyatçıların yetkinlik 
çağına qədəm qoyduğu illərdir. Azərbaycan şerinin, nəsrinin və 
dramaturgiyasının ən sanballı əsərlərinin Ümumittifaq miqyasında 
bəyənilməsi onu göstərir ki, ədəbiyyatımız yüksəliş yolundadır. 
(Alqışlar). Bir sözlə, Azərbaycan yazıçıları öz növbəti qurultayına 
böyük nailiyyətlərlə gəliblər. (Gurultulu alqışlar). Bunu da qeyd 
etmək vacibdir ki, ötən illərdə respublika yazıçılar təşkilatının 
yaradıcılıq həyatı və ictimai fəaliyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə 
canlanmışdır. Yazıçılar İttifaqı rəhbərliyinin, onun birinci katibi, 
respublikanın xalq yazıçısı mərhum İmran Qasımovun yaradıcı 
qüvvələri birləşdirməyə kömək etmiş fəaliyyəti, ədəbi gəncliyə 
qayğıkeş münasibəti təqdirə layiqdir.  (Alqışlar). 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, aktual xalq təsərrüfatı 
məsələlərinin həllində, xalqın estetik tərbiyəsində ədəbiyyat və 
incəsənət xadimlərinin iştirakı formaları daha çoxcəhətli 
olmuşdur. Yazıçıların şəhər və kənd əmək kollektivləri ilə 
möhkəmlənən əməkdaşlığı, Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin 
yerlərdə səyyar iclaslar keçirməsi qarşılıqlı fayda verir. Ədiblərin 
əmək qəhrəmanları ilə görüşləri, bədii əsərlərin müzakirəsində bu 
qəhrəmanların iştirakı həm söz ustalarına, həm də əməkçilərimizə 
çox xeyir verir. Hər il Nizami, Sabir, Səməd Vurğun poeziya 
günlərinin keçirilməsi respublikanın mədəni həyatında mühüm yer 
tutur. 
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Yetmişinci illər Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tarixində 
xüsusi bir mərhələ kimi əhəmiyyətli olmuşdur. Respublikada baş 
vermiş dərin mütərəqqi sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi 
dəyişikliklər, mənəvi-psixoloji mühitin əsaslı surətdə 
sağlamlaşdırılması ədəbiyyat və incəsənətin inkişafına, yaradıcı 
ziyalıların ideya yetkinliyinin və bədii sənətkarlığının 
yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Yetmişinci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının fərqləndirici 
xüsusiyyəti əxlaq problemlərinə, insanın mənəvi axtarışlarına 
yazıçıların həm gənc, həm də yaşlı nəslinin ardıcıl diqqət 
vermələridir. Bədii publisistika həyatın gündəlik faktlarına 
analitik diqqəti dərinləşdirmişdir. Respublikada sosial və mənəvi 
dəyişikliklər dinamikasının özü Azərbaycan yazıçılarının böyük 
bir dəstəsini maddi və mənəvi sərvətlərin yaradıldığı, yeni 
münasibətlərin formalaşdığı, yeni ənənələrin bərqərar olduğu ən 
qaynar ocaqlara getməyə həvəsləndirmişdir. 

Poeziyamız Azərbaycan klassik və sovet lirikasının ən yaxşı 
ənənələrini davam etdirərək fəal vətəndaşlıq mövqeyində möhkəm 
dayanmaqdadır. Poetik söz ictimai həyatın dərin qatlarını getdikcə 
daha cəsarətlə işıqlandırır. Yeni həyatın təravətli nəfəsi 
dramaturgiyamızı da, ədəbi-bədii tənqidi də, ədəbiyyatşünaslığı da 
xeyli canlandırmışdır. 

Mədəniyyət ustalarının nailiyyətləri  geniş  miqyasda 
bəyənilmişdir. Son illər müxtəlif nəsillərə mənsub bir çox 
sənətkara fəxri adlar  -  xalq yazıçısı, əməkdar incəsənət xadimi və 
əməkdar mədəniyyət işçisi adları  verilmişdir.   Bir sıra 
ədəbiyyatçılar    Sovet İttifaqı ordenlərinə, SSRİ və Respublika 
Dövlət mükafatlarına layiq görülmüşlər. Süleyman Rəhimova, 
Süleyman Rüstəmə, Rəsul Rzaya Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi 
şərəfli ad verilmişdir. (Gurultulu alqışlar). Bu mükafatlarla 
bütün Azərbaycan yazıçılarının yaradıcı  əməyi  yüksək 
qiymətləndirilir.  Tamamilə layiqli qiymətdir. (Alqışlar). Biz 
minnətdarlıqla    qeyd edirik ki, doqquzuncu və onuncu 
beşilliklərdə mənəvi sərvət yaradıcıları Azərbaycan xalqının    
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gözəl niyyətlərinə, onun mədəni potensialının möhkəmlənməsinə 
ləyaqətli töhfə vermişdir. (Alqışlar). 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında cərəyan edən proseslər 
mühüm və diqqətəlayiq proseslərdir: onlar özləri ilə yenilik 
gətirir. Bədii söz sənətkarlarının gerçəkliyi daha tam əhatə 
etməyə, həyatı daha dolğun şəkildə təsvir etməyə, adamlar və 
zaman haqqında həqiqəti bər-bəzəksiz deməyə səy göstərdiklərini 
xüsusilə nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqının ən 
əsas, ümdə arzu və istəkləri, ən nəcib əməlləri bədii əsərlərdə 
getdikcə daha tez-tez və daha dərindən təsvir olunur.  

Deməli, son on il ərzində Azərbaycan ədəbiyyatının 
inkişafından danışarkən biz tam əsasla belə bir nəticə çıxara 
bilərik ki, o doğru yoldadır. (Gurultulu alqışlar) 

Respublikada yaradıcı əməyə həvəsləndirən maddi və mənəvi 
amillərin gücləndirilməsinə, yazıçının yaşayışı və istirahəti üçün 
əlverişli şərait olmasına yönəldilən bir çox konkret tədbirlər 
görülmüşdür. Bu günlərdə Xəzərin sahilindəki mənzərəli kurort 
qəsəbəsində yaradıcılıq evi açılmışdır. Ümidvarıq ki, oranın 
mühiti yeni parlaq əsərlər yaratmağa, bədii söz ustalarının 
səhhətini möhkəmlətməyə kömək edəcəkdir. (Alqışlar). 

Əldə olunan nailiyyətləri layiqincə qiymətləndirərək eyni 
zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının, fəaliyyətində, ayrı-ayrı Yazıçıların yaradıcılığında    
nöqsanlar    və    qüsurlar     az    deyil. 

Cəmiyyətin mənəvi tələbatının artması, ədəbiyyatın milyon-
milyon adama ideya-mənəvi və estetik təsiri imkanlarının 
genişlənməsi dövrümüzün mühüm əlamətidir. Bu isə yeni 
cəmiyyət quruculuğunun, insanlar arasında yeni münasibətlərin ön 
xəttində durmalı olan yazıçıların və şairlərin üzərinə çox böyük 
vəzifə qoyur. Öz dövrünü tam dolğunluğu ilə göstərməyin, ictimai 
inkişaf dialektikasını bədin formada canlandırmağın, onun ən 
mühüm meyllərini və qanunauyğunluqlarını açmağın necə məsul 
vəzifə olduğunu hər bir sənətkarın dərk etməsi çox böyük 
əhəmiyyətə malikdir.    
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Zənnimizcə, ümid edə bilərik ki, yeni-yeni parlaq əsərlər - 
romanlar, povestlər, poemalar və pyeslər yaranacaq, onların əsas 
mövzusu əməyin poeziyası, baş qəhrəmanı isə əmək adamı 
olacaq. (Gurultulu alqışlar). 

Qoy sizin yeni kitablarınızın səhifələrindən bizim evlərə 
müasir neftçilərin və metallurqların, taxılçıların və pambıqçıların, 
üzümçülərin və aqronomların, döyüşçülərin və mühəndislərin, 
alimlərin, ictimai xadimlərin obrazları qədəm qoysun. Aydındır 
ki, məsələ məhz kimin qələmə alınmasında deyildir. Əsas məsələ 
bədii obrazın dərinliyində və həqiqiliyindədir, həyat həqiqətinin 
estetik ifadəsindədir. (Alqışlar). 

Əsl görkəmli əsərlərin yaradılması sənətkardan böyük istedadla 
yanaşı, həm də ardıcıl, gərgin çalışmağı, geniş həyat materialını 
toplayıb dərindən dərk etməyi tələb edir. Məlumdur ki, Səməd 
Vurğun özünün «Zamanın bayraqdarı» əsərini cəmi bir neçə günə 
yazmışdır. Buna necə nail olduğunu soruşanda Vurğun demişdir: 
«...Bir neçə gün, üstəlik bütün ömrümü sərf etmişəm». Bəli, 
üstəlik poetik yaradıcılığa, gerçəkliyin estetik dərkinə həsr edilmiş 
ömrü. Yazıçılara yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayarkən biz 
asan başa gələn uğurları nəzərdə tutmuruq, - yox, yüngül əsərlərin 
ömrü gödəkdir. Əksinə, biz yazıçılarımıza tapdanmamış çətin 
yolda ilhamlı əmək arzulayırıq, elə bir yaradıcı axtarış və özünü 
ifadə yolunda ki, əsl müvəffəqiyyəti yalnız orada qazanmaq 
mümkündür. (Alqışlar). 

Buna görə də, zənnimcə, kimin haqqında yazmaq və nə 
yazmaq barədə məsləhət verməyə dəyməz, - bu, sənətkarın öz 
işidir, onun istedadına aiddir. Lakin yaradıcılıq axtarışlarının 
istiqamətini müəyyənləşdirməkdə, dövrün tələblərini, zamanın 
tapşırıqlarını dərk etməkdə ona kömək göstərməyi biz özümüzün 
partiya vəzifəmiz sayırıq. Əminik ki, 80-ci illər ən aktual və ən 
mühüm problemlər qaldıran yeni istedadlı əsərlərlə zəngin 
olacaqdır. (Alqışlar).  

Sovet yazıçılarının birinci Ümumittifaq qurultayında görkəmli 
Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəfər Cabbarlının bu barədə 
dediyi sözləri yada salaq: «...Hər bir şairin, yazıçının və 
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dramaturqun ən böyük məziyyətlərindən biri onun mövzu seçməyi 
bacarmasıdır. Yazıçının seçdiyi mövzu onu ilhama gətirməli, onun 
gördüklərini, duyduqlarını, dövrünün ondan tələb etdiklərini, 
başqalarının hələ müşahidə etmədiklərini və ya müşahidə edərək 
bu barədə danışa bilmədikləri şeyləri oxucuya söyləmək imkanı 
yaratmalıdır. Dövrün ictimai sifarişi adlanan şey budur». 
(Alqışlar). 

Adamların tərbiyəsində, cəmiyyətimizin inkişafının mühüm və 
mürəkkəb problemlərinin həllində  ədəbiyyatın misilsiz rolu vardı 

 İstedadla yazılmış bəddi əsərin gücü elədir ki, həmin əsər 
bütöv nəsillərin yüksək mənəvi tələbatını proqramlaşdırmağa 
qadirdir. Tolstoyun və M. Qorkinin, V. Mayakovskinin və 
A.Fadayevin, S.Vurğunun və C.Cabbarlının, eləcə də bir çox 
başqa görkəmli sənətkarların kitablarının milyonlarla adamın 
şüuruna və qəlbinə qüdrətli təsir göstərməsinə dair parlaq misallar 
deyilənləri  sübut   etmirmi? 

Hər bir sənətkar öz xalqının övladıdır və onun tarixi qarşısında 
məsuliyyət daşıyır. Əvvəlki nəsillərin istedadı və əməyi ilə 
yaradılmış bütün sərvətləri mənimsəmədən və araşdırmadan yeni 
mədəniyyət yaratmaq mümkün olmadığı kimi, əvvəlki təcrübəyə 
arxalanmadan müvəffəqiyyətlə irəli ketmək olmaz. Tarix ən 
qüdrətli və təsirli tərbiyə vasitələrindən, şüurları və həyat 
mövqelərini formalaşdırmaq vasitələrindən biridir. Mədəniyyətin 
milli sərvətlərinin, demək olar, əsas mühafizəçisi olan yazıçının 
yüksək vətəndaşlıq vəzifəsi xalqın tarixini onun müasir 
mədəniyyətinə xidmət göstərməyə cəlb etməkdir. 

Nizaminin və Füzulinin, Xaqaninin və Nəsiminin, Axundovun 
və Məmmədquluzadənin, Üzeyir Hacıbəyovun və Məmməd Səid 
Ordubadinin vətəni öz müasir yadıcılarından və şairlərindən 
parlaq tarixi əsərlər gözləyir, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyət və 
elminin görkəmli xadimlərinin bədii obrazlarını gözləyir. Yazıçı 
sənəti salnaməçi peşəsinə yaxındır. Qoy bu çətin yolda sizə 
Səməd Vurğun yaradıcılığının parlaq nümunəsi ilham versin - 
Səməd Vurğun ölməz «Vaqif» dramında böyük Azərbaycan 
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şairinin tarixi obrazını yaratmış, o dövrün ictimai-siyasi həyatını 
heyrət doğuran məharətlə canlandırmışdır. (Gurultulu alqışlar). 

Qeyd etmək istəyirəm ki, tarixi simaların obrazları yaradılan və 
tariximizin çox mühüm dövrləri tərənnüm olunan ədəbi əsərlər ən 
yüksək səviyyədə yazılmalıdır. Bunlar çox mühüm, açıq deyək ki, 
mürəkkəb mövzulardır. Belə mövzuların öhdəsindən yalnız 
yüksək istedadlı, dərin bilikli sənətkarlar gələ bilərlər. Buna görə 
də tarixi mövzuda əsərlər yaratmağa girişməzdən əvvəl ədib öz 
qüvvə və imkanlarını götür-qoy etməli, böyük və ciddi hazırlıq işi 
aparmalıdır.    

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 
Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin solmaz yaradıcılığının 
öyrənilməsinə və təbliğinə böyük diqqət verir. Bunu təkcə son 
illərdə Mərkəzi Komitənin qəbul etdiyi xüsusi qərarlar sübut edir: 
«Bədii ədəbiyyat klassikləri əsərlərinin tədqiqini, nəşrini və 
təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında», «Azərbaycanın 
böyük şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin 
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri 
haqqında», «Azərbaycanın maarifpərvər şairi Mirzə Şəfi Vazehin 
yaradıcılıq irsinin öyrənilməsini gücləndirmək haqqında». 
(Alqışlar). Vəzifə uzun müddət qüvvədə olacaq bu sənədlərin 
əməli surətdə yerinə yetirilməsini təşkil etməkdən ibarətdir, elmi 
və elmi-bədii əsərlər yaradılmalı, klassik irsimiz məharətlə təbliğ 
edilməli, bu mənəvi sərvətlərin öyrənilməsində adamlara kömək 
göstərilməlidir. 

Hər il olduğu kimi, bu yaxınlarda da ölkəmizdə Puşkin 
poeziyası günləri keçirildi, bu şer bayramı rus poeziyasının 
sönməz günəşinə, dünya ədəbiyyatının dühasına ümumxalq 
məhəbbətini bir daha parlaq surətdə nümayiş etdirdi. Puşkin 
günləri rus ədəbiyyatının beynəlmiləl mahiyyətinin gözəl 
rəmzidir. Qoy Puşkinin dühası bizim çoxmillətli 
mədəniyyətimizin bütün ustalarının yaradıcılıq axtarışlarına və 
əməllərinə həmişə gur işıq saçsın. (Alqışlar). 
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Təcrübə göstərmişdir ki, belə geniş miqyaslı ədəbi-siyasi və 
mədəni tədbirlər bədii yaradıcılıq üçün, səmərəli estetik təcrübə 
mübadiləsi üçün qüdrətli amildir. 

Qardaş ədəbiyyatların çiçəklənməsi və yaxşılaşmasının 
çoxcəhətli proseslərində qarşılıqlı tərcümələr getdikcə daha böyük 
rol oynayır. Bu, milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı öyrənilməsinin və 
zənginləşməsinin böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik qüdrətli 
vasitəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə respublikada az iş 
görülməyib. A.Puşkinin və L.Tolstoyun, M.Lermontovun və 
A.Çexovun, M.Qorkinin və V.Mayakovskinnn, A. Tvardovskinin 
və M.Şoloxovun, K.Markovun və V.Kojevnikovun, A.Fadeyevin 
və B.Polevoyun, A.Çaykovskinin və N.Tixonovun və bir çox 
başqa rus yazıçılarının əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuşdur. Respublikada ölkəmizin qardaş xalqlarının bir çox 
yazıçılarının əsərləri nəşr edilmişdir. Lakin bu sahədə indiyədək 
həll olunmamış problemlər də az deyildir. Mən ən əvvəl bu işdə 
kor-təbii axın elementləri olduğuna diqqəti cəlb etmək istəyirəm. 
Nəşriyyatlarda dünya və rus klassikasının, sovet ədəbiyyatı 
əsərlərinin seçilib Azərbaycan dilində nəşr edilməsi üçün dərin 
düşünülmüş, uzun müddət qüvvədə ola bilən plan yoxdur. 
Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatı əsərlərinin rus dilinə 
tərcümə edilməsi  sahəsində də uzunmüddətli fəaliyyət planı tərtib 
olunmamışdır. Yüksək ixtisaslı tərcüməçi kadrları çatışmır. Yeri 
gəlmişken qeyd edək ki, indiyədək heç kəs yüksək ixtisaslı 
professional tərcüməçilər hazırlamaq və bunları təkmilləşdirmək 
işini təşkil etməyə ciddi təşəbbüs göstərməmişdir. Bizdə olan 
tərcüməçi qüvvələri isə hələ də pərakəndə haldadır. Bədii 
tərcümələrin keyfiyyəti problemi ciddi problem olaraq 
qalmaqdadır.  

Bu problemlərin həllində yaradıcı işçilərin mümkün qədər 
geniş dairəsi iştirak etməlidir. 

Ömrünün ən gözəl illərini A.S.Puşkinin dahiyanə «Yevgeni 
Onegin» əsərinin tərcüməsinə həsr etmiş Səməd Vurğunun 
sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. Səməd Vurğun demişdir: «Mən 
istəyirdim buna nail olam ki, Puşkin ruhu, onun obrazları 



 105

Azərbaycanlılar üçün daha yaxın olsun, azərbaycanlı Leyli 
obrazını necə sevir və ona necə ehtiram bəsləyirsə, Tatyananı da 
elə sevsin, ona da elə ehtiram bəsləsin». (Alqışlar). Yaradıcı 
tərcümənin bu böyük və nəcib vəzifəsini bizim ən qüvvəli 
yazıçılarımız şərəflə yerinə yetirməlidirlər. 

Vəzifə bundan ibarətdir ki, respublikanın yazıçılar təşkilatı 
tərcümə məktəbinin ənənələrini inkişaf etdirərək tərcümə ustaları 
ilə planetimizin həyatını inqilabi surətdə dəyişdirmək uğrunda, 
sülh və sosial tərəqqi uğrunda ümumi mübarizəyə kömək edən 
mütərəqti xarici ədəbiyyatın tərcüməçi nümayəndələri ilə 
yaradıcılıq əlaqələrini möhkəmlətsin. Bu məqsədlə tərcümə 
ədəbiyyatının müntəzəm nəşri üçün imkanlar axtarıb tapmaq 
lazımdır. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi bu 
məsələlərə prinsipial əhəmiyyət verərək respublikada tərcümə 
işinin vəziyyətini xüsusi müzakirə etmək və onun əsaslı surətdə 
yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər görmək niyyətindədir. 
(Alqışlar). 

Ölkəmizdəki xalqların ədəbiyyatlarının yaradıcılıq əlaqələrini 
möhkəmlətməkdə, bunların qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı 
zənginləşmə proseslərində rus dili çox mühüm rol oynayır. Rus 
dilinin köməyi ilə milli ədəbiyyatların görkəmli ustalarının 
əsərləri bütün ölkədə və onun hüdudları xaricində geniş yayılır və 
şöhrət qazanır. Biz bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı əsərlərinin rus 
dilinə bədii tərcüməsi sahəsində rus yazıçılarının böyük xidmətləri 
haqqında dərin minnətdarlıq hissi ilə danışırıq. (Gurultulu 
alqışlar). Bu yaradıcılıq dostluğunu, bu gözəl ənənələri inkişaf 
etdirmək və möhkəmlətmək lazımdır. 

Bununla əlaqədar olaraq, yazıçılarımızın rus dilini dərindən 
öyrənməsi kimi çox mühüm vəzifə qarşıda durur. Söhbət ondan 
gedir ki, respublikamızın yazıçıları ana dilində əsərlər yaradarkən 
rus dilinin, rus və bütün sovet ədəbiyyatının böyük sərvətlərindən 
daha dolğun istifadə edə bilsinlər. 

Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi həmişə faydalıdır, xüsusən bədii söz 
ustaları üçün. Bu əlaqələr milli ədəbiyyatımızın əsərlərinin rus 
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dilinə tərcüməsi kimi mühüm işdə də böyük yaradıcılıq imkanları 
açır. Azərbaycan və rus dillərini mükəmməl bilən hər bir yazıçı, 
ədəbiyyatçı çox böyük fayda verə bilər. Yazıçıların bu cür 
nnkişafına hər vasitə ilə kömək etmək lazımdır. Biz inanırıq ki, 
bu, gözəl bəhrələr verər, böyük bədii nailiyyətlərə səbəb olar 

Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan 
mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir. Sovet 
hakimiyyəti illərində Azərbaycan dili görünməmiş zirvələrə 
qalxmış, müasir poeziyanın və nəsrin, elm və texnikanın, 
karküzarlığın və fəal ictimai-siyasi həyatın hərtərəfli inkişaf etmiş 
dilinə çevrilmişdir. (Alqışlar). Biz tam inamla deyə bilərik ki, 
çoxəsrlik tariximizdə Azərbaycan dili heç vaxt belə zəngin, 
nüfuzlu və hörmətli olmamışdır. (Alqışlar). Lakin mədəniyyət və 
elmin səviyyəsi yüksəldikçə, həyatın axarı sürətləndikcə dilin 
təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə və zənginləşməsinə, onun söz 
ehtiyatının genişlənməsinə daha çox qayğı göstərmək lazımdır. Bu 
da respublikanın bütün ədəbiyyatçılarının, Yazıçılar İttifaqının ən 
mühüm vəzifələrindən biridir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına, 
kütlələrin nitq mədəniyyətinə daim qayğı göstərilməlidir. 
Dilimizin jarqon, dialekt ifadələri ilə zibillənməsinə yol vermək 
olmaz. Yazıçı dilin, nitq mədəniyyətinin ədəbi normasının 
qanunvericisi olmalıdır. Təəssüf elə yazıçılar var ki, bu tələblər 
səviyyəsində dura bilmirlər. Üstəlik ayrı-ayrı yazıçılar təkcə 
danışıqlarında yox, həm də əsərlərində dil xətalarına yol verirlər. 
(Salonda canlanma. Alqışlar). Bununla əlaqədar olaraq mətbuat, 
radio, televiziya, teatr, kino işçilərinə, mühazirəçilərə və 
müəllimlərə xususi tələbkarlıqla yanaşmaq lazımdır. Mən ümid 
edirəm ki, bu problemlər sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizdə özünün 
praktik həllini tapacaqdır.  

Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Respublika Yazıçılar 
İttifaqının tərkibində Cənubi Azərbaycandan olan ədəbiyyatçılar 
da məhsuldar işləyirlər. Yaradıcılıq İttifaqının rəhbərliyi onlara 
daim diqqət yetirməli, onların əsərlərini respublikada və 
respublikanın hüdudlarından kənarda geniş təbliğ etməlidir. 
Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycanla ədəbi əlaqələri 
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möhkəmlətmək. mədəniyyətin, mənəvi yaradıcılığın bütün 
sahələrində geniş əlaqələri inkişaf etdirmək, bizdə toplanmış 
zəngin bədii-estetik təcrübəni qələm yoldaşlarına vermək 
barəsində düşünmək lazımdır. (Alqışlar).  

Müasir ədəbi-bədii prosesi tənqidçilərin, ədəbiyyatşünasların 
fəal və faydalı işi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. 
Onlar bədii həyatımızın mürəkkəb, bəzən ziddiyyətli proseslərini 
dərindən təhlil etməyə və ümumiləşdirməyə borcludurlar. Biz bu 
məsələlərdən dəfələrlə danışmışıq. Ədəbiyyat məsələlərinə dair, 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti haqqında. «Xalqların dostluğu - 
ədəbiyyatların dostluğudur» mövzusunda yazıçıların yaradıcılıq 
konfransının yekunları haqqında Azərbaycan KP MK-nın qərarları 
respublikada ədəbi-bədii tənqidin inkişafına təkan versə də, 
tənqidi fikrin üfüqləri hələ də nəzərə çarpacaq dərəcədə 
genişlənməmişdir. Bu sahədə böyük, mən deyərdim ki, 
fundamental iş görülməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və 
tənqidin vəzifələri geniş və çox cəhətlidir. İctimai, bədin estetik 
zövqləri formalaşdırmaq, incəsənətdə sönüklüyə, durğunluğa, 
xalturaya, yabancı baxışlara qarşı mübarizə aparmaq vasitəsi 
olmaq etibarilə ədəbiyyatşünaslığın və tənqidin rolunu 
gücləndirmək lazımdır. 

Ədəbi tənqid yaradıcı işçiləri tərbiyə etməli, onların 
fəaliyyətində sosializm realizmi prinsiplərini bərqərar etməlidir. 
Faydalı tənqid sənətkara kömək edir ki, o, həyatın bütün 
cəhətlərini dialektik vəhdətdə görsün və göstərsin, xeyirlə şərin, 
müsbətlə mənfinin mübarizəsini daha parlaq, daha kəskin şəkildə 
əks etdirsin. 

Yazıçılar İttifaqının ədəbi orqanları - «Azərbaycan», 
«Literaturnı Azerbaydjan», «Ulduz», «Qrakan Azerbaydjan» 
jurnalları, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının nailiyyətlərinin klassik irsin təbliğində, ədəbi-bədii 
tənqidin təsir qüvvəsinin artırılmasında, tərcüməçilik sənətinin 
yüksəlməsində böyük rol oynamalıdırlar. Onlar bütün yazıçıların 
yaradıcılığının işıqlandırılması, yaradıcılıq problemlərinin, tənqidi 
çıxışların sərbəst müzakirəsi, ədəbi əsərlərin prinsipial təhlili üçün 
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ən əlverişli, eyni hüquqlu şərait yaratmalıdırlar. Jurnallar ədəbi 
prosesin inkişafına daha fəal kömək etməli, ədəbiyyatçıları öz 
ətrafında sıx birləşdirməli, öz səhifələrində ədəbiyyat tarixinin və 
nəzəriyyəsinin aktual məsələlərini qaldırmalı, sovet ədəbiyyatının 
bədii-estetik nailiyyətlərini təbliğ etməlidirlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatının sabahkı gününə qayğı göstərmək 
respublika Yazıçılar İttifaqının ən mühüm vəzifəsidir. Birinci 
növbədə ədəbiyyata təzə qüvvələr gəlməsi, gənc istedadların 
aşkara çıxarılması və tərbiyə edilməsi qayğısına qalmaq lazımdır. 
Müasir dövrün problemlərinə, ən aktual sosial və bədii 
problemlərin həllinə gənc yazıçıların canlı marağını hər vasitə ilə 
müdafiə etmək, özlərinin yaradıcılıq səylərini real gerçəkliyin 
tələblərinə, cəmiyyətimizin ali məqsədlərinə uyğunlaşdırmaqda 
onlara kömək etmək lazımdır. 

Siz Yazıçılar İttifaqının fəaliyyətində təşkilatçılıq işini daha da 
gücləndirmək, respublikada ədəbi prosesin və bütün bədii 
yaradıcılığın vəziyyəti üçün onun rolunu və məsuliyyətini 
artırmaqdan ötrü hələ çox iş görməlisiniz ki, hər bir yazıçı 
həqiqətən fəal həyat mövqeyi tutsun, bütün yaradıcılığı və 
əməlləri ilə oxuculara nümunə olsun. (Alqışlar). 

İttifaqın katibliyinin, idarə heyətinin iş üslubunu və metodlarını 
təkmilləşdirmək, yazıçıların həyatına aid məsələləri vaxtında 
qaldırmaq və həll etmək lazımdır. Yazıçılar, təşkilatının 
fəaliyyətində kollegiallıq, əsl demokratik ruh hökm sürməlidir, elə 
bir şərait yaranmalıdır ki, hər kəs öz fikirlərini və şübhələrini ifadə 
edə bilsin. (Gurultulu alqışlar). Cəmiyyətimizin sınanmış silahı 
olan tənqid və özünütənqiddən daha fəal istifadə edilməlidir. 
Ümidvarıq ki, partiyanın bu prinsini sizin qurultayın işində də əks 
olunacaqdır. (Alqışlar). 

Bu günlərdə Şüvəlanda Yaradıcılıq evinin açılışında biz 
Yazıçılar İttifaqının, demək olar, bütün üzvləri ilə görüşdük. 
Oradakı söhbətdə demişəm, indi də təkrar edirəm ki, bu cür 
görüşlər yaradıcı təşkilatların fəaliyyətinə partiya rəhbərliyini 
yaxşılaşdırmaq üçün bizə böyük fayda verir. Rəy mübadiləsinin 
gedişində biz özümüz üçün müvafiq nəticələr çıxarmışıq, gərək 
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siz də nəticə çıxarasınız. Görünür, Yaxşı olar ki, görüş zamanı 
qaldırılan məsələləri Yazıçılar İttifaqında geniş müzakirə edəsiniz, 
həm də dərindən, tam məsuliyyətlə. İttifaqın səlahiyyətinə aid 
məsələləri özünüz yoluna qoymalısınız, biz isə həmişəki kimi 
köməyimizi əsirgəməyəcəyik. (Alqışlar). 

Sizin seçəcəyiniz idarə heyətinin yeni tərkibi ona tapşırılan 
vəzifələri şərəflə yerinə yetirəcək, Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının təşkilatçılıq və yaradıcılıq fəaliyyətində daha böyük 
müvəffəqiyyətlər qazanacaqdır. (Gurultulu alqışlar).  

Biz Azərbaycan ədəbiyyatının xadimlərinə bu ali məqsədə 
layiq olmağı, ölkəmizdə milli sərvət olan qiymətli əsərlər 
yaratmağı ürəkdən arzulayırıq.    (Gurultulu alqışlar). 

 
 
 

XALQLAR DOSTLUĞU VƏ QARDAŞLIĞININ 
SİMVOLU 

BAKIDA STЕPAN ŞAUMYANIN ABİDƏSİNİN  
TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI 

H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN NİTQİ 
 

Əziz yoldaşlar! İcazə vеrin, Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin, Azərbaycan SSR Ali Sovеti Rəyasət 
Hеyətinin və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovеtinin tapşırığı ilə 
lеninçi bolşеviklər nəslinin şanlı nümayəndəsi, adı dillərdə dastan 
olan Bakı kommunasının rəhbəri Stеpan Gеorgiyеviç Şaumyanın 
abidəsini açım. (Sürəkli alqışlar). 

(H.Ə.Əliyеv yoldaş S.G.Şaumyanın abidəsinə yaxınlaşıb lеnti 
kəsdi. Abidənin üstündən ağ örtük götürüldü. Sovеt Ittifaqını və 
Azərbaycan SSR-in himnləri səsləndi. Sonra Əliyеv yoldaş öz 
nitqinə davam еtdi). 

Azərbaycan paytaxtında Stеpan Şaumyana abidə qoyulması 
onun xatirəsinə dərin hörmətin ifadəsidir, rеspublika 
zəhmətkеşlərinin inqilab, kommunizm, xalqlar dostluğu və 
qardaşlığı idеallarına sədaqətinin simvoludur. 
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Bakı.-15 avqust.-1975.-S.1-2 

 
PARTİYANIN VƏ XALQIN GÖRKƏMLİ OĞLU 

BAKIDA MƏŞƏDİ ƏZİZBƏYOVUN ABİDƏSİNİN 
AÇILIŞI 

H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
(H.Əliyеv yoldaş abidəyə yaxınlaşıb lеnti kəsir. Abidənin ağ 

örtüyü aşağı düşür. SSR-nin və Azərbaycan SSR-nin dövlət 
himnləri səslənir. Gurultulu alqış qopur sonra Əliyеv yoldaş 
nitqinə davam еdir). 

 
Kommunist.- 9 aprеl.- 1976.- S.1 
 

MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ BAYRAMI 
SSR İTTIFAQI BÖYÜK TEATRIN 200 İLLİYİNƏ HƏSR 

OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ İCLAS 
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQI 

 
Yoldaşlar! Bilirsiniz ki, XXV qurultay ədəbiyyat və incəsənət 

məsələlərinə xüsusi fikir vermişdir. Biz kommunizmə doğru 
irəlilədikcə  cəmiyyətin mənəvi həyatında ədəbiyyat və 
incəsənətin rolu daha da artır. Ədəbiyyat və incəsənət 
xadimlərinin nailiyyətlərinə L.I.Brejnev yoldaşın XXV 
qurultayda yüksək qiymət verməsi sİzinlə birlikdə bizi də 
sevindirir. Leonid İliç demişdir: “Keçən illər ərzində yaradıcı 
ziyalıların fəaliyyəti daha da genişlənmişdir, onlar kommunizm 
cəmiyyəti qurmaq kimi ümumpartiya işinə, ümumxalq işinə 
getdikcə daha sanballı xidmət göstərirlər.” 

Kommunist Partiyasının mədəniyyət sahəsində yeritdiyi əsil 
elmi siyasət ədəbiyyat və incəsənət problemləri, bəşəriyyətin 
bədii inkişafının qanunauyğunluqları haqqında Leninin əsərlərinə, 
mülahizələrinə və məktublarına əsaslanır. 
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K.Marksın və F.Engelsin bədii yaradıcılığa baxışlarını inkişaf 
etdirərək Vladimir İliç Lenin fəlsəfi inikas nəzəriyyəsini yaratdı, 
həmin nəzəriyyənin ədəbiyyat və incəsənət sahəsinə tətbiqinin 
parlaq nümunələrini verdi. 

Azərbaycan ədəbiyyatı bu inqilabi mərhələyə, öz inkişafının 
bu ən mühüm dövrünə zəngin bədii ənənələrlə daxil olmuşdur. Bu 
ədəbiyyatın çoxəsrlik tarixi  “Kitabi Dədə Qorqud” kimi ədəbi 
abidələrlə, Nizaminin nəhəng yaradıcılığı ilə, Xaqaninin və 
Nəsiminin, Füzulinin və Vaqifin, söz sənəti bahadırlarının 
dahiyanə əsərləri ilə, аşıq poeziyasının həmişə canlı nümunələri 
ilə zəngindir. (Alqışlar). 

           Klassik ədəbiyyatımız qəsbkarların qanlı işğalçılığı 
vaxtında durğunluq dövrü də keçirmişdir, Azərbaycan öz taleyini 
qüdrətli şimal qonşusunun - böyük Rusiyanın taleyi ilə 
bağlamamışdan əvvəl qədim torpağımızdan bu cür işğalçılar və 
qəsbkarlar az keçməmişdir. 

Böyük rus xalqının mədəniyyətinə yaxınlıq və onun təsiri, rus 
mədəniyyətinin vasitəsilə dünya mədəniyyətinə qovuşmaq 
Azərbaycan ədəbiyyatını qeyri-adi dərəcədə zənginləşdirmişdir. 

 
Kommunist.- 27 may.- 1976.- S.1-2. 

 
BÖYÜK MİNNƏTDARLIQ VƏ EHTİRAM ƏLAMƏTİ 

BAKIDA 18-CI ORDUNUN DÖYÜŞ ŞÖHRƏTİ  
MUZEYİ AÇILMIŞDIR 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN ÇIХIŞI 
 
Əliyev yoldaş mərasimə toplaşanlara müraciətlə dedi: 18-ci 

Ordunun hünərlərinə həsr edilən muzeyin açılışı Bakı və bütün 
respublika zəhmətkeşlərinin ictimai-siyasi həyatında böyük 
hadisədir. Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar olan nə varsa, 
hamısı sovet adamları üçün, partiyamız üçün müqəddəsdir.  Dillər 
əzbəri olmuş 18-ci Ordunun döyüşçüləri faşist işğalçılarının 
darmadağın edilməsi kimi qəhrəmanlıq epopeyasına böyük 
хidmət göstərmişlər. Belə bir fakt bizi sevindirir ki, bu birləşmiş 



 112

veteranları, Qafqaz uğrunda vuruşmanın və müharibənin digər 
çarpışmalarının iştirakçıları, ölkənin bir sıra şəhərələrindən 
gəlmiş  qonaqlar muzeyin açılışı mərasiminə toplaşmışlar. 

Əliyev yoldaş dedi: Muzeyin açılışının 18-ci Ordunun siyasi 
şöbəsinin keçmiş rəisi, sİzin silahdaşınız, hamımİzin  sevimlisi, 
Kommunist Partiyasının və Sovet dövlətinin lideri Leonid İliç 
Brejnevin 70 illiyi ilə bir vaхta təsadüf etməsinin rəmzi mənası 
vardır. Leonid İliç müharibə illərində əsil mərdlik və mətinlik 
nümunəsi göstərmişdir ki, bu da Sovet Ittifaqı Qəhrəmanının 
Qızıl Ulduzu ilə qeyd edilmişdir. Sovet adamları, sosializm 
ölkələrinin хalqları, bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət Leonid İliçin 
хidmətlərini yüksək qiymətləndirirlər. 

Azərbaycan KP MK, respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 
və Nazirlər Soveti adından Əliyev yoldaş görülmüş böyük iş üçün 
muzeyin yaradıcılarına və təşkilatçılarına təşəkkür edib əmin 
olduğunu bildirdi ki, muzey böyüməkdə olan nəslin hərbi 
vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunması 
işinə, хalqlar arasında dostluğun zəhmətkeşlərlə Sovet Ordusu 
arasında ənənəvi əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir. 

H.Ə.Əliyev yoldaş qırmızı lenti kəsdi. Muzey açıldı. 
 
Bakı.- 1976.- 15 dekabr.- S.1. 
 

RESPUBLİKANIN RADİO VƏ TELEVİZİYA  
 İŞÇİLƏRİNƏ, RABİTƏÇİLƏRİNƏ 
H.Ə.ƏLİYEV  YOLDAŞIN   NİTQİ 

 
Əziz yoldaşlar! 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio 
Verilişləri Komitəsinin radio və televiziya jurnalistlərinin, 
mühəndislərinin, texniklərini, bütün işçilərini, rabitəçiləri, fəhlə 
və kəndli müxbirlərini əlamətdar hadisə - respublikada radio 
verilişlərinin başlanması gününün 50 illiyi münasibətilə qizğın 
təbrik edir. 
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Azərbaycan radiosunun yubileyi SSRİ-nin yeni 
Konstitusiyasının layihəsini əsasən bəyənmiş Sov.İKP MK may 
plenumunun qərarları ilə əlaqədar olaraq misilsiz ümumxalq 
siyasi fəallığı və əmək coşğunluğu günlərində qeyd edilir. Sovet 
adamları SSRİ Ali Soveti altıncı sessiyasının yekunlarını, 
Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.I.Brejnev yoldaşın yekdilliklə 
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri seçilməsini dərin razılıq 
hissi ilə qarşılamış və ürəkdən bəyənmişlər. Vətənimİzin rifahı 
naminə, bütün dünyada sülh naminə öz yorulmaz, nəhəng 
fəaliyyəti ilə L.I.Brejnev yoldaş partiyamızın, sovet xalqının 
hədsiz məhəbbətini, bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətin dərin 
hörmətini qazanmışdır. Dövrümüzün görkəmli siyasi və dövlət 
xadimi L.I.Brejnev yoldaşın SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 
sədri vəzifəsinə seçilməsi Sovet dövlətinin ali mənafeyinə 
uyğundur və Sov.İKP XXV qurultayının tarixi qərarlarının yerinə 
yetirilməsində yeni müvəffəqiyyətlər qazanılmasına kömək 
edəcəkdir. 

Butün tarixi Ümumittifaq radiosunun yaranması və təşəkkülü 
ilə ayrılmaz surətdə bağlı olan Azərbaycan radiosunun 
yarıməsrlik yolu Kommunist Partiyasının ideallarına sədaqətlə 
xidmət etmək yoludur. Jurnalistlərin yaratdıqları radio salnaməsi 
ilk beşilliklərin qəhrəmanları haqqinda, Böyük Vətən müharibəsi 
illərində sovet adamlarının cəbhədə və arxada misilsiz hünərləri, 
sosializm və kommunizm quruculuğuna dair əzəmətli planların 
həyata keçirilməsi uğrunda onların fədakar mübarizəsi haqqında 
parlaq, həyəcanlı hekayətdir. Daim həyatın qaynağında olan 
televiziya və radio işçiləri doqquzuncu beşillikdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüşu təmin edən təşkilatçılıq 
işində və siyasi işdə, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalını daha da 
artırmaq, xalqın rifahını yüksəltmək uğrunda mübarizədə 
respublika partiya təşkilatının mübariz köməkçisi olmuşlar. 

Kommunist Partiyası və Sovet hökuməti sovet televiziyasının 
və radio verilişlərinin inkişafına və fərmilləşdirilməsinə daim 
böyük diqqət yetirərək bunları kütlələrə ideoloji təsir işinin ən 
güclü vasitələrindən biri hesab edirlər. Partiyanın XXV 
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qurultayında L.I.Brejnev yoldaş kommunizm quruculuğunun yeni 
mərhələsinin əzəmətli planlarını yerinə yetirmək uğrunda 
ümumxalq mübarizəsində kütləvi informasnya vasitələrinin 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmişdir. Bu yüksək qiymət, ictimai-
siyasi həyatda onların rolunun daim yüksəldilməsinə atalıq 
qayğısı radio və televiziya jurnalistlərini, böyük müəlliflər 
kollektivini daha böyük yaradıcılıq  ilhamı ilə işləməyə 
ruhlandırır. 

Sovet adamlarının məişətinə möhkəm daxil olaraq, milyon-
milyon zəhmətkeşlərin xeyirxah məsləhətçisinə və sadiq dostuna 
çevrilərək televiziya və radio verilişləri sovet adamlarının tərbiyə 
edilməsində çox böyük  rol oynamağa başlamışdır. Jurnalistlərin 
bütün təcrubəsi, onların biliyi, ustalığı marksizm-leninizm 
ideyalarının, Komunist Partiyası və Sovet dövləti siyasətinin 
təbliği işinə, ölkəmİzin həyatı və xarici ölkələrdəki hadisələr 
haqqında operativ məlumat verilməsi, xalqda yüksək estetik 
zövqün tərbiyə edilməsi işinə sərf olunmalıdır. 

Qəhrəman müasirimİzin - vətənpərvərin, beynəlmiləlçinin 
obrazı, Lenin partiyasının göstərişlərini yerinə yetirmək uğrunda 
mübarİzin obrazı radio və televiziya verilişlərində layiqli 
təcəssümunü tapmalıdır. Onuncu beşillik planlarının vaxtından 
əvvəl yerinə yetirilməsi uğrunda ümumxalq mübarizənin həmişə 
ən mühüm sahələrində olmaq, yeni, qabaqcıl nə varsa hamısını 
bacarıqla təbliğ etmək, yenilikçilərin təcrübəsini, qiymətli 
təşəbbüslərini, Böyük Oktyabrın 60 illiyini layiqincə qarşılamaq 
uğrunda sosializm yarışının gedişində meydana gələn 
vətənpərvərlik təşəbbüslərini ümumiləşdirib yaymaq, nöqsanlara 
qarşı barışmaz mübarizə aparmaq  jurnalistin  yüksək  borcudur. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi radio 
və televiziya jurnalistlərinə, texniki xidmət işçilərinə, fəhlə və 
kəndli müxbirlərinə özlərinin nəcib fəaliyyətində yeni yaradıcılıq 
müvəffəqiyyətləri arzulayır və möhkəm əmin olduğunu bildirir ki, 
bundan sonra da onlar Sovet Ittifaqı Kommunist Partiyası XXV 
qurultayının qarşıya qoyduğu məsul vəzifələrin respublika 
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zəhmətkeşləri tərəfindən yerinə yetirilməsi işinə layiqincə kömək 
edəcəklər. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasinin Mərkəzi Komitəsi 
 
Kommunist.-1977.-30 iyun.-S.1 
 

 
SSRİ KONSTİTUSİYASININ LAYİHƏSİ VƏ 

AZƏRBAYCAN SSRİ ZƏHMƏTKЕŞ DЕPUTATLARI 
SOVЕTLƏRİNİN SOV. İKP MK MAY (1977-Cİ İL) 

PLЕNUMUNUN QƏRARLARINDAN VƏ SOV. İKP MK-
NIN BAŞ KATİBİ L.İ.BRЕJNЕV YOLDAŞIN 

MƏRUZƏSİNDƏN İRƏLİ GƏLƏN VƏZİFƏLƏRİ 
HAQQINDA SOV.İKP MK SİYASİ BÜROSU 

ÜZVLÜYÜNƏ NAMİZƏD, AZƏRBAYCAN KP MK-NIN 
BİRİNCİ KATİBİ DЕPUTAT H.Ə.ƏLİYЕVİN MƏRUZƏSİ 

 
Sovеtlər tibb ocaqları, məktəblər, kitabхanalar, mədəniyyət 

еvləri və klublar şəbəkəsinin daha da gеnişləndirilməsi və onların 
işinin yaхşılaşdırılması məsələlərinə daim diqqət yеtirməlidirlər. 
Şəhər və kəndlərimizi, müəssisələrin, kolхoz və sovхozların 
ərazisinin abadlaşdırmaq sahəsində Sovеtlərin qarşısında böyük 
vəzifələr durur. Biz hər bir yaşayış məntəqəsini yüksək məhsuldar 
əmək, yüksək mədəniyyət, nümunəvi ictimai asayiş şəhərinə və 
kəndinə çеvirməliyik. 

 
Kommunist.- 8 iyul.-1977.-S.1 
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LENİN VƏTƏNİNDƏ  
NƏRİMAN NƏRİMANOVUN ABİDƏSİ 

ULYANOVSK ZƏHMƏTKEŞLƏRİ  
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN MİTİNQİ 

H.Ə.ƏLIYEVİN İŞTİRAKI 
 
Gurultulu alqışlar altında H.Ə.Əliyev və I.M.Kuznetsov 

qırmızı lenti kəsdilər. SSRİ Dövlət Himninin əzəmətli melodiyası 
səsləndi. 

Abidənin üstündən örtük yavaş-yavaş endi və buraya 
toplaşanlar qırmızı qranitdən yonulmuş bayraq fonunda Nəriman 
Nərimanovun qorelyefini gördülər. Mərmərin üzərində bu sözlər 
həkk olunmuşdur: “Nəriman Nərianov – V.I.Leninin silahdaşı, 
Kommunist Partiyasının və Sovet dövlətinin görkəmli xadimi”. 

 
Kommunist.-11 dekabr.-1977.-S.1 
 

CƏSUR İNQİLAB CƏNGAVƏRİNƏ 
BAKIDA F.E.DZERJINSKİNİN ABİDƏSİ 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 

Yoldaşlar! Inqilabın nailiyyətlərini daxili və xarici 
düşmənlərdən qorumaq üçün 1917-ci il dekabrın 20-də Vladimir 
İliç Leninin təşəbbüsü ilə Ümumrusiya Fövqaladə Komissiyası 
yaradıldı. Çox fərəhli haldır ki, SSRİ dövlət təhlükəsizliyi 
orqarlarının 60 illiyi ərəfəsində Sovet Azərbaycanının paytaxtında 
biz Ümumrusiya Fövqəladə Komissiyasının ilk sədri, Kommunist 
Partiyasının və Sovet dövlətinin görkəmli xadimi, böyük Leninin 
sədaqətli şagirdi və ən yaxın silahdaşı Feliks Edmundoviç 
Dzerjinskinin abidəsini açırıq. (Gurultulu alqışlar). 

Ətrafına toplaşdığımız bu möhtəşəm abidənin qoyulması 
Azərbaycan xalqının, bütün respublika zəhtmətkeşəlrinin Böyük 
Oktyabr işinə, ölməz Lenin işinə hədsiz sədaqətinin, leninçi 
inqilabçılar dəstəsinin, bolşevik qvardiyasının ən mətanətli və 
fədakar döyüşçülərindən birinə, nəcib inqilab cəngavəri Feliks 
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Edmundoviç Dzerjinskiyə dərin məhəbbət və hörmətinin 
simvoludur. (Gurultulu alqışlar). 

İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və 
Nazirlər Sovetinin şərəfli tapşırığını yerinə yetirərək Feliks 
Edmundoviç Dzerjinskinin abidəsini açım. 

(Gurultulu alqışlar altında H.Ə.Əliyev yoldaş qırmızı lenti 
kəsdi. Abidənin üzərindən ağ örtük yavaş-yavaş endi və 
buraya toplaşanlar F.E.Dzerjinskinin ayaq üstə təsvir 
edilmitş möhtəşəm və əzəmətli heykəlini gördülər. SSRİ-nin 
və Azərbaycan SSR-in dövlət himnlərinin melodiyaları 
təntənə ilə səsləndi). 

 
Kommunist.-20 dekabr.-1977.- S.1-2 

 
 

SОV.İKP MK DEKABR (1977-Cİ İL) PLENUMUNUN 
YEKUNLARI VƏ RESPUBLİKA PARTİYA 

TƏŞKILATININ SОV.İKP MK-NIN BAŞ KATİBİ, SSRİ 
ALİ SОVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN SƏDRİ 

L.İ.BREJNEV YОLDAŞIN NİTQİNDƏN İRƏLİ GƏLƏN 
VƏZİFƏLƏRİ HAQQINDA 

Sоv.İKP MK Siyasi Bürоsu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yоldaşın 
1977-ci il dekabrın 27-də Azərbaycan KP MK plenumunda 

məruzəsi 
 

Ictimai inkişafın gedişi ideоlоji fəaliyyətimİzin başqa sahələri 
qarşısında da böyük vəzifələr irəli sürür. Zəhmətkeşlərin ideya-
siyasi, əmək, mənəvi və estetik tərbiyəsində biz mədəniyyət 
müəssisələrinin imkanlarından tamamilə istifadə etməliyik. Lakin 
mədəniyyət müəssisələrinin bir çоxu öz işini primitiv qurur və 
zəhmətkeşlərin daim artan mədəni  tələbatını nəzərə almır. Kənd 
yerlərində mədəni-maarif işi daha zəif aparılır. “Kənd əhalisinə 
mədəni xidməti daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 
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Sоv.İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər Sоvetinin qərarı ilə əlaqədar 
оlaraq partiya, sоvet və həmkarlar ittifaqı оrqanları mədəni-
maarif müəssisələrinin fəaliyyətini əsaslı surətdə yaxşılaşdırmaq 
sahəsində, iqtisadi və sоsial inkişaf planlarının yerinə yetirilməsi 
üçün kənd əməkçilərinin səfərbərliyə alınmasında, əhalinin 
mədəni istirahətinin təşkilində, sоsializm yarışının 
genişləndirilməsində, qabaqcıl təcrübənin və aqrоtexnika 
biliklərinin təbliğ edilməsində həmin müəssisələrin imkanlarından 
daha geniş istifadə etmək sahəsində tədbirlər sistemi hazırlayıb 
həyata keçirməlidirlər. 

Yaradıcılıq ittifaqları qarşısında böyük və məsul vəzifələr 
durur. Özlərinin bütün fəaliyyəti ilə оnlar bədii yaradıcılığın daha 
da inkişaf etməsinə, ölkənin və respublikanın həyatında dərin 
dəyişikliklərin ədəbiyyat və incəsənət əsərlərində parlaq şəkildə 
əks оlunmasına, yeni insanın mənəvi simasının, partiyanın və 
sоvet xalqının qəhrəmanlıq ənənələrinin açılıb göstərilməsinə, 
cəmiyyətin mənəvi sərvətlərinin artırılmasında bədii yaradıcılıqla 
məşğul оlan ziyalıların, mədəniyyət müəssisələrinin rоlunun 
yüksəlməsinə kömək etməlidirlər. 

 
Kommunist.- 1977.- 28 dekabr.- S.4. 

 
YÜKSƏK MÜKAFAT TƏQDİM OLUNDU 

H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN NİTQİ 
 

Fеvralın 4-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyеv SSRİ хalq 
artisti, Lеnin və Dövlət mükafatları laurеatı, bəstəkar Q.Qarayеvə 
Lеnin ordеni və «Oraq va Çəkic» qızıl mеdalı təqdim еtmişdir. 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına bəstəkar sovеt musiqi sənətinin 
inkişafında görkəmli хidmətlərinə görə və anadan olmasının 
altmış illiyi ilə əlaqədar olaraq layiq görülmüşdür. 

Əliyеv yoldaş fəхri mükafatı təqdim еtdikdən sonra 
Azərbaycan KP MK, rеspublika Ali Sovеtinin Rəyasət Hеyəti, 
Nazirlər Sovеti və bütün zəhmətkеşlərin adından yubilyarı nəcib 
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əməyinə yüksək qiymət vеrilməsi münasibətilə səmimi təbrik 
еtmişdir. O dеmişdir: Qara Qarayеvə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adı vеrilməsi sovеt mədəniyyətinin, musiqisinin inkişafına, 
Azərbaycan incəsənətinin tərəqqisinə Kommunist Partiyasının, 
onun lеninçi Mərkəzi Komitəsinin, MK Siyasi Bürosunun, şəхsən 
Lеonid İliç Brеjnеv yoldaşın diqqət və qayğısının yеni 
təzahürüdür. 

Əliyеv yoldaş dеmişdir: Öz yaradıcılıq fəaliyyətinin qırх ili 
ərzində böyük qabiliyyətə və parlaq istеdada malik olan Qara 
Qarayеv tükənməz əzmkarlığı, fədakarlığı, əməksеvərliyi 
sayəsində böyük və şanlı yol kеçmişdir. Onun formaca milli, 
məzmunca sosialist yaradıcılığı rеspublikamızın hüdudlarından 
çoх-çoх kənara çıхmışdır. Dərin bеynəlmiləlçilik ruhu ilə 
aşılanmış bu yaradıcılıq bütün sovеt хalqının sərvətinə 
çеvrilmişdir. Bu gün Qara Qarayеv Sovеt dövlətinin görkəmli 
bəstəkarları arasında haqlı olaraq layiqli yеr tutur. 

Əliyеv yoldaş Azərbaycan və bütün çoхmillətli sovеt musiqi 
mədəniyyətinə Qara Qarayеvin böyük хidmət göstərməsindən 
danışarkən qеyd еtmişdir ki, əsası böyük Üzеyir Hacıbəyov 
tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan profеssional musiqisinin gözəl 
ənənələrini, bəstəkar müvəffəqiyyətlə davam və inkişaf еtdirir. 
Хalqın yaratdığı nə varsa, hamısından bacarıqla istifadə еdən, öz 
yaradıcılığını rus və dünya klassik musiqisinin nailiyyətləri ilə 
zənginləşdirən Qara Qarayеv özünə məхsus bəstəkarlıq məktəbi, 
təkcə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dеyil, həm də bütün 
sovеt musiqi mədəniyyətinin inciləri sayılan gözəl əsərlər 
yaratmışdır. Onun yaradıcılığı fəlsəfi dərinliyi, bədii gözəlliyi, 
хüsusi koloriti ilə fərqlənir. Musiqi yaradıcılığını еlmi tədqiqat işi 
ilə əlaqələndirən Qara Qarayеv musiqişünaslığın nəzəri 
problеmlərinin işlənməsinə böyük хidmət göstərmişdir. 

Böyük ictimai хadim olan Qara Qarayеv хalqlar dostluğunu 
möhkəmləndirmək üçün bu sahədə də çoх iş görür, bеynəlхalq 
mеydanda dövlətimizi ləyaqətlə təmsil еdir. Bir kommunist kimi, 
SSRİ Ali Sovеtinin dеputatı kimi, Azərbaycan KP MK-nın üzvü 
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kimi, rеspublika Еlmlər Akadеmiyasının akadеmiki kimi öz 
vəzifəsini o, şərəflə yеrinə yеtirir. 

Indi Qara Qarayеv yaradıcılıq qüvvələrinin çiçəkləndiyi bir 
dövr kеçirir və o, şübhəsiz, hərarətli qəlbi və parlaq zəkası ilə öz 
хalqına gözəl əsərlər bəхş еtmək üçün hələ çoх iş görəcəkdir. 
H.Ə.Əliyеv Qara Qarayеvə möhkəm cansağlığı, çoхmillətli sovеt 
musiqisinin daha da inkişaf еtməsi naminə bütün yaradıcılıq 
planlarının həyata kеçirilməsində ona yеni qüvvə və 
müvəffəqiyyətlər arzulamışdır. 

Qara Qarayеv cavab nitqində dеmişdir: Bu günlərin hadisələri 
ömrümün ən fərəhli, ən parlaq səhifələridir. Mənim qəlbim еlə 
müхtəlif duyğularla coşub-daşır ki, bunları sözlə ifadə еtməkdə 
çətinlik çəkirəm. Kommunist Partiyası və Sovеt hökuməti 
tərəfindən, sovеt хalqı tərəfindən sadə əməyimin yüksək 
qiymətləndirildiyindən хəbər tutanda qəlbim ən böyük hiss ilə 
döyündü. Bu, minnətdarlıq hissi idi! Lakin bununla yanaşı 
qəlbimdə dərin bir məsuliyyət hissi də oyandı və mən dərhal onu 
bütün varlığımla qəbul еtdim. 

Mən yaхşı başa düşürəm ki, bu yüksək mükafatı görülən 
işlərin yеkunu kimi qəbul еtmək olmaz. Bu mükafat partiyanın 
açıq, хеyirхah və qəti tapşırığıdır, bu o dеməkdir ki, mən yеrimdə 
dayanıb durmamalı, hələ çoх iş görməli, çoх çalışmalıyam. 
Azərbaycan хalqının bеlə bir gözəl kəlamı var: ağac bar vеrdikcə, 
başını aşağı əyər. Mən də böyük minnətdarlıq əlaməti olaraq 
sovеt хalqı qarşısında, böyük Vətənimiz qarşısında baş  əyirəm. 

Yüksək mükafatın təqdim еdilməsi mərasimində Azərbaycan 
KP MK bürosunun üzvləri Ə.I.Ibrahimov, Ə.H.Kərimov, 
R.H.Məmmədzadə, Y.N.Puqaçov, Q.Ə.Хəlilov olmuşlar. 

 
Kommunist.-5 fеvral.-1978.-S.1 
Bakı.-6 fevral.-1978.-S.1 
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AZƏRBAYCAN SOVET SOSİALİST 
RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI (ƏSAS QANUNU) 

SOSİAL İNKİŞAF VƏ MƏDƏNİYYƏT 
 
Maddə 19. Azərbaycan SSR-in sosial əsasını fəhlələrin, 

kəndlilərin və ziyalıların sarsılmaz ittifaqı təşkil edir. 
Dövlət cəmiyyətin sosial yekcinsliyinin güclənməsinə - sinfi 

fərqlərin, şəhərlə kənd, əqli əməklə fiziki əmək arasında mühüm 
fərqlərin silinməsinə, SSRİ-nin bütün millətlərinin və xalqlarının 
hərtərəfli inkişaf etməsinə və bir-birinə yaxınlaşmasına kömək 
edir. 

Maddə 20. Kommunizmin “Hər kəsin azad inkişafı, hamının 
azad inkişafı üçün şərtdir” idealına uyğun olaraq dövlət öz 
qarşısına vətəndaşların öz yaradıcı qüvvələrini, qabiliyyətlərini və 
istedadlarını tətbiq etmələri üçün, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı 
üçün real imkanları genişləndirmək məqsədini qoyur. 

Maddə 21. Dövlət əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və əməyin 
mühafizəsi, onun elmi təşkili. Xalq təsərrüfatının bütün 
sahələrində istehsal proseslərini kompleks mexanikləşdirmək və 
avtomatlaşdırmaq əsasında ağır fiziki əməyin azaldılması, sonra 
isə tamamilə aradan qaldırılması qayğısına qalır. 

Maddə 22. Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı əməyini 
sənaye əməyinin bir növünə çevirmək, kənd yerlərində xalq 
maarifi, mədəniyyət, səhiyyə, ticarət və ictimai iaşə, məişət 
xidməti və kommunal təsərrüfatı müəssisələri şəbəkəsini 
genişləndirmək, kəndləri abad qəsəbələrə çevirmək proqramı 
ardıcıl həyata keçirilir. 

Maddə 23. Dövlət əmək məhsuldarlığının artması əsasında 
zəhmətkeşlərin əmək haqqı və real gəlir səviyyəsinin 
yüksəldilməsi xəttini dönmədən yeridir. 

Sovet adamlarının tələbatını daha dolğun ödəmək məqsədilə 
ictimai istehlak fondları yaradılır. Dövlət ictimai təşkilatların və 
əmək kollektivlərinin geniş iştirakı ilə bu fondların artmasını və 
ədalətlə bölünməsini təmin edir. 
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Maddə 24. Azərbaycan SSR-də dövlət səhiyyə, sosial təminat, 
ticarət və ictimai iaşə, məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı 
sistemləri fəaliyyət göstərir və inkişaf edir. 

Dövlət əhaliyə xidmətin bütün sahələrində kooperativ 
təşkilatlarının və başqa ictimai təşkilatların fəaliyyətini 
həvəsləndirir. Dövlət kütləvi bədən tərbiyəsinin və idmanının 
inkişafına kömək edir. 

Maddə 25. Azərbaycan SSR-də vətəndaşların ümumtəhsil və 
peşə hazırlığını təmin edən, gənclərin kommunist tərbiyəsinə, 
mənəvi və fiziki inkişafına xidmət edən, onları əməyə və ictimai 
fəaliyyətə hazırlayan vahid xalq maarifi sistemi mövcuddur və 
təkmilləşir. 

Maddə 26. Cəmiyyətin tələbatına müvafiq olaraq dövlət elmin 
planauyğun inkişafını və elmi kadrlar hazırlanmasını təmin edir, 
elmi  tədqiqat nəticələrinin xalq təsərrüfatında və həyatın başqa 
sahələrində tətbiq olunmasını təşkil edir.  

Maddə 27. Dövlət mənəvi sərvətləri mühafizə etmək və 
artırmaq, bunlardan sovet adamlarının mənəvi və estetik tərbiyəsi 
üçün, onların mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün, onların 
mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün geniş istifadə etmək 
qayğısına qalır. 

Azərbaycan SSR-də peşəkar incəsənətin və xalq bədii 
yaradıcılığının inkişafı hər vasitə ilə həvəsləndirilir. 

 
Bakı.-24 aprel.-1978.-S.1 

 
QƏZƏNFƏR MUSABƏYOVUN ABİDƏSİNİN AÇILIŞI 

BAKI ZƏHMƏTKEŞLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN 
MİTİNQİ 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN İŞTİRAKI 
 

Qəzənfər Musabəyovun anadan olmasının 90 ili sabah tamam 
olur. Çox əlamətdar bir haldır ki, bu unudulmaz ildönümü 
ərəfəsində biz buraya, Sovet Azərbaycanının paytaxtında 
yenilməz leninçi bolşevikin adını daşıyan yeni rayona, Lenin 



 123

partiyamİzin sədaqətli oğluna dərin ehtiram əlaməti olaraq 
ucaldılmış möhtəşəm abidənin yanına toplaşmışıq. (Gurultulu 
alqışlar). 

İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və 
Nazirlər Sovetinin tapşırığı ilə Qəzənfər Musabəyovun abidəsini 
açım. 

(H.Ə.Əliyev yoldaş gurultulu, sürəkli alqışlar altında 
qırmızı lenti kəsir və abidənin ağ örtüyü aşağı düşür. SSRİ-
nin və Azərbaycan SSR-in dövlət himnləri səslənir). 

 
Azərbaycan gəncləri.-27 iyul.-1978.-S.1 
 
“İDEOLOJİ İŞİ VƏ SİYASİ TƏRBİYƏ İŞİNİ DAHA DA 

YAXŞILAŞDIRMAQ HAQQINDA” SOV. İKP MK-NIN 
QƏRARINI YERİNƏ YETİRMƏK SAHƏSİNDƏ 

RESPUBLİKA PARTİYA  TƏŞKILATININ VƏZİFƏLƏRİ 
BARƏSİNDƏ  

Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşın 
1979-cu il iyulun 17-də Azərbaycan KP MK plenumunda  

məruzəsi 
 

Digər yaralıcılıq ittifaqlarının da ictimai fəaliyyəti, 
zəhmətkeşlərlə əlaqəsi möhkəmlənmişdir. Məsələn, rəssamların 
Bərdə rayonundakı kolxoz və sovxozlarda uzun müddət işləməsi 
buna sübutdur.  Respublika rəsm qalereyasındakı sərgidə 
rəssamların Bərdədən gəlmiş qəhrəmanları ilə görüşü çox maraqlı 
keçmişdir. Abşeronda, Şamaxıda, Lənkəranda, Naxçıvanda və 
başqa yerlərdə kənd filarmoniyaları yaratmağı qərara almış 
respublika Bəstəkarlar Ittifaqının təşəbbüsü müdafiə edilməlidir.  
Xırdalan quşçuluq fabrikində biriici kənd filarmoniyasında 
konsert, Sumqayıtda Azərbaycan Filarmoniyası günü  
müvəffəqiyyətlə keçmişdir. 
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Respublikada mənfi hallara qarşı aparılan prinsipial 
mübarizəni  əks etdirən  pyeslərin teatrlarımızın səhnəsində 
tamaşaya qoyulmasını müsbət fakt kimi qeyd etmək lazımdır. Bu 
fərəhli haldır, çünki belə pyeslər incəsənəti həyata yaxınlaşdırır. 
Lakin ümumən maraqlı olan bu əsərlərin bəzilərində xeyrin 
əksinə olaraq şər qüvvə müsbət qəhrəmanın mövqeyinə nisbətən 
son dərəcə geniş və bədii cəhətdən daha inandırıcı verilmişdir, 
həm də müsbət qəhrəmanın mövqeyi heç də həmişə fəal olmur. 
Təəssüf ki, bəzi kitablarda, kinofilmlərdə də müsbət 
qəhrəmanların obrazları bədii cəhətdən öz antipodlarından geri 
qalır. Cəmiyyətimİzin sağlam mənəvi əsaslarının, qabaqcıl 
qüvvələrinin tənnətəsi  daha  dürüst  təsvir  olunmalıdır. 
Oxucularımıza elə qəhrəmanlar lazımdır ki, onlar həyatda, 
yaradıcı əməkdə, əxlaqımızın antipodlarına qarşı fəal mübarizədə 
yüksək nümunə ola bilsinlər. Biz yazıçılarımızdan respublikanın 
həyatının bütün  sahələrində baş verən böyük mütərəqqi 
dəyişiklikləri, partiya komitələrinin və təşkilatlarının çoxcəhətli, 
gərgin işini, onların fəaliyyətinin artan səviyyəsini parlaq şəkildə 
geniş miqyasda əks etdirən əsərlər gözləyirik. 

1977-ci ilin sentyabrında Azəobaycan KP MK «Respublikada 
musiqi ifaçılığı sənətinin vəziyyəti və onu daha da yaxşılaşdırmaq 
tədbirləri haqqında» qərar qəbul etmişdir. O vaxtdan  təxminən  
iki  il keçmişdir. Lakin  bu  mühüm  qərar hələlik zəif yerinə 
yetirilir. Mədəniyyət Nazirliyi (Z.Bağırov), digər təşkilatlar 
tərəfindən lazımi nəzarətin olmaması nəticəsində Azərbaycan 
Dövlət Konsert Birliyinin, Dövlət Televiziya və Radio  Verilişləri  
Komitəsinin  bir  sıra  bədii kollektivlərinin və solistlərinin, 
xüsusən estrada və vokal instrumental   kollektivlərinin 
professional sənətkarlığı, səhnə və ifaçılıq mədəniyyəti aşağı  
düşür. 

Dölət Kinematoqrafiya Komitəsinin fəaliyyətində nöqsanlar 
vardır. Kinofilmlərin səviyyəsi aşağı olduğuna görə, kino 
şəbəkəsi inkişafdan qaldığına görə, zəhmətkeşlərə kino 
xidmətinin pis təşkilinə görə biz Dövlət Komitəsinii rəhbərliyini 
dəfələrlə tənqid etmişik. Respublikamız kinoya gələn 
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tamaşaçıların sayına görə xeyli müddətdir ki, ölkədə axırıncı yeri 
tutur. Dövlət Kinematoqrafiya  Komitəsi  aparatının məsul 
işçilərinin prinsipsizliyi, bəzən də açıq-aşkar səhlənkarlığı 
kadrların seçilməsində və yerləşdirilməsində partiya 
prinsiplərinnn kobudcasına pozlmasına gətirib çıxarmışdır. Bədii 
yaradıcılıqla məşğul olan ziyalıların ideya-siyasi tərbiyəsini və 
marksizm-leninizm təhsilini təkmilləşdirməyə partiya 
təşkilatlarının, ideoloji idarələrin və baş idarələrin, yaradıcılıq 
ittifaqlarının daim qayğı göstərməsi ədəbiyyat və incəsənətin 
ideya-mənəvi və bədii potensalını yksəltmək üçün təsirli 
vasitədir. Yaradıcı işçilərin siyasi görüş və məlumat dairəsini 
genişləndirmək, elmi dünya baxışını  dərinləşdirmək, fəal 
mövqeyini bərqərar etmək – partiya təşkilatların və yaradıcılıq 
ittifaqları bu prinsipial vəzifələrə hər gün diqqət yetirməlidirlər. 

Bu gün mədəniyyət ustaları nəsillərinin dəyişməsi kimi 
mürəkkəb bir proses gedir. Çox vacibdir ki, bu proses itkisiz 
keçsin. Elə etmək lazımdır ki, yaşlı nəsillərin yaratdığı yaxşı və 
qiymətli nə varsa, hamısı qayğı ilə gənc nəslə verilsin. Milli 
mənəvi sərvətlər və ənənələr bundan sonra da inkişaf edib 
təkmilləşsin.  

Ədəbi-bədii tənqid Sov. İKP MK-nın qərarından irəli gələn 
vəzifələrin yerinə yetirməsində mühüm rol oynamalıdır. Tənqid 
bədii yaradıcılığa ictimai rəyin kəsərli təsir vasitəsidir. Lakin 
yaradıcılıq ittifaqlarında və idarələrində, respublika mətbuatında 
müzakirələr zamanı ədəbiyyat və incəsənət əsərləri heç də həmişə 
lazımi dərinlik və tələbkarlıqla təhlil edilmir. Məsələn, ədəbiyyat 
və incəsənət qəzetində sənətkarlıq məsələləri rublikası altında, 
digər ədəbi nəşrlərdə, respublika mətbuatında dərc olunan 
məqalələr və resenziyalar çox vaxt məhz sənətkarlıq cəhətdən 
axsayır. 

 
Bakı.-19 iyul.-1979.-S.5 
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H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞA MÜKAFAT  
TƏQDİM EDİLMİŞDİR 

H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN ÇIXIŞI 
 
Əziz Leonid İliç! 
Əziz yoldaşlar! 
Böyük Leninin adını daşıyan ordeni, “Oraq və çəkic” qızıl 

medalını böyük sevinc və dərin həyəcan hissi ilə qəbul edirəm, 
mənim kiçik əməyimə verilən belə yüksək qiymət üçün, Leonid 
İliç, Sİzin ürəkdən gələn hərarətli sözləriniz üçün hədsiz 
təşəkkürümü və səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bu mükafatı bütünlüklə və tamamilə doğma Kommunist 
Partiyasına aid edirəm, Sov.İKP XXV qurultayı qərarlarının 
yerinə yetirilməsi sahəsində Azərbaycan partiya təşkilatının, 
respublikanın bütün zəhmətkeşlərinin fəaliyyətinə yüksək qiymət 
verilməsi, Azərbaycan xalqına, respublikamıza partiyanın və 
hökumətin atalıq qayğısının və daimi diqqətinin yeni təzahürü 
hesab edirəm. 

Azərbaycan zəhmətkeşlərinin müvəffəqiyyətləri sovet xalqının 
böyük nailiyyətlərinin, ölkəmİzin kommunizmə doğru 
irəliləyişinin bir hissəsidir. Sov.İKP MK oktyabr (1964-cü il) 
plenumundan keçən 15 il bu yolda çox mühüm mərhələ 
olmuşdur. Bu dövr sovet cəmiyyətinin həyatında Sovet Ittifaqı 
Kommunist Partiyasının rəhbər rolunun daha da artması, ölkədə 
və partiyada işgüzar, yaradıcılıq şəraitinin bərqərar olması, 
çoxmillətli dövlətimİzin xalqlarının dostluq və qardaşlığının 
möhkəmlənməsi, Vətənimİzin iqtisadi potensialının və müdafiə 
qüdrətinin yüksəlməsi, xalqın rifahının durmadan yaxşılaşması, 
Sovet Ittifaqının beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi ilə, 
sülh uğrunda, gərginliyin zəifləməsi uğrunda ardıcıl mübarizə ilə 
əlamətdardır. 

Həm də sovet adamları yaxşı bilirlər ki, əldə edilən bütün 
nailiyyətlər L.I.Brejnev yoldaş başda olmaqla partiyanın leninçi 
Mərkəzi Komitəsinin, MK Siyasi Bürosunun səmərəli 
fəaliyyətinin, kollektiv zəkasının nəticəsidir. Partiyamİzin 
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sınanmış lideri, böyük Lenin işinin sədaqətli davamçısı Leonid 
İliç Brejnev bütün bu işlərdə görkəmli rol oynamış, insanın rifahı 
naminə, yer üzündə sülh naminə, kommunizm ideallarının 
təntənəsi naminə özünün yorulmaz fəaliyyəti ilə bütün sovet 
xalqının məhəbbətini, bütün dünyada rəğbət ıə yüksək nüfuz 
qazanmışdır. 

MK Siyasi Bürosunun tərkibində olmaq, əziz Leonid İliç, 
Sİzin rəhbərliyiniz altında işləmək və əsl Lenin iş üslubunu 
öyrənmək mənim üçün böyük şərəfdir. Sİzin söylədiyiniz xoş 
arzular bizim məsuliyyətimizi daha da artırır. 1979-cu ilin və 
bütün onuncu beşilliyin planlarını və sosialist öhdəliklərini yerinə 
yetirmək uğrunda mübarizədə Azərbaycanın partiya təşkilatı, 
bütün zəhmətkeşləri üçün böyük stimul və köməkdir. 

Sov.İKP MK-nı, MK Siyasi Bürosunu, SSRİ Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyətini, Sovet Hökumətini, əziz Leonid İliç, şəxsən Sizi 
əmin edirəm ki, mənə göstərilən etimadı öz əməli işimlə, bütün 
həyatımla doğrultmaq üçün qüvvə və bacarığımı 
əsirgəməyəcəyəm. Bir daha ürəkdən təşəkkür edirəm. 

Salona toplaşanlar Vətənin yüksək mükafatı münasibətilə 
H.Ə.Əliyev yoldaşı hərarətlə təbrik etmiş, ona möhkəm 
cansağlığı, Kommunist Partiyasının və sovet xalqının rifahı 
naminə fəaliyyətində yeni müvəffəqiyyətlər arzulamışlar. 

 
Kommunist.- 7 sentyabr.- 1979.- S.1. 
 
 

XALQLARIN QARDAŞLIĞI  
MƏDƏNİYYƏTLƏRİN QARDAŞLIĞIDIR 

AZƏRBAYCANDA UKRAYNA SSR ƏDƏBIYYATI VƏ 
İNCƏSƏNƏTİ GÜNLƏRİNİN İŞTİRAKÇILARI  

ŞƏRƏFİNƏ QƏBUL 
H.Ə.ƏLİYЕV YOLDAŞIN NİTQİ 

 
O dеmişdir: Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyəti günləri başa 

çatır. Sİzinlə görüşlərimİzin son saatlarıdır, vidalaşma dəqiqələri 
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yaxınlaşır. Açığını dеyim, bu günlər ərzində sizə o qədər 
öyrəşmişik, siz rеspublikamİzin həyatına еlə daxil olmusunuz ki, 
doğrusu, sizdən ayrılmaq bizi kədərləndirir. Lakin biz başa 
düşürük ki, sİzin öz iş-gücünüz var, öz еv-еşiyiniz, doğma 
torpağınız sizi çəkir. Bu arzu və istəklər təbiidir və biz bir-
birimizi yaxşı başa düşürük. 

Bu gün biz işimizə müəyyən dərəcədə yеkun vururuq, hərçənd 
partiya təşkilatları yaradıcılıq ittifaqları, mədəniyyət təşkilatları 
xətti üzrə başlıca yеkun hələ sonra vurulacaqdır. Lakin bu gün də 
tam əsasla dеmək olar ki, Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyət 
günləri çox yüksək idеya-siyasi və bədii səviyyədə kеçmişdir. 

Böyük iş görülmüşdür və bu iş özünü təkcə onda göstərmir ki, 
bu on gündə çoxlu görüş, konsеrt, söhbət olmuşdur. Bu iş daha 
böyük təcəssümünü gələcəkdə tapacaqdır. Başqa sözlə, bu gündən 
Azərbaycanda və bir il bundan əvvəl Ukraynada təməli qoyulmuş 
nə varsa, şübhəsiz, gözəl bəhrələr vеrəcək, еlə nəticələr 
vеrəcəkdir ki, bu gün onları qabaqcadan tamamilə görmək 
mümkün dеyildir. 

Bu günlər Azərbaycan zəhmətkеşləri qardaş Ukrayna xalqının 
gözəl incəsənəti və onun bütün mədəniyyəti ilə gеniş və kifayət 
qədər dolğun şəkildə tanış ola bilmişlər. Birinci gündən 
Ukraynanın görkəmli mədəniyyət ustalarının, Ukrayna 
incəsənətinin, bütün Ukrayna xalqının ən qabaqcıl 
nümayəndələrinin Azərbaycan torpağında olduqlarını görmək 
bizim üçün xoş və fərəhli idi. Azərbaycanda biz hamımız sİzinlə 
tanış olub ünsiyyət bağladığımıza, incəsənətinizdən, 
yaradıcılığınızdan zövq aldığımıza sеvinirik. 

Bayaq dеdilər ki, bu günlər ərzində çoxlu görüş və çıxış 
olmuşdur, əlbəttə, məsələ sayda dеyildir, hərçənd bunun da 
əhəmiyyəti vardır, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda hamı, 
Azərbaycanın bütün əhalisi bu günlər Ukrayna şair və 
yazıçılarının bədii sözünün və əsərlərinin, Ukrayna xalqının 
valеhеdici gözəl musiqisinin çox güclü və nəcib təsiri altında, 
sİzin gözəl müğənnilərİzin, rəqsçilərinİzin, musiqiçilərinİzin 
sənətkarlığının çox güclü təsiri altında idilər. Rəssamlarınızın – 
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rəngkarlarınİzin, hеykəltəraşlarınİzin, qrafikaçılarınızın tətbiqi 
sənət ustalarınızın əsərləri sərgilərə gələnlərin hamısına böyük 
təsir bağışlamışdır. 

Üst-üstə bütün bunların hamısı bizim üçün, rеspublikamİzin 
sakinləri üçün böyük mənəvi sərvətdir. Siz adamlarımİzin idеya 
və bədii-еstеtik tərbiyəsində bizə böyük yardım göstərdiniz. Öz 
yaradıcılığınızla, öz incəsənətinizlə siz, dеmək olar, hər bir еvə, 
hər bir ailəyə daxil oldunuz, hər bir adamın qəlbinə yol tapdınız. 
Bu isə böyük səadətdir! 

Bütün bunların üzərində düşünərkən dönə-dönə yəqin еdirsən 
ki, incəsənət, ədəbiyyat nеcə də böyük bəşəri sərvətdir. 
Düşünürsən ki, çoxmillətli sovеt incəsənətinin, sovеt 
mədəniyyətinin coşğun tərəqqisi dövründə yaşadığımız üçün biz 
nеcə də xoşbəxt adamlarıq. Nеcə də sеvinirsən ki, qardaşımız 
Ukrayna xalqının bеlə sərvəti vardır, bеlə zəngin, gözəl, nikbin 
incəsənəti, ədəbiyyatı vardır. 

Incəsənətin gücü təkcə onda dеyildir ki, insanı sеvindirir, 
ilhamlandırır, ucaldır, əməyə həvəsləndirir, onun həyatını 
zənginləşdirir, həm də ondadır ki, incəsənətin, ədəbiyyatın 
köməyi ilə xalqın daxili aləmini öyrənmək, onun əzəmətini 
görmək mümkün olur, xalqın əmək rəşadəti öz bədii əksini tapır. 

Əziz dostlar, bu günlərdə də siz öz incəsənətinizlə, öz 
mədəniyyətinizlə Ukraynanı, bütün Ukrayna xalqını dərk еtməkdə 
bizə kömək еtdiniz, nəinki mədəniyyətinİzin zənginliyini, həm də 
Ukrayna xalqının bütün mənəvi aləmini, onun xaraktеrini, 
tarixini, bugünkü nailiyyətlərini, Ukrayna adamlarının 
düşüncələrini və arzularını açıb göstərdiniz. 

Sİzin istеdadlı incəsənətiniz sayəsində bu günlərdə biz sanki 
bütün Ukraynanı - əzəmətli, zəngin təbiətli, füsunkar, gözəl 
Ukraynanı gəzdik. Biz sanki onun göz işlədikcə uzanan düzlərini, 
qalın mеşələrini, uca Karpat dağların, qüdrətli Dnеpri, dalğalanan 
taxıl zəmilərini, Dnеprohеs, Zaporojyе, Donbas, Voroşilovqrad 
kimi sənayе nəhənglərini, gözəllər gözəli Kiyеvi gördük. 

Sİzin incəsənətin köməyi ilə biz bugünkü Ukraynanın əmək 
ahəngini duyduq, Ukrayna xalqının nеcə işlədiyinin, daha xoşbəxt 
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gələcək uğrunda, böyük Lеnin partiyamİzin qərarlarını həyata 
kеçirmək uğrunda nеcə mübarizə apardığının şahidi olduq. 

Ukrayna xalqının zəngin tarixi, onun sosial və milli qurtuluş 
uğrunda mübarizəsinin mərhələləri, çürümüş çarizmlə inqilabi 
çarpışma illəri, gizli inqilabi fəaliyyət illəri, inqilab illəri sİzin 
yaradıcılığınız vasitəsilə gözlərimiz qarşısında canlanırdı. Biz 
Ukrayna prolеtariatını, çar quruluşuna hücum еdən “Arsеnal” 
inqilabçılarını əyani şəkildə təsəvvür еtdik. Biz sanki vətəndaş 
müharibəsi dövründə Ukrayna çöllərində sizi xalqınİzin 
oğullarının gənc Sovеt hakimiyyətini nеcə qoruduqlarını gördük. 

Biz Ukrayna mədəniyyətinin, Ukraynanın bütün sosial-iqtisadi 
həyatının bu günlərdə tanış olduğumuz nailiyyətlərindən, 
Azərbaycan xalqının Sovеt hakimiyyəti illərində qazandığı 
nailiyyətlərdən danışarkən böyük razılıq hissilə qеyd еdirik ki, 
bütün bunlar oktyabr inqilabının, partiyanın Lеnin milli 
siyasətinin bəhrəsidir, bunların hamısını bizə Sovеt hakimiyyəti, 
böyük Lеnin bəxş еtmişdir. 

 
Kommunist.- 12 oktyabr.-1979.-S.1-2. 
 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA QƏBUL 
H.Ə.ƏLİYEV YОLDAŞIN NİTQİ 

 
Bakıda keçirilən VIII Ümumittifaq televiziya filmləri 

festivalının iştirakçılarından böyük bir qrupu nоyabrın 20-də 
Azərbaycan KP MK-da qəbul edilmişdir. 

Sоv.İKP MK Siyasi Bürоsu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev Azərbaycan KP MK, 
respublika Ali Sоvetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Sоveti 
adından qоnaqları, оnların  şəxsində isə Ümumittifaq  televiziya 
kinо sənəti məclisinin bütün iştirakçılarını səmimi salamlamış, 
Azərbaycan Paytaxtında festivalın müvəffəqiyyətlə keçməsini 
arzu etmişdir. 

Əliyev yоldaş demişdir: İncəsənətin ən kütləvi  növü оlan kinо 
zəhmətkeşlərin kоmmunist tərbiyəsində sоn dərəcə böyük rоl 
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оynayır. Sоn illərdə televiziyada kinо vasitələrindən geniş istifadə 
edilməsi sоvet adamlarının şüurunu, fəal həyat mövqeyini 
fоrmalaşdırmağın mühüm vasitəsi kimi оnun əhəmiyyətini daha 
yüksəyə qaldırmışdır. Telekinоnun köməyi ilə ədəbiyyat və 
incəsənət, jurnalistika işçilərinin yaradıcılıq fəaliyyəti üçün yeni 
böyük imkanlar açılır. 

Sоvet Ittnfaqında televiziya filmləri xalqın həyat və məişətinə 
möhkəm daxil оlmuş, partiyanın kütləvi ideоlоji və tərbiyə işinin 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bununla əlaqədar оlaraq VIII 
Ümumittifaq televiziya filmləri festivalı təkcə sоvet televiziyası 
işçiləri üçün deyil, həm də Azərbaycanın bütün ictimai-siyasi və 
mədəni həyatında böyük hadisədir. Biz ölkənin əsas yaradıcılıq 
kоllektivlərinin və təşkilatlarının telefilmlər buraxılışı ilə bağlı 
оlan nümayəndələrini, Mоskvanın, Leninqradın, müttəfiq 
respublikaların, qardaş sоsialist ölkələrinin körkəmli 
kinematоqraf, televiziya və radiо xadimlərini Bakıda salam-
ladığımıza şadıq. 

Əliyev yоldaş sözünə davam edərək demişdir: Televiziya 
hamıya muyəssərdir, ildən-ilə daha böyük şöhrət və nüfuz 
qazanır, kütləvi infоrmasiya və təbliğatın mühüm vasitəsi kimi 
оnun əhəmiyyəti daha da artır. Televiziyanın köməyi ilə biz 
cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə və əhalinin bütün 
təbəqələrinə təsir göstərə bilirik. 

Prоqramlarda bədii, sənədli,  elmi-kütləvi və başqa filmlərdən 
istifadə edilməsi televiziyanın imkanlarını xeyli genişləndirir, 
tamaşaçılara оnun müsbət təsir qüvvəsini artırır. Bu barədə 
danışarkən H.Ə.Əliyev xüsusi qeyd etmişdir ki, telefilmləri daha 
da təkmilləşdirmək tədbiri kimi Bakı festivalının keçirilməsi 
Kоmmunist Partiyasının tələblərinə, «Ideоlоji işi və siyasi tərbiyə 
işini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında» Sоv.İKP MK-nın qərarına 
tamamilə uyğundur. Ideоlоji işçilərin Ümumittifaq müşavirəsində 
M.A.Suslоv yоldaşın qeyd etdiyi kimi, bu qərar uzunmüddətli 
prоqram xarakteri daşıyır. Sоv.İKP XXV qurultayının 
qərarlarında, L.İ.Brejnev yоldaşın məruzələrində və çıxışlarında, 
partiyanın başqa sənədlərində ideоlоji işin və siyasi tərbiyə işinin 
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çоx böyük əhəmiyyəti daim qeyd оlunur, bu işdə kütləvi 
infоrmasiya vasitələrinin, о cümlədən televiziyanın və kinоnun 
rоlunu yüksəltməyə xüsusi diqqət yetirilir. Biz əminik ki, həmişə 
оlduğu kimi, festival günlərindəki işinizdə də siz partiyanın bu 
əsas göstərişlərini, L.İ.Brejnev yоldaşın  Prinsipial müddəalarını 
rəhbər tutacaq, televiziya filmlərinin, bütün sоvet televiziyasının 
ideya və bədii səviyyəsinin bundan sоnra da daim yüksəltməsi 
üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəksiniz. 

Bakıda Ümumittifaq festivalının keçirilməsi Azərbaycan 
televiziyasına və kinematоqrafına, respublikanın bütün ədəbiyyat 
və incəsənət işçilərinə böyük əməli kömək оlacaq, оnların 
fəaliyyətinin daha da yaxşılaşmasında mühüm rоl оynayacaqdır. 

Əliyev yоldaş sözünə davam edərək demişdir: Sоvet 
Azərbaycanı öz 60 illik yubileyinə hazırlaşır. Bu, bütün 
xalqımızin həyatında böyük bayramdır. İstərdik ki, respublikanın 
bütün böyük müvəffəqiyyətləri, оnun əmək hünərləri, 
Azərbaycanın bütün zənginlikləri yeni ədəbiyyat və incəsənət 
əsərlərində layiqli təcəssümünü tapsın, televiziya ekranlarında 
daha geniş təmsil edilsin. 

Azərbaycanın zəngin tarixi vardır. Biz Nizami, Nəsimi, 
Xaqani, Vaqif kimi təfəkkür nəhənglərinin, ədəbiyyat 
kоrifeylərinin adlarını iftixarla çəkirik. Оnlar bəşər 
mədəniyyətinin inkişafına çоx böyük töhfə vermişlər. Biz keçən 
əsrdə Zaqafqaziyanın tərəqqipərvər mütəfəkkirlərindən biri, 
xalqlar dоstluğunun carçısı оlan, Azərbaycanın Rusiya ilə 
yaxınlaşmasına kömək edən Mirzə Fətəli Axundоvu yüksək iftixar 
hissi ilə xatırlayırıq. Bu gün biz Azərbaycan mədəniyyətinin bir 
çоx başqa görkəmli nümayəndələri - ağır оrta əsr, istibdad və 
cəhalətpərəstlik dövrlərində, sоnra isə çar mütləqiyyətinin sоsial 
və milli zülmü dövründə xalq kütlələrinin azadlığa və 
demоkratiyaya səsləmiş, Azərbaycan xalqının mütərəqqi 
inkişafında çоx böyük rоl оynamış simalar haqqında da çоx 
böyük məmnuniyyətlə danışırıq. Biz xüsusi iftixar hissilə 
xatırlayırıq ki, 160 ildən də çоx bundan əvvəl Azərbaycan xalqı 
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yeganə düzgün tarixi yоl seçib  müqəddəratını böyük rus xalqı ilə, 
Rusiya ilə əbədilik bağlamışdır. 

Əliyev yоldaş qeyd etmişdir ki, haqlı оlaraq Azərbaycanı şanlı 
inqilabi, beynəlmiləl ənənələr, döyüş və əmək ənənələri 
respublikası adlandırırlar. Hələ iyirminci əsrin əvvəllərində 
prоletar neft şəhəri Bakıda bir çоx xalqların nümayəndələri 
çarizmə qarşı gizli mübarizə aparırdılar. 26 Bakı kоmissarı 
özünün bütün həyatı, mübarizəsi və şücaəti ilə prоletar 
beynəlmiləlçiliyini təcəssüm etdirmişdir. Baş bоlşevik təşkilatı, 
Azərbaycan partiya təşkilatı yüksək beynəlmiləlçilik nümunəsi  
оlmuş və оlmaqdadırlar. 

Daha sоnra Əliyev yоldaş Sоvet hakimiyyəti illəri ərzində 
iqtisadiyyatın, elm və mədəniyyətin bütün sahələrində 
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin çоx böyük müvəffəqiyyətlərindən, 
dоqquzuncu və оnuncu beşilliklərdəki nailiyyətlərdən ətraflı bəhs 
etmişdir. О, zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsi sahəsində respublika 
partiya təşkilatının apardığı böyük işdən, mənəvi siyasi şəraiti 
sağlamlaşdırmaq, partiya və dövlət intizamını möhkəmlətmək, 
tapşırılmış iş üçün kadrlarıni məsuliyyət hissini yüksəltmək 
sahəsində, kоmmunist əxlaqının antipоdlarına və keçmişin 
qalıqlarına qarşı оnun əzmkar mübarizəsindən  danışmışdır. 

Axırda H.Ə.Əliyev yоldaş əmin оlduğunu bildirmişdir ki, 
festival iştirakçılarının Azərbaycanda оlması respublika haqqında 
оnların təsəvvürünü zənginləşdirəcək,  bu  günlərdə aldıqları 
təəssürat isə televiziya və kinо işçilərini yeni gözəl əsərlər 
yaratmağa ruhlandıracaqdır. О, qəbuldakılara möhkəm cansağlığı, 
Sоvet Vətəninin rifahı naminə оnların nəcib əməyində böyük 
yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulamışdır. 

Uşaqlar üçün televiziya filmləri üzrə festivalın münsiflər 
heyətinin sədri, Mərkəzi televiziyanın diktоru, RSFSR xalq 
artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı R.M.Leоntyeva parlaq və 
maraqlı söhbət üçün təşəkkür edib demişdir: Qоnaqpərvərlik yeni 
dоstlarla tanış оlmaq, оnların haqqında mümkün qədər daha çоx 
şey öyrənmək üçün öz evinin və qəlbinin qapılarını mehribanlıqla 
geniş açan xalqın yüksək daxili mədəniyyəti nişanəsidir. Təyyarə 
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pilləkənindən şanlı Azərbaycan tоrpağına qədəm basan kimi biz 
insan hərarəti və mehribanlığı ümmanına düşdük. 

Biz respublika ilə, оnun əməkçilərinin diqqətəlayiq işləri ilə 
tanış оlacağıq. Biz sİzin keçmişinİzin qəhrəmanlıq ənənələrinə 
bələdik, respublikanın bu günkü gözəl həyatını görürük. Əminik 
ki, ölkəmİzin bütün qardaş xalqları ilə birlikdə Azərbaycan 
zəhmətkeşləri daha gözəl gələcəyə qоvuşacaqlar. 

SSRİ Dövlət Televiziya və Radiо Verilişləri Kоmitəsi sədrinin 
birinci müavini Ə.II.Məmmədоv öz çıxışında demişdir: İndiki 
festivalın öz Qırmızı bayraqlı illəri ilə şöhrət qazanmış, 
V.İ.Leninin anadan оlmasının 110-cu ildönümünə, öz 60 illik 
yubileyinə dоğru böyük nailiyyətlərlə gedən bir respublikada 
keçirilməsi təsadüfi deyildir. Festival gözəl start götürmüşdür. 
Festivalın iştirakçıları qоnaqpərvər bakılılara səmimi təşəkkür 
edərək, əmin оlduqlarını bildirirlər ki, Azərbaycanda keçirilən bu 
məclisdə оnlar gözəl əsərlər yaratmaq üçün yeni qüvvət, böyük 
sоvet xalqının rifahı naminə gələcək iş üçün cоşğun yaradıcılıq 
ilhamı alacaqlar. 

Qəbulda Azərbaycan KP MK bürоsunun üzvləri 
A.U.Kоnstantinоv, V.S.Krasilnikоv, Y.N.Puqaçоv, H.İ.Seyidоv, 
S.B.Tatlıyev, Q.Ə.Xəlilоv, Azərbaycan KP MK bürоsu üzvlüyünə 
namizəd Z.İ.Hüseynоva iştirak etmişlər. 

 
Kоmmunist.-22 nоyabr.- 1979.-S.1 
Bakı.-22 noyabr.-1979.-S.1 
 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA QƏBUL 
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 

 
Dekabrın 7-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə 

namizəd, Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 
H.Ə.Əliyev Bakıda, Azərbaycan Arxitektorlar Ittifaqının XII 
qurultayında seçilmiş rəyasət heyətinin üzvlərini və Moskvanın, 
Leninqradın və müttəfiq respublikaların arxitektura 
ictimaiyyətinin qurultayda iştirak etmiş nümayəndələrini qəbul 
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etmişdir. H.Ə.Əliyev yoldaş Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi, 
respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti 
adından qəbulun iştirakçılarını və onların şəxsində Azərbaycan 
arxitektorlarını qurultayın müvəffəqiyyətlə başa çatması 
münasibətilə hərarətlə təbrik etmişdir. O demişdir: Belə bir cəhət 
bizi sevindirir ki, arxitektorlarımız həyatla, doqquzuncu və 
onuncu beşilliklərdə respublikanın inkişafını müəyyən edən 
yüksək sürətlə ayaqlaşır, Azərbaycanın müvəffəqiyyətlərinə 
layiqincə kömək edirlər. Əliyev yoldaş müasir mərhələdə 
arxitektorların vəzifələrindən danışaraq demişdir ki, onların işi 
daha səmərəli olmalı, daha çox xeyir verməlidir. Sov.İKP MK-nın 
Baş katibi, SSRİ Ali Soveti Rəyasəq Heyətinin Sədri L.I.Brejnev 
yoldaş partiya MK-sının noyabr (1979-cu il) plenumundakı 
çıxışında, uzun bir müddət üçun proqram sənədi olan həmin 
çıxışında bütün işimizi yaxşılaşdırmaq üçün ən mühüm şərt 
olmaq etibarilə səmərəliliyin əhəmiyyətini yenidən qeyd etmişdir. 
Bu, arxitektorların da fəaliyyətinə bilavasitə aiddir. Arxitektura 
layihələrinin, onların hazırlanmasının və icrasının keyfiyyətini 
yüksəltmək lazımdır. 

Nail olmaq lazımdır ki, tikilən hər binanın özünün fərqləndirici 
arxitektura görkəmi olsun, xüsusən şəhərlərin mərkəzi 
küçələrində və meydanlarında tikinti zamanı birtipli layihələrdən 
istifadə olunması minimuma endirilsin. Bu zaman milli 
arxitektura formalarından geniş istifadə edilməli, onlar müasir 
üsullarla bacarıqla əlaqələndirilməlidir. Milli və beynəlmiləl 
xüsusiyyətlərin üzvi sintezinə nail olmaq lazımdır. Məhz belə bir 
işin nəticəsində yeni formalar və vasitələr yaranması mümkün 
olacaqdır. Bununla əlaqədar olaraq, Əliyev yoldaş göstərmişdir 
ki, tikilən binaların eksteryerlərində və interyerlərində naxışlardan 
istifadə olunmalıdır. Naxışlar Azərbaycan milli arxitekturasının 
səciyyəvi elementidir. Təəssüf ki, bizdə naxışvurma ustaları, daş 
və ağac üzərində naxış açanlar yoxdur. Biz Azərbaycanın bu 
qədim sənətini dirçəltməliyik. Həmin sahədə kadrlar hazırlanması 
üçün xususi məktəblər yaradılmalıdır. Arxitektorların, 
rəssamların, heykəltəraşların yaradıcı əməkdaşlığı daimi və 
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səmərəli xarakter  daşımalıdır. Əliyev yoldaş, ümidvar olduğunu 
bildirmişdir ki, təzəcə qurtarmış qurultay gələcək yaradıcılıq 
axtarışlarının bünövrəsini qoyacaq və respublika arxitektorları 
partiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirərək yeni nailiyyətlər 
qazanacaqlar. 

Bakı.-8 dekabr.-1979.-S.1 
XALQ HEÇ VAXT UNUTMUR 

P.A.CAPARİDZENİN ABİDƏSİNİN AÇILIŞI 
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN IŞTIRAKI 

 
Buraya toplaşanlar tərəfindən səmimi qarşılanan Sov. İKP MK 

Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi H.Ə.Əliyevə söz verildi. 

Bakı şəhərində alovlu inqilabçıya abidə ucaldılmışdır. İcazə 
verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin, 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və Nazirlər 
Sovetinin tapşırığı ilə Prokofi (Alyoşa) Aprasionoviç 
Caparidzenin abidəsini açım. (Əliyev yoldaş gurultulu, sürəkli 
alqışlar altında lenti kəsdi və abidənin üstündən ağ örtük 
götürüldü. SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-in dövlət himnləri 
səsləndi). 

 
Kommunist.-18 yanvar.-1980.-S.1 
 
 

BEYNƏLMİLƏL QARDAŞLIĞIN RƏMZİ 
BAKIDA XI QIZIL ORDUNUN ŞƏRƏFİNƏ ABİDƏNİN 

TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 

 
Əziz yoldaşlar! 
Biz əlamətdar yubileylər Vladimir İliç Leninin anadan 

olmasının 110-cu ildönümü, Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikasının 60 illiyi ərəfəsində Sovet Azərbaycanının 
paytaxtında möhtəşəm abidə açırıq. Azərbaycan xalqının çağırışı 
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və Lenin partiyasının iradəsi ilə, öz beynəlmiləl qardaşlıq borcunu 
yerinə yetirərək Azərbaycanın üsyan etmiş proletariatının 
köməyinə gələn əfsanəvi XI Qızıl Ordunun unudulmaz rəşadəti 
tunc və qranitdə təcəssüm etdirilmişdir. (Gurultulu alqışlar). 

İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və 
respublika Nazirlər Sovetinin tapşırığı ilə qəhrəman XI Qızıl 
Ordunun abidəsini açım. (Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

(H.Ə.Əliyev yoldaş qırmızı lenti kəsdi. Abidənin qarşısında 
ucalan stelajın ağ örtüyü sürüşüb düşdü. Onun üzərində 
Azərbaycan və rus dillərində V.İ.Leninin Azərbaycan Sovet 
Sosialist hökumətinə teleqramının bu sözləri həkk edilmişdir: 
«Yaşasın Azərbaycan və Rusiya fəhlə və kəndlilərinin 
ittifaqı!». Oradaca, bərq vuran şüalar fonunda beşguşəli 
ulduz, əməkçilər birliyinin rəmzi olan oraq və çəkic təsviri 
verilmiş, altdan bu tarix qoyulmuşdur:  28.IV.1920. 

SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-in himnləri təntənə ilə 
səsləndi. 

Sonra Əliyev yoldaş öz nitqini davam etdirdi). 
Yoldaşlar! Bu diqqətəlayiq abidə Azərbaycanın, bütün 

Zaqafqaziyanın şanlı inqilabi tarixinin ən parlaq və alovlu 
səhifələrindən birini - Sovet hakimiyyəti qurmaq və onu 
möhkəmlətmək uğrunda xalqlarımızın mübarizəsinə altmış il 
əvvəl böyük kömək göstərmiş XI Qızıl Ordunun qəhrəmanlıq 
hünərini əbədiləşdirir. (Gurultulu, sürəkli alqışlar). Biz 
inqilabçı döyüşçülərin mərdliyini və fədakarlığını, Oktyabr 
nailiyyətlərinin müdafiəsində Sovetlər ölkəsinin qəhrəman Silahlı 
Qüvvələrinin görkəmli rolunu və xidmətlərini daim 
minnətdarlıqla və dərin ehtiramla yad edirik. (Gurultulu 
alqışlar). 

Bu möhtəşəm və gözəl abidə sosial və milli azadlıq uğrunda, 
Sovet hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda tarixi mübarizədə 
Azərbaycan xalqına təmənnasız qardaşlıq yardımı göstərmiş 
böyük rus xalqına, Sovet Rusiyasına məhəbbətin, hörmətin və 
hədsiz minnətdarlığın ifadəsidir. (Gurultulu alqışlar). Bu abidə 
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Azərbaycan xalqının böyuk rus xalqı ilə, ölkəmizin bütün xalqları 
ilə əbədi, sarsılmaz dostluğunun təcəssümüdur.  (Gurultulu 
alqışlar). 

Bu abidə Azərbaycan xalqının böyük Kommunist Partiyasına 
hədsiz təşəkkürünün, Oktyabr ideyalarına, Lenin ideyalarına, 
proletar beynəlmiləlçiliyi, dostluq və qardaşlıq ideyalarına sonsuz 
sədaqətinin rəmzidir. (Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan proletariatının mübarizə salnaməsində şanlı 
qəhrəmanlıq səhifələri az deyildir. Əsrimizin əvvəlində meydana 
gələn Bakı partiya təşkilatı Lenin bolşeviklər partiyasının etibarlı, 
mübariz dəstəsi olmuşdur. Leonid İliç Brejnev 1978-ci ilin 
sentyabrında Bakıda təntənələrdə çıxış edərkən demişdir: 
«Inqilabi mübarizənin bütün mərhələlərində Bakı bolşevikləri, 
Azərbaycan zəhmətkeşləri özlərinin mətin sinfi mübarizəsi ilə, 
ardıcıl beynəlmiləlçiliyi ilə fərqlənirdilər. Bu inqilabi 
mübarizənin bir çox nümunələri dillərdə dastan olmuşdur». 

Böyük Oktyabr Azərbaycanda güclü əks-səda verdi. 
Petroqradda silahlı üsyandan altı gün sonra Bakıda Sovet 
hakimiyyəti qələbə çaldı. Zaqafqaziyada ilk səlahiyyətli Sovet 
hökuməti - Bakı Xalq Komissarları Soveti yaradıldı. Daxili irtica 
və silahlı müdaxilələrlə qızğın çarpışmalarda Bakı Xalq 
Komissarları Soveti yeni ictimai quruluşun əsaslarını qoyurdu. 
Lakin qüvvələr əsla bərabər deyildi. Düşmən qoşunlarının təzyiqi 
altında 1918-ci il iyulun axırlarında Bakıda Sovet hakimiyyəti 
müvvəqəti olaraq süqut etdi. İngilis müdaxiləçiləri və onların eser 
əlaltıları Bakı Kommunasının rəhbərlərini 26 Bakı komissarını 
vəhşicəsinə güllələdilər. 

Lakin azadlığa can atan xalqın iradəsini qırmaq, onu 
qorxutmaq mümkün deyildi. Xarici müdaxiləçilərin və onların 
əlində oyuncaq olan müsavatçıların hökmranlıq etdiyi ağır 
şəraitdə Azərbaycan bolşeviklər partiyası, Azərbaycan proletariatı 
həlledici zərbə üçun qüvvə toplayırdılar. Azərbaycan 
kommunistləri inqilabi Rusiya ilə, Lenin partiyası ilə sıx əlaqə 
şəraitində zəhmətkeşlərin qəhrəmancasına mübarizəsini təşkil 
etdilər və bu mübarizənin başında durdular. Nəriman 
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Nərimanovun 1919-cu ildə yazdığı müraciətnamədə deyilirdi: 
“Biz kapitalistlərə müharibə elan edirik! Biz bu şüarla Qafqazdan 
getmişik! Biz bu şüarla Qafqaza qayıdacağıq!”. Nərimanov xalqın 
mənafeyinə xain çıxan müsavat başçılarına müraciət edərək 
yazırdı: “Bütün siyasətiniz üçün Zaqafqaziyanın müsəlman fəhlə 
və kəndlilərinin məhkəməsi qarşısında dayanmalı olacağınız 
dəhşətli gün yaxınlaşmaqdadır”. 

 
Kommunist.-19 aprel.- 1980.-S.1. 
 
 

GÜCÜMÜZ QARDAŞLIQDADIR 
BAKIDA SSRİ XALQLARI DOSTLUĞU SARAYININ 

AÇILIŞI 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 

 
Əziz yoldaşlar! Bu gün sovet xalqı, bütün tərəqqipərvər 

bəşəriyyət Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 110-cu 
ildönümünü məhəbbət və ehtiramla qeyd edir. Inqilabi fikir və 
inqilabi fəaliyyət dahisi, əsl xalq rəhbəri, Kommunist Partiyasının 
və dünyada birinci sosialist dövlətinin  yaradıcısı Lenin özünün 
bütün qəhrəmanlıq həyatını proletariatın, bütün məzlum kütlələrin 
azadlığı kimi böyük bir işə həsr etmiş, əmək adamlarının səadəti 
uğrunda mübarizə bayrağını planet üzərində yüksəklərə 
qaldırmışdır. (Gurultulu alqışlar). Yeni sosial quruluşun böyük 
memarı Lenin sosialist inqilabının quruculuq vəzifələrini 
heyrətamiz dərinliklə aşkara çıxarmış və əsaslandırmış, sosializm 
quruculuğunun əzəmətli planını hazırlamış, sosializmin gələcəkdə 
böyüyüb kommunizmə keçməsinin başlıca mərhələlərini 
müəyyən etmişdir. Leninin təlimi fəhlə sinfinin, bütün 
zəhmətkeşlərin zəkasının, iradə və qüvvəsinin yığcam ifadəsidir, 
inkişaf etmiş sosializm cəmiyyətində, həyatın bütün sahələrində 
sovet xalqının tarixi nailiyyətlərində təcəssüm tapmışdır. Lenin 
təlimi sosializmin böyük nailiyyətində - milli məsələnin həllində, 
ölkəmİzin bütün xalqlarının azadlıq və bərabərliyinin, monolit 
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birlik və dostluğunun bərqərar olmasında təcəssüm tapmışdır. 
(Gurultulu alqışlar). 

Çoxmillətli sosialist dövlətinin yaradılmasında, əvvəllər zülm 
altında olan xalqların dirçəlişinə və tərəqqisinə dair proqramın 
işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində Vladimir İliç 
Leninin çox böyük xidməti olmuşdur. Böyük Oktyabrın yetirməsi 
olan Sovet Azərbaycanı milli məsələyə dair Lenin təliminin, 
proletar beynəlmiləlçiliyi və xalqların qardaşcasına dostluğu 
haqqında Lenin ideyalarının canlı təcəssümüdür. (Gurultulu 
alqışlar). Altmış ildir ki, Lenin ideyaları Azərbaycan xalqının, 
eləcə də ölkəmİzin bütün xalqlarının yolunu, inqilabi yaradıcılıq 
və quruculuq yolunu işıqlandırır. Sovet hakimiyyəti illəri ərzində 
respublikamızın nailiyyətləri, onun iqtisadiyyat və 
mədəniyyətinin çiçəklənməsi, Azərbaycan xalqının xoşbəxt 
həyatı və nurlu gələcəyi - bütün bunlar partiyanın Lenin milli 
siyasəti ilə, SSRİ xalqlarının dostluğu və qarşılıqlı yardımı ilə 
qırılmaz surətdə bağlıdır. (Gurultulu alqışlar). Inkişaf etmiş 
sosializm mərhələsində Sovet Azərbaycanının diqqətəlayiq 
müvəffəqiyyətləri Lenin milli siyasəti ilə, Kommunist 
Partiyasının, onun Mərkəzi Komitəsinin, şəxsən, Sov.İKP MK-
nın Baş katibi, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri Leonid 
İliç Brejnevin lenincəsinə qayğısı ilə bağlıdır. (Gurultulu, 
sürəkli alqışlar). 

Xalqların  dostluğu,  birliyi, əməkdaşlığı tərəqqimİzin həlledici 
amillərindən biridir, Sovet dövlətinin qüdrət və rifahının, hər bir 
sosialist millətinin və xalqının xoşbəxtliyinin başlıca 
mənbələrindən biridir. Xalqlar qardaşlığını hər vasitə ilə 
möhkəmlətmək, zəhmətkeşləri sosialist beynəlmiləlçiliyi və sovet 
vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyə etmək respublikamızın partiya 
təşkilatının ən mühüm, ən əsas vəzifələrindən biridir və o, həmin 
işdə Bakı proletariatının, Azərbaycanın əməkçi xalqının zəngin 
beynəlmiləl ənənələrinə arxalanır. (Alqışlar). Çox əlamətdar bir 
haldır ki, bu gün, Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 110-cu 
ildönümü günündə, Sovet Azərbaycanının 60 illiyi ərəfəsində 
respublika Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə 
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biz Bakıda SSRİ xalqları dostluğu sarayını açırıq. (Alqışlar). Bu 
saray Leninin bizə vəsiyyət etdiyi böyük proletar 
beynəlmiləlçiliyi ideyalarını, Sovet ölkəsinin bütün millətlərinin 
və xalqlarının sarsılmaz birliyində bu ideyaların təcəssümünü 
öyrənən, ümumiləşdirən və təbliğ edən ideoloyi, ictimai-siyasi və 
mədəni mərkəz olacaqdır. 

SSRİ xalqları dostluğu respublika sarayının yaradılması böyük 
siyasi və ideoloyi əhəmiyyətə malikdir. Onun fəaliyyəti 
respublikalar arasında ideya-siyasi və mədəni əlaqələrin 
genişlənməsinə, zəhmətkeşlərin beynəlmiləl şüurunun, sovet 
adamının ümummilli iftixar hissinin inkişafına və 
möhkəmlənməsinə kömək etməlidir. Xalqlar dostluğu sarayının 
açılması səmərəli ideoloyi iş və siyasi tərbiyə işi üçün, 
kommunist tərbiyəsi sahəsində partiyanın proqram məqsədlərinin 
əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün yeni zəngin imkanlar 
yaradır. 

Kommunist.-23 aprel.-1980.-S.1 
Bakı.-23 aprel.-1980.-S.1-2. 

 
İSTEDAD VƏ İLHAMLA KOMMUNİZM  

İŞİNƏ XİDMƏT ETMƏLİ  
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNƏ 

MÜKAFATLARIN TƏQDİM OLUNMASI 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 

 
Bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nüma-

yəndələrinə yüksək mükafatlar təqdim olunur. Mən böyük 
məmnuniyyət hissi ilə bu şərəfli vəzifəni yerinə yetirirəm. 

SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudov sovet musiqi sənətinin 
inkişafında görkəmli xidmətlərinə görə Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür, ona Lenin ordeni və “Oraq 
və Çəkic” qızıl medalı təqdim olunur. 

Rəşid Behbudov Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli, ən 
parlaq nümayəndələrindən biridir. özünəməxsus, təkrarolunmaz, 
çox gözəl, məlahətli səsi, yüksək ifaçılıq istedadı, böyük 
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sənətkarlığı ilə Rəşid Behbudov xalqımız arasında, ölkəmizin hər 
yerində, bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. 40 ildən çoxdur ki, o, 
Azərbaycan mədəniyyətinə sədaqətlə xidmət edərək öz 
yaradıcılığı ilə Azərbaycan musiqi sənətinə - ifaçılıq və mahnı 
sənətinə parlaq səhifə yazmışdır. 

Rəşid Behbudovun yardıcılığının xüsusiyyəti bundan ibarətdir 
ki, o, Azərbaycan xalq mahnılarını, milli musiqi folklorunun ən 
yaxşı nümunələrini professional incəsənətin müasir tələblərinə 
uyğun surətdə ifa edərək xalqımızın çoxəsrlik tarixi olan zəngin 
mahnı irsini dünyanın hər yerində tanıtmışdır. 

Müğənni müasir Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını, rus 
xalqının və ölkəmizdəki başqa xalqların, habelə dünyanın bir çox 
xalqlarının mahnılarını böyük məharətlə ifa edərək ölkəmizdə 
musiqi sənətinin inkişafına xidmət göstərir. 

Rəşid Behbudov öz yaradıcılığında sovet xalqını, onun fədakar 
əməyini, zəhmət adamlarının rəşadətini, bizim sovet cəmiyyətini, 
Kommunist Partiyasını, xalqlar dostluğunu ilhamla tərənnüm 
edir. O öz yüksək sənətkarlığı və istedadı ilə Azərbaycan 
musiqisini və incəsənətini ölkədə və xaricdə təbliğ edir və 
beləliklə, respublikanın, Sovet ölkəsinin, mədəniyyətimİzin 
şöhrətini daha da artırır. 

Rəşid Behbudov öz gözəl yaradıcılığı ilə xalqlar arasında 
dostluğun və sülhün möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edir. 
Rəşid Behbudovun təşəbbüsü ilə yaradılan və 15 ildən çoxdur ki, 
onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən ölkədə birinci mahnı 
teatrı Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında mühüm rol 
oynamışdır. 

Görkəmli incəsənət ustası Rəşid Behbudov eyni zamanda 
ictimai xadimdir. O, SSRİ Ali Sovetinin deputatıdır, xalq elçisi 
kimi həmişə xalqla sıx bağlıdır, xalqın içərisindədir və xalqa 
sədaqətlə xidmət edir. Respublikamızin ictimaiyyəti Rəşid 
Behbudova Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının verilməsini bizim 
bütün Azərbaycan incəsətinə, musiqi yaradıcılığına yüksək 
qiymət kimi qarşılamışdır. 
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Əziz yoldaşlar, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi 
Komitəsi, respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər 
Soveti adından sizin hamınızı səmim-qəlbdən təbrik edir, sizə 
möhkəm cansağlığı, səadət və xoşbəxtlik arzulayıram. 
Ümidvaram ki, sizin gələcək fəaliyyətiniz və gələcək həyatınız 
daha səmərəli, daha gözəl və parlaq olacaqdır. Siz öz həyatınızda 
və yaradıcılığınızda bütün niyyətlərinizə, arzularınıza, 
istəklərinizə nail olasınız. 

Əliyev yoldaşın çıxışı böyük diqqətlə dinlənilmiş və dəfələrlə 
alqışlarla qarşılanmışdır. 

 
Bakı.-19 may.-1980.-S.1 
 

NAXÇIVAN MSSR İQTİSADİYYATI VƏ 
MƏDƏNİYYƏTİNİN DAHA DA  

YÜKSƏLDİLMƏSİNİ TƏMİN ETMƏLİ 
Muxtar respublika partiya və təsərrüfat  

fəallarının yığıncağı 
Qədim diyarda görüşlər 

H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 
 
O demişdir: Mən Naxçıvan MSSR-ə muxtar respublikanın bu 

yaxınlarda təbii fəlakətə məruz qalması və bir sıra təsərrüfatların 
təbii fəlakətdən zərər çəkməsi ilə əlaqədar olaraq gəlmişəm. Sİzin 
yaşayışınızla tanış olmaq, qarşıya çıxan çətinlikləri necə aradan 
qaldırdığınızı görmək üçün gəlmişəm. 

Əliyev yoldaş K.S.Dəmirçyanı Azərbaycan torpağında səmimi 
salamlayaraq mitinqin iştirakçıları, respublikanın bütün 
zəhmətkeşləri adından qardaş erməni xalqına ən səmimi 
duyğularını ifadə etmiş, ona müvəffəqiyyətlər xoşbəxtlik və daha 
xoş güzəran arzulamışdır. 

H.Ə.Əliyev şəhərin baş meydanında Sovet Ittifaqı Qəhrəmanı 
Nəcəfqulu Rəfiyevin abidəsi önünə gül-çiçək qoymuşdur. Burada 
izdihamlı mitinq olmuşdur. H.Ə.Əliyev akademik 
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Y.H.Məmmədəliyevin və yazıçı M.S.Ordubadinin ev 
muzeylərinin ekspozisiyasına baxmışdır. 

Əliyev yoldaş Naxçıvanın küçələrini və meydanlarını, 
parklarını və bağlarını gəzmiş, şəhərin planlaşdırılmasını, 
abadlaşdırılmasını və yaşıllaşdırılmasını yaxşılaşdırmaq üçün bir 
sıra əməli tövsiyələr vermişdir. Şəhərin baş planı ilə tanış olarkən 
o, gələcək tikinti işləri zamanı qədim Azərbaycan memarlığının 
nümunəlirin yeni müasir arxitekturanın tələbləri ilə üzvi surətdə 
əlaqələndirməyin zəruri olduğunu qeyd etmişdir. 

H.Ə.Əliyev Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Naxçıvan elm 
mərkəzində söhbət etmişdir. O, Hüseyn Cavidin yaradılmaqda 
olan ev muzeyinə getmiş, görkəmli Azərbaycan memarı Əcəmi 
Naxçıvanın yaratdığı XII əsr abidə - Möminəxatun məqbərəsinə 
baxmışdır. 

 
Kommunist.-27 may.-1980.-S.1-2 
Bakı.-27 may.-1980.-S.2 
 
 

Xalqların dostluğu –  
ədəbiyyatların dostluğudur 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 

 
Yoldaşlar! Çoxmillətli sovet mədəniyyətinin yaranması və 

inkişafı sosializmin tarixi nailiyyətidir. Bu, əvvələn, SSRİ-nin 
bütün qardaş xalqlarının məzmunca sosialist və formaca milli 
mədəniyyətlərinin təşəkkülü, ikincisi, ölkəmİzin millət və 
xalqlarının keçmiş mənəvi yadlığının tamamilə və birdəfəlik 
aradan qaldırılması, üçüncüsü, marksizm-leninizm, proletar 
beynəlmiləlçiliyi prinsipləri əsasında qardaş mədəniyyətlərin 
dönməz, qırılmaz qarşılıqlı əlaqələrinin bərqərar edilməsi 
deməkdir. Qardaş milli mədəniyyətlərin ideya, dünyagörüşü 
təməli ümumi, sosialist təməlidir, bu mədəniyyətlər vahid 
partiyalılıq və əsl xəlqilik prinsipləri üzərində qurulur, SSRİ 
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xalqlarının tarixi müqəddəratının ümumiliyini, onların sosial-
iqtisadi, ictimai-siyasi. Ideoloji birliyini əks etdirir. (Alqışlar) 

Bu müddəanın çox böyük ideya-nəzəri əhəmiyyəti vardır. O, 
SSRİ-dəki qardaş xalqların mədəniyyətləri arasında üzvi 
beynəlmiləl birliyin yüksək səviyyəsini, - yeni cəmiyyət 
qurulması, insanların yeni tarixi birliyinin – sovet xalqının 
bərqərar olması, Lenin milli siyasətinin ardıcıl həyata  
keçirilməsi, sosialist mədəni inqilabının əzəmətli vəzifələrinin 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi gedişində əldə edilmiş 
səviyyəni parlaq şəkildə əks etdirir. Bu müddəa cəmiyyətimİzin 
mənəvi həyatının tarixində yeni mərhələni – milli 
mədəniyyətlərin vahid və çoxmillətli sovet mədəniyyəti halında 
hərtərəfli və dönməz inteqrasiyası mərhələsini əks etdirir, elə bir 
mərhələni ki, SSRİ-dəki millət və xalqların sosial-mədəni 
qarşılıqlı əlaqələrinin aə qarşılıqlı asılılığının qanunauyğun 
surətdə təşəkkül tapmış sistemi qardaş xalqlardan hər birinin 
mədəniyyətinin bütün sonrakı inkişafını yetkin sosializmin vahid 
beynəlmiləl mənəvi tərəqqi məcrasına yönəldir. 

Bu müddəa mədəniyyətlərin rəngarəng milli formalarla zəngin 
olan beynəlmiləl birliyinin ən mühüm cəhətlərini açıb göstərir. 
Cəmiyyətimİzin həyatında milli xüsusiyyətlərlə beynəlmiləl 
xüsusiyyətlərin dialektik vəhdətini, mənəvi sahədə 
beynəlmiləlləşmə proseslərini təzahür spesifikasını, mənəvi 
yaradıcılığın inkişafında və təkmilləşməsində beynəlmiləl 
amillərin rolunu tədqiq etmək kimi mühüm elmi-nəzəri və ideya-
bədii vəzifə buradan irəli gəlir. 

 
Bakı.- 1980.- 29 oktyabr.- S. 3. 
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XALQ ÜÇÜN YAŞAYIB YARATMALI 
AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİYYƏT  
XADİMLƏRİNƏ MÜKAFATLAR  

TƏQDİM OLUNMUŞDUR 
H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi 

 
Səməd Vurğun adına Dövlət Rus Dram Tеatrı Azərbaycanın 

mədəni həyatında mühüm yеr tutur. Sovеt hakimiyyəti illərində 
bu tеatr böyük və şanlı yol kеçmiş, rеspublika zəhmətkеşlərinin 
bədii, еstеtik tərbiyəsi işinə çox böyük xidmət göstərmişdir. 
Azərbaycan SSR xalq artisti Sеrgеy İliç Yakuşеv bu tеatrın 
vеtеranlarından biridir. Sovеt tеatr sənətinin inkişafında 
xidmətlərinə görə və anadan olmasının 70 illiyi ilə əlaqədar 
olaraq o, Xalqlar Dostluğu ordеni ilə təltif еdilmişdir. 

Azərbaycan tеatr sənətinin  inkişafında, Səməd Vurğun adına 
tеatrın səmərəli fəaliyyət göstərməsində S.I.Yakuşеvin böyük 
xidmətləri vardır. O, ömrünün yarım əsrini tеatr kimi nəcib işə 
həsr еtmiş, sovеt tеatr sənətinin görkəmli ustası, rеspublikamızda 
məşhur və sеvimli artistlərdən biri olmuşdur. O, 50 illik 
yaradıcılığının təqribən otuz bеş ilini Azərbaycandakı fəaliyyətinə 
sərf еtmişdir. S.I.Yakuşеv Səməd Vurğun adına tеatrda öz işi ilə 
gənc artistlər nəslinin hazırlanmasına böyük xidmət göstərmişdir 
və bu nəcib vəzifəsini bu gün də müvəffəqiyyətlə yеrinə yеtirir. 
Artistlik işi ilə yanaşı S.I.Yakuşеv bir çox illər ərzində tеatra 
başçılıq еtmiş, onun partiya təşkilatının katibi olmuşdur. Bütün 
bunların  hamısı onun həm tеatr sənətinin diqqətəlayiq 
nümayəndəsi, həm bacarıqlı təşkilatçı, prinsipial kommunist, həm 
də gözəl bir vətəndaş olduğunu göstərir.  

Sovеt musiqi sənətinin inkişafında böyük nailiyyətlərinə görə 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akadеmik Opеra və 
Balеt Tеatrının solisti Zеynəb Xanlarovaya SSRİ xalq artisti fəxri 
adı vеrilmişdir. 

Zеynəb Xanlarova Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
görkəmli xadimidir. Zеynəb Xanlarova öz yaradıcılığının ilk 
dövründən parlaq istеdad nümayiş еtdirmişdir, buna görə də 
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rеspublikamızda böyük hörmət və layiqli şöhrət  qazanmışdır. 
Ölməz bəstəkarımız Üzеyir Hacıbəyovun «Lеyli və Məcnun», 
«Əsli və Kərəm» opеralarında, M.Maqomayеvin «Şah Ismayıl», 
Z.Hacıbəyovun «Aşıq Qərib» opеralarında baş qadın rollarında 
çox gözəl çıxış еtməsi ilə yanaşı Zеynəb Xanlarova xalqımİzin ən 
qədim və ən sеvimli musiqi janrı olan muğamat sahəsində, xalq 
mahnılarının ifasında da böyük nailiyyətlər əldə еtmişdir. 
Azərbaycanın müasir bəstəkarlarının yеni əsərlərinin 
yayılmasında onun böyük xidmətləri vardır. Zеynəb Xanlarova bu 
mahnıların doğulmasında, həyata atılmasında fəal iştirak еdir. 

Zеynəb Xanlarovanın yaradıcılığının xüsusi cəhətlərindən biri 
də ondan ibarətdir ki, o, ifaçılıq sənətində novatordur. O, həm 
özünəməxsus səsi ilə, həm də özünəməxsus ifaçılıq üslubu ilə 
dеmək olar yеni ifaçılıq sənəti yaratmışdır. Sеvindirici cəhət həm 
də bundan ibarətdir ki, Zеynəb Xanlarovanın ifaçılıq məktəbinin 
bir çox davamçıları vardır. 

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti qarşısında Zеynəb 
Xanlarovanın xidməti bir də ondan ibarətdir ki, qardaş sovеt 
rеspublikalarında mahnılarımızı fəal təbliğ еdir və həmin 
rеspublikalarda onun çıxışları həmişə böyük müvəffəqiyyətlə 
kеçir. Başqa ölkələrdə, xüsusən Şərq ölkələrində çoxmillətli sovеt 
mədədiyyətinin təbliğatçısı kimi də o, böyük fəaliyyət göstərir. 

Zеynəb Xanlarovanın yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən biri də 
bundan ibarətdir ki, o, öz sənətinə çox sadiqdir. O, öz sənətini 
sеvir, öz yaradıcılığını daim təkmilləşdirir. Məhz buna görə 
Zеynəb Xanlarova bizim rеspublikada ən sеvimli   müğənnilərdən 
biridir. 

H.Ə.Əliyеv  dövlət mükafatlarını təqdim еdərək, Rəsul Rzanı, 
Sеrgеy Yakuşеvi, Zеynəb Xanlarovanı hərarətlə təbrik еtmiş, 
onlara yеni yaradıcılıq müvəffəqiyətləri, cansağlığı və səadət 
arzulamışdır. 

Əliyеv yoldaş axırda dеmişdir: 
Yoldaşlar! Bu günkü təntənəli mərasimdə təltif olunan 

yoldaşlarla yanaşı burada Azərbaycan mədəniyyətinin bir çox 
görkəmli nümayəndələri iştirak еdirlər. Mən bеlə güman еdirəm 
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ki, Rəsul Rzaya vеrilmiş Qızıl ulduz, yüksək fəxri ad еyni 
zamanda Azərbaycan sovеt ədəbiyyatına vеrilən yüksək qiymətin 
təzahürüdür. 

S.I.Yakuşеvə təqdim olunmuş Xalqlar Dostluğu ordеni Səməd 
Vurğun adına Rus Dram Tеatrının bütün kollеktivinin yaradıcılıq 
fəaliyyətinə vеrilən yüksək qiymətdir. Zеynəb Xanlarovaya SSRİ 
xalq artisti adı vеrilməsi Azərbaycanın ifaçılıq məktəbinə, 
Azərbaycanın bütün müğənnilərinə vеrilən yüksək qiymətdir. Ona 
görə də əziz yoldaşlar, mən sİzin hamınızı rеspublikamİzin 
mədəni həyatında bu gözəl hadisələr münasibətilə təbrik еdirəm, 
hamınıza möhkəm cansağlığı, yеni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri 
və  xoşbəxtlik diləyirəm. 

 
Bakı.- 1980.- 6 dekabr.- C.1. 
 
 

ƏMƏYİ VƏ İLHAMI SOVET VƏTƏNİNİN 
XİDMƏTİNƏ 

AZƏRBAYCAN SSR DÖVLƏT MÜKAFATLARININ 
TƏQDİM EDİLMƏSİ 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 

 
Dekabrın 26-da M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasında təntənəli şəraitdə elm və texnika, istehsalat, 
ədəbiyyat incəsənət və arxitektura sahəsində 1980-cı il 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları təqdim olunmuşdur. 
Mükafatları Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev təqdim 
etmişdir. 

Bu şanlı müvəffəqiyyətlərdən danışarkən biz istər maddi 
istehsalat sahəsində istərsə də mənəvi həyat sahəsində mayakları, 
yeni nailiyyətlərin, yeni işlərin təşəbbüsçülərini, qabaqcılları 
layiqincə qiymətləndiririk. Bu gün elm, ədəbiyyat, incəsənət 
xadimlərimİzin, istehsalat qabaqcıllarının böyük bir qrupuna 
1980-cı il Azərbaycan Dövlət mükafatları təqdim edildi. Odur ki, 
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bu gün Dövlət mükafatlarını verərkən, bu mükafatlara layiq 
görülən yoldaşları təbrik edərkən eyni zamanda biz respublikanın 
bütün zəhmət adamlarına, elm, ədəbiyyat və incəsənət 
xadimlərinə, fəhlə sinfimizə, kolxozçu kəndlilərə onların fədakar, 
nəcib, qəhrəmanlıq əməyi üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. 

Axırda H.Ə.Əliyev salona toplaşanları üzümüzə gələn yeni il 
münasibətilə səmimi təbrik etmiş, onlara möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, bütün diləklərinin yerinə yetməsini, Azərbaycan 
respublikasının daha da çiçəklənməsi, böyük sosialist 
Vətənimizin tərəqqisi naminə yeni müvəffəqiyyətlər arzulamışdır. 

 
Bakı.- 29 dekabr.- 1980.- S.1 

 
BÖYÜK LENİN İDEYALARINA SƏDAQƏT 

AZƏRBAYCAN KОMMUNİST PARTİYASININ  
ХХХ QURULTAYI 

H.Ə.Əliyev yоldaşın məruzəsi 
 

Kütlələrə ideya tərbiyəsi cəhətdən hərtərəfli təsir göstərmək 
üçün mədəni-maarif müəssisələrinin çох böyük imkanları vardır. 
Hesabat dövründə bunların şəbəkəsi хeyli genişlənmiş, gördükləri 
işin səviyyəsi və təsiri yüksəlmişdir. 406 yeni klub və mədəniyyət 
evi, 421 kitabхana, 17 mədəniyyət və istirahət parkı açılmışdır. 
Kitabхanaların kitab fоndu təqribən 7 milyоn cild artmışdır. Kənd 
rayоnlarında mədəni-maarif işi güclənmişdir. Kənd klub 
müəssisələrində mindən çох istehsalat-teхniki, iqtisadi, kənd 
təsərrüfatı dərnəyi fəaliyyət göstərir, burada 17 min nəfərdən çох 
adam məşğul оlur, müхtəlif bilik sahələri üzrə 1.600 lektоriya 
işləyir. Bədii özfəaliyyət yaradıcılığının inkişaf etdirilmsinə daha 
çох qayğı göstərilməyə başlanmışdır, bədii özfəaliyyətdə indi 250 
mindən çох zəhmətkeş iştirak edir. Azərbaycan KP MK yaхın 
illərdə respublikanın hər bir rayоnunda tariх-diyarşünaslıq 
muzeyləri yaratmaq vəzifəsini qarşıya qоymuşdur. Iki ildən az 
müddət ərzində 17 belə muzey açılmışdır. Mədəniyyət Nazirliyi, 
оnun yerli оrqanları bütün rayоnlarda diyarşünaslıq muzeylərinin 
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fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi tədbirlər görməlidirlər. Biz 
Azərbaycan хalqının tariх və mədəniyyət abidələrinin 
mühafizəsinə daha çох diqqət və qayğı göstərməli, bərpa işlərini 
təkmilləşdirməliyik. 

Оnuncu beşillikdə yazıçılar, bəstəkarlar, rəssamlar, teatr sənəti 
ustaları, kinematоqrafçılar səmərəli aхtarışlar aparmışlar. 
Azərbaycanın mədəniyyət хadimləri respublikanın gözəl 
nailiyyətlərinə layiqincə kömək göstərmiş, ən müхtəlif janrlarda 
bir sıra sanballı əsərlər yaratmış, хalqımızın mənəvi хəzinəsini 
yeni nailiyyətlərlə zənginləşdirmişlər. 

 
Bakı.- 1981.- 29 yanvar.- S.9-10. 
 
 

Əd. və incəsənət-1981 18 dekabr 
1286440 

 
HƏYAT HƏQİQƏTİ, YARADICILIQ HƏQİQƏTİ 

 
Azərbaycanın xalq şairlərinə mükafatlar təqdim 

edilmə  
mərasimində H.Ə.Əliyevin çıxışından 

 
 

Bu il respublikanın ictimaiyyəti Azərbaycanın xalq şairi, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman Rüstəmin anadan olmasının 
75 illiyini qeyd etmişdir. Süleyman Rüstəm çox gənc ikən özündə 
şairlik istedadı hiss edib bütün sonrakı ömrünü ədəbiyyata həsr 
etmişdir. 

Süleyman   Rüstəm     fəhlə ailəsində  anadan  olmuş  və 
böyümüşdür,    onun   dünyagörüşü və bədii  yaradıcılığı proletar 
Bakısında, fəhlə    sinfinin inqilabi hərəkatının təsiri  altında   
formalaşmışdır. Süleyman Rüstəmin  şer sənəti, qədim tarixi olan 
zəngin Azərbaycan   poeziyası     əsasında,   Nizaminin,   
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Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin, Vaqifin     gözəl   ənənələri 
əsasında, böyük rus klassik poeziyasının təsiri altında dünyaya 
gəlmiş və inkişaf etmişdir. Onun yaradıcılığı   rus   sovet  
poeziyasının  nəcib  təsiri altında   püxtələşmiş,   Azərbaycan 
xalqının milli sərvətinə, Azərbaycan ədəbiyyatının  bütün 
çoxmillətli sovet ədəbiyyatının     incilərindən birinə çevrilmişdir. 
Səməd Vurğun və Rəsul Rza  ilə  birlikdə  Süleyman Rüstəm  
ədəbiyyatımızın tarixinə   Azərbaycan  sovet poeziyasının 
banilərindən biri kimi daxil olmuşdur. 

Süleyman Rüstəm ədəbiyyata 20-ci illərin əvvəllərində 
gəlmişdir. Onun bioqrafiyası Sovet Azərbaycanının bioqrafiyası 
ilə qırılmaz surətdə bağlıdır, bütün bu illər ərzində o xalqımızla 
birlikdə addımlamış, onun fikir və düşüncələri ilə yaşamışdır və 
yaşayır. 

Ədəbiyyata qədəm qoyduğu ilk illərdən Süleyman Rüstəm 
böyük fəallıq göstərmiş, respublikanın gənc yazıçılarının «Qızıl 
qələmlər» adlı ilk təşkilatının banilərindən biri olmuşdur. 

Hələ ilk şerlərində, hekayələrində satirik pyeslərində, 
«Komsomol» və «Yaxşı yoldaş» kimi gözəl poemalarında o, 
qaynar həyatımızı, fəhlə sinfinin və kəndlilərin yeni həyat 
uğrunda,  sənayeləşdirmə, kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi 
uğrunda ardıcıl mübarizəsini böyük bədii qüvvə ilə əks 
etdirmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində Süleyman 
Rüstəmin yaradıcılığı xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onun haqq 
işimizə dərin inamla aşılanmış şerləri və poemaları, publisistik 
çıxışları, ictimai fəaliyyəti qəddar düşmənlə amansız çarpışmada 
cəbhəyə və arxaya kömək edir, Azərbaycan zəhmətkeşlərinin 
gələcək qələbə uğrunda mübarizədə ruhlandırırdı. Beləliklə də şair 
faşizmə qarşı bütün ölkə ilə birlikdə fədakarcasına  vuruşan öz 
xalqına misilsiz xidmət göstərmişdir.  

Sonra da Süleyman Rüstəm həyatla ayaqlaşmaqda davam 
etmiş, onun əsərlərində həyatımız dolğun  bədii əksini tapmışdır. 
70-ci illər şairin yaradıcılığında ən parlaq  səhifələrdən  biri 
olmuşdur. Süleyman Rüstəm 70-ci illərin    əvvəlindən 
respublikamızda baş verən əsaslı   ictimai-siyasi  dəyişiklikləri   
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ürəkdən    bəyənmiş, mənəvi-psixoloji şəraitin sağlamlaşması, 
kütlələrin siyasi və əmək fəallığının artması prosesinin mübariz     
iştirakçısı olmuşdur. Bu gün biz xüsusi razılıq hissilə qeyd edirik 
ki, onun gözəl əsərləri bu müsbət prosesin iştirakçılarıdır. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı çoxcəhətlidir. O, poemalar və 
lirik şerlər müəllifidir, bu şerlərin bir çoxuna musiqi 
bəstələnmişdir. Biz onu həm də dramaturq kimi tanıyırıq. Gözəl 
«Qaçaq Nəbi» pyesini və başqa dram əsərlərini xatırlayaq. 
Süleyman Rüstəm Azərbaycan ədəbiyyatını həmçinin parlaq 
publisistika ilə zənginləşdirmişdir. 

Şair o zaman yaxşı şair olur ki, onun ilhamı, yaradıcılığı müasir 
cəmiyyətin tələblərinə cavab verir. Yalnız belə olduqda onun 
yaradıcılığı ümumxalq əhəmiyyəti kəsb edir. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığından danışarkən onun 
beynəlmiləlçiliyini xüsusi qeyd etmək istəyirik. O öz əsərlərində 
beynəlmiləlçilik ideyalarını ehtirasla tərənnüm edir, sovet 
xalqlarının dostluq və qardaşlığının möhkəmlənməsinə kömək 
göstərir. Süleyman Rüstəmin «Rus qardaşıma» və «Qafurun 
qəlbi» poemaları, bir çox şerləri buna inandırıcı sübutdur. Mən 
«Rus qardaşıma» poemasını Süleyman Rüstəmin ən gözəl 
nailiyyətlərindən biri hesab edirəm. 

Süleyman Rüstəmin səciyyəvi cəhətlərindən biri də bundan 
ibarətdir ki, o, istərsə respublikamızda, istərsə də ölkədə baş verən 
ən mühüm hadisələrə öz münasibətini tez bildirir. Bir şair kimi o, 
beynəlxalq aləmdəki hadisələrə də, indi dünyada gedən mürəkkəb 
proseslərə də biganə qalmır. Şairin yaradıcılığında Cənubi 
Azərbaycan mövzusu, onun xalqının öz sosial və milli azadlığı 
uğrunda mübarizəsi mövzusu görkəmli yer tutur. 

Süleyman    Rüstəm    gözəl tərcüməçi kimi də məşhurdur. O, 
Azərbaycan oxucusunu klassik və müasir poeziyanın, başlıca 
olaraq rus sovet poeziyasının, ölkəmizin xalqları ədəbiyyatının bir 
çox ən yaxşı nümunələri ilə tanış etmişdir. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı Azərbaycan şairlərinin bir çox 
nəsillərinə böyük təsir göstərmişdir. O, gənclərin boya-başa 
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çatmasına və inkişafına daim qayğı göstərir, onlardan köməyini 
əsirgəmir. 

Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı hələ ilk dövründə geniş oxucu 
kütləsi içərisində rəğbət qazanmış, özü respublikamızda sevimli 
şairə, ən hörmətli şəxsiyyətlərdən birinə, ədəbiyyatımızın, 
xalqımızın iftixarına çevrilmişdir. Azərbaycanın xalq şairini 
respublikamızın     hüdudlarından  uzaqlarda  da  tanıyırlar. Onun 
əsərləri ölkənin   qardaş   xalqlarının bütün əsas dillərinə, bir çox 
xarici dillərə tərcümə edilmişdir.  

Süleyman  Rüstəm poetik yaradıcılıqla məşğul olmaqla yanaşı, 
ictimai-siyasi həyatda da fəal   iştirak edir. O, Azərbaycan 
yazıçılar təşkilatının banilərindən biridir. Biz bu gün böyük 
məmnuniyyət hissilə xatırlayırıq ki, Azərbaycan yazıçılarının 
birinci qurultayında məhz Süleyman Rüstəm poeziya haqqında 
məruzə etmişdir. Süleyman Rüstəm Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının yaradıldığı gündən onun idarə heyətinin üzvüdür. O, 
həmçinin SSRİ Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin üzvüdür. 

Süleyman Rüstəm bütün çağırışlar Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin deputatıdır, 1970-ci ilin əvvəlindən bu günə qədər isə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri kimi fəxri vəzifəni yerinə 
yetirir. Süleyman Rüstəm Azərbaycan KP MK-nın üzvüdür. 

Süleyman Rüstəmin 70 yaşı tamam olanda ona ölkəmizdə ən 
fəxri ad olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdir. O 
vaxtdan beş il keçmişdir. Yaşı artmışsa da, fəallığı əsla 
zəifləməmişdir. Əvvəlki kimi yenə də cavandır, yaradıcılıq 
qüvvəsi tükənməmişdir.    

Süleyman  Rüstəmin    xidmətləri yüksək qiymətləndirilmişdir. 
O, üç Lenin ordeni,    iki Qırmızı Əmək  Bayrağı ordeni ilə, bir 
çox medallarla təltif edilmişdir.    1943-cü  ildə ona respublikanın   
əməkdar incəsənət    xadimi, 1960-cı ildə isə Azərbaycanın xalq 
şairi adı    verilmişdir. Süleyman Rüstəm SSRİ    və Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatları laureatıdır    və dediyim kimi, ona 
Sosialist  Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdir.  Anadan olmasının 
75 illiyi ilə əlaqədar olaraq Süleyman Rüstəm Azərbaycan Sovet 
Sosialist Respublikası Ali  Soveti  Rəyasət Heyətinin Fəxri 



 154

Fərmanı - Azərbaycan SSR-in ali  mükafatı ilə  təltif edilmişdir.  
Bu gün mənə tapşırılmış vəzifəni böyük məmnuniyyət hissilə 
yerinə yetirərək sevimli şairimiz    Süleyman    Rüstəmə 
respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanını təqdim 
edirəm. 

Əziz    Süleyman    Rüstəm! Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyəti  və Azərbaycan SSR  Nazirlər Soveti adından, 
buraya toplaşan  dostlarınız    adından, o cümlədən öz adımdan 
sizi 75 illiyiniz və Fəxri Fərmanla təltif olunmağınız münasibətilə 
hərarətlə təbrik edirəm. Sizə yeni böyük   yaradıcılıq  
müvəffəqiyyətləri,    möhkəm cansağlığı, uzun-uzun illər səmərəli 
ömür arzulayıram. Əminəm ki, bundan sonra da siz Azərbaycan 
sovet ədəbiyyatının  şan-şöhrəti    naminə çox iş görəcəksiniz. 

 
* * * 

 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri 

olan Balaş Azəroğlunun 60 yaşı tamam olmuşdur. O, ədəbi 
yaradıcılığa çox gənc ikən başlamışdır. Onun yaradıcılığının bu 
dövrü Cənubi Azərbaycanda keçmişdir. Balaş Azəroğlunun 
yaradıcılığının ikinci və çox hissəsi Sovet Azərbaycanı ilə 
bağlıdır. Məhz burada, Sovetlər ölkəsində onun yaradıcılığı 
həqiqətən pərvəriş tapmışdır. 

Balaş Azəroğlunun ilk şerlərinin bir çoxu qırxıncı illərin 
əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi prosesləri 
əks etdirir. Həmin şerlərin əsasını şah istibdadına, sosial zülmə və 
milli istismara qarşı mübarizə motivləri təşkil edir, bu şerlər 
inqilabi mübarizə ruhu ilə aşılanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Balaş 
Azəroğlu ilk poemalarından birini «İnqilab şairiyəm» 
adlandırmışdır. Onun İran şahına açıq məktubunu bu baxımdan ən 
mühüm mərhələ hesab etmək olar. 

35 ildir ki, Balaş Azəroğlu Sovet Azərbaycanında yaşayıb 
yaradır. Şairin yeni əsərlərində də biz çox zaman Cənubi 
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Azərbaycan mövzusuna rast gəlirik. Bu əsərlər onun çoxmilyonlu 
xalqının arzu və istəklərini əks etdirir. 

Balaş  Azəroğlunun  yaradıcılığının     əhəmiyyətli 
cəhətlərindən biri də istər bizdə,  istərsə    də    Cənubi  
Azərbaycanda    müasir    ədəbiyyatın  inkişafına  səmərəli  təsir  
göstərməsindən  ibarətdir.    Onun    əsərləri  sovet xalqlarının 
böyük ailəsində       respublikamızın  nailiyyətləri haqqında parlaq 
doğru-düzgün    hekayətdir,  mütərəqqi,  demokratik, inqilabi 
ideyaları    təbliğ edir. Bu əsərlərin bir çoxu milli azadlıq 
hərəkatına, Asiya, Afrika və Latın Amerikası        xalqlarının 
zülmə, müstəmləkəçiliyə   və yeni  müstəmləkəçiliyə   qarşı,   
diktator   rejimlərinə qarşı    mübarizəsinə    həsr olunmuşdur. 

Balaş Azəroğlunun Yaradıcılığı ona respublikamızda dərin 
hörmət və şöhrət qazandırmışdır. O, Azərbaycan xalqının ən 
sevimli şairlərindən biridir. Onun şerləri və poemaları çox 
məşhurdur, rus dilinə və ölkəmizin başqa xalqlarının dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. Bu əsərlər Balaş Azaroğluna Ümumittifaq 
şöhrəti qazandırmışdır. 

Balaş Azəroğlunun yaradıcılığı partiya və hökumət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. O, «Şərəf Nişanı» ordeni ilə, bir 
neçə medalla təltif olunmuşdur, Bu il Balaş  Azəroğlu iki yüksək 
mükafata layiq görülmüşdür. Sovet ədəbiyyatının inkişafında 
böyük xidmətlərinə, səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə və 
anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq şair Balaş 
Allahbaxış oğlu Əbizadə(Azəroğlu) SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fərmanı ilə Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Respublikamızın Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti ona Azərbaycanın 
xalq şairi fəxri adını vermişdir.  
 Hörmətli Balaş Azəroğlu! Azərbaycan KP MK, Azərbaycan SSR 
Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və respublika hökuməti adından, 
şəxsən öz adımdan sizi 60 illiyiniz münasibətilə, ədəbi və ictimai 
fəaliyyətinizə yüksək qiymət verilməsi - Xalqlar Dostluğu ordeni 
ilə təltif olunmağınız və sizə Azərbaycanın xalq şairi fəxri adının  
verilməsi münasibətilə hərərətlə təbrik edirəm. 

Ədəbiyyat və incəsənət,  1981. 19 iyun s. 2,3,4 
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Şəkil  1210830 
 

Cov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyevin 
1981-ci il iyunun 12-də respublika yazıçılarının VII 

qurultayında nitqindən 
 
 
Azərbaycan ziyalılarının qocaman, sınanmış dəstələrindən biri 

- respublikanın yazıçıları özlərinin növbəti yeddinci qurultayına 
toplaşmışlar. Bütün ictimaiyyətimizin, geniş oxucu kütlələrinin 
diqqəti yazıçılarımızın bu mühüm məclisinə yönəlmişdir. Onlar 
yazıçıları xalqın fikir və arzularının ifadəçiləri, insan qəlbinin 
mühəndisləri kimi tanıyır, sevir və qiymətləndirirlər. (Gurultulu 
alqışlar). Respublika yazıçılarının qurultayını ürəkdən və 
hərarətlə salamlayıram, qurultaya səmərəli işləməyi, onun bütün 
iştirakçılarına isə yeni yaradıcılıq nailiyyətləri, möhkəm 
cansağlığı, şəxsi səadət arzulayıram. (Gurultulu alqışlar).  

Biz SSRİ Yazıçılar İttifaqının, Moskvanın, Leninqradın, qardaş 
respublikaların yazıçı təşkilatlarının nümayəndə heyətlərini 
ürəkdən salamlayırıq. (Alqışlar). Əziz dostlar, biz Azərbaycan 
Yazıçılarının qurultayında sizin iştirakınızı qardaş xalqların milli 
ədəbiyyatlarını vahid, böyük, çoxmillətli sovet ədəbiyyatında 
birləşdirən möhkəm mənəvi yaxınlıq tellərinin qırılmazlığına yeni, 
parlaq sübut kimi qiymətləndiririk. (Gurultulu alqışlar). 

Bütün ölkəmiz qurultayın qərarlarının təsiri altında yaşayır və 
işləyir.  

Azərbaycanın yaradıcı ziyalılarının xoşbəxt taleyi onların 
xalqla qırılmaz birliyindədir, xalq mənafeyinə  xidmət 
etmələrindədir. Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti məhz bu 
gözəl zəmin üzərində müasir bədii-estetik zirvələrə çatmış, SSRİ 
xalqları ədəbiyyatlarının qardaşlıq ailəsində öz layiqli yerini 
tutmuşdur. (Gurultulu alqışlar). 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 70-ci illər xüsusi yer tutur. Bu 
illər respublika yazıçılarının və şairlərinin böyük yaradıcılıq 
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əməlləri dövrüdür, bir çox istedadlı ədəbiyyatçıların yetkinlik 
çağına qədəm qoyduğu illərdir. Azərbaycan şerinin, nəsrinin və 
dramaturgiyasının ən sanballı əsərlərinin Ümumittifaq miqyasında 
bəyənilməsi onu göstərir ki, ədəbiyyatımız yüksəliş yolundadır. 
(Alqışlar). Bir sözlə, Azərbaycan yazıçıları öz növbəti qurultayına 
böyük nailiyyətlərlə gəliblər. (Gurultulu alqışlar). Bunu da qeyd 
etmək vacibdir ki, ötən illərdə respublika yazıçılar təşkilatının 
yaradıcılıq həyatı və ictimai fəaliyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə 
canlanmışdır. Yazıçılar İttifaqı rəhbərliyinin, onun birinci katibi, 
respublikanın xalq yazıçısı mərhum İmran Qasımovun yaradıcı 
qüvvələri birləşdirməyə kömək etmiş fəaliyyəti, ədəbi gəncliyə 
qayğıkeş münasibəti təqdirə layiqdir.  (Alqışlar). 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, aktual xalq təsərrüfatı 
məsələlərinin həllində, xalqın estetik tərbiyəsində ədəbiyyat və 
incəsənət xadimlərinin iştirakı formaları daha çoxcəhətli 
olmuşdur. Yazıçıların şəhər və kənd əmək kollektivləri ilə 
möhkəmlənən əməkdaşlığı, Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin 
yerlərdə səyyar iclaslar keçirməsi qarşılıqlı fayda verir. Ədiblərin 
əmək qəhrəmanları ilə görüşləri, bədii əsərlərin müzakirəsində bu 
qəhrəmanların iştirakı həm söz ustalarına, həm də əməkçilərimizə 
çox xeyir verir. Hər il Nizami, Sabir, Səməd Vurğun poeziya 
günlərinin keçirilməsi respublikanın mədəni həyatında mühüm yer 
tutur. 

Yetmişinci illər Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tarixində 
xüsusi bir mərhələ kimi əhəmiyyətli olmuşdur. Respublikada baş 
vermiş dərin mütərəqqi sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi 
dəyişikliklər, mənəvi-psixoloji mühitin əsaslı surətdə 
sağlamlaşdırılması ədəbiyyat və incəsənətin inkişafına, yaradıcı 
ziyalıların ideya yetkinliyinin və bədii sənətkarlığının 
yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Yetmişinci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının fərqləndirici 
xüsusiyyəti əxlaq problemlərinə, insanın mənəvi axtarışlarına 
yazıçıların həm gənc, həm də yaşlı nəslinin ardıcıl diqqət 
vermələridir. Bədii publisistika həyatın gündəlik faktlarına 
analitik diqqəti dərinləşdirmişdir. Respublikada sosial və mənəvi 
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dəyişikliklər dinamikasının özü Azərbaycan yazıçılarının böyük 
bir dəstəsini maddi və mənəvi sərvətlərin yaradıldığı, yeni 
münasibətlərin formalaşdığı, yeni ənənələrin bərqərar olduğu ən 
qaynar ocaqlara getməyə həvəsləndirmişdir. 

Poeziyamız Azərbaycan klassik və sovet lirikasının ən yaxşı 
ənənələrini davam etdirərək fəal vətəndaşlıq mövqeyində möhkəm 
dayanmaqdadır. Poetik söz ictimai həyatın dərin qatlarını getdikcə 
daha cəsarətlə işıqlandırır. Yeni həyatın təravətli nəfəsi 
dramaturgiyamızı da, ədəbi-bədii tənqidi də, ədəbiyyatşünaslığı da 
xeyli canlandırmışdır. 

Mədəniyyət ustalarının nailiyyətləri  geniş  miqyasda 
bəyənilmişdir. Son illər müxtəlif nəsillərə mənsub bir çox 
sənətkara fəxri adlar  -  xalq yazıçısı, əməkdar incəsənət xadimi və 
əməkdar mədəniyyət işçisi adları  verilmişdir.   Bir sıra 
ədəbiyyatçılar    Sovet İttifaqı ordenlərinə, SSRİ və Respublika 
Dövlət mükafatlarına layiq görülmüşlər. Süleyman Rəhimova, 
Süleyman Rüstəmə, Rəsul Rzaya Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi 
şərəfli ad verilmişdir. (Gurultulu alqışlar). Bu mükafatlarla 
bütün Azərbaycan yazıçılarının yaradıcı  əməyi  yüksək 
qiymətləndirilir.  Tamamilə layiqli qiymətdir. (Alqışlar). Biz 
minnətdarlıqla    qeyd edirik ki, doqquzuncu və onuncu 
beşilliklərdə mənəvi sərvət yaradıcıları Azərbaycan xalqının    
gözəl niyyətlərinə, onun mədəni potensialının möhkəmlənməsinə 
ləyaqətli töhfə vermişdir. (Alqışlar). 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında cərəyan edən proseslər 
mühüm və diqqətəlayiq proseslərdir: onlar özləri ilə yenilik 
gətirir. Bədii söz sənətkarlarının gerçəkliyi daha tam əhatə 
etməyə, həyatı daha dolğun şəkildə təsvir etməyə, adamlar və 
zaman haqqında həqiqəti bər-bəzəksiz deməyə səy göstərdiklərini 
xüsusilə nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqının ən 
əsas, ümdə arzu və istəkləri, ən nəcib əməlləri bədii əsərlərdə 
getdikcə daha tez-tez və daha dərindən təsvir olunur.  

Deməli, son on il ərzində Azərbaycan ədəbiyyatının 
inkişafından danışarkən biz tam əsasla belə bir nəticə çıxara 
bilərik ki, o doğru yoldadır. (Gurultulu alqışlar) 
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Respublikada yaradıcı əməyə həvəsləndirən maddi və mənəvi 
amillərin gücləndirilməsinə, yazıçının yaşayışı və istirahəti üçün 
əlverişli şərait olmasına yönəldilən bir çox konkret tədbirlər 
görülmüşdür. Bu günlərdə Xəzərin sahilindəki mənzərəli kurort 
qəsəbəsində yaradıcılıq evi açılmışdır. Ümidvarıq ki, oranın 
mühiti yeni parlaq əsərlər yaratmağa, bədii söz ustalarının 
səhhətini möhkəmlətməyə kömək edəcəkdir. (Alqışlar). 

Əldə olunan nailiyyətləri layiqincə qiymətləndirərək eyni 
zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının, fəaliyyətində, ayrı-ayrı Yazıçıların yaradıcılığında    
nöqsanlar    və    qüsurlar     az    deyil. 

Cəmiyyətin mənəvi tələbatının artması, ədəbiyyatın milyon-
milyon adama ideya-mənəvi və estetik təsiri imkanlarının 
genişlənməsi dövrümüzün mühüm əlamətidir. Bu isə yeni 
cəmiyyət quruculuğunun, insanlar arasında yeni münasibətlərin ön 
xəttində durmalı olan yazıçıların və şairlərin üzərinə çox böyük 
vəzifə qoyur. Öz dövrünü tam dolğunluğu ilə göstərməyin, ictimai 
inkişaf dialektikasını bədin formada canlandırmağın, onun ən 
mühüm meyllərini və qanunauyğunluqlarını açmağın necə məsul 
vəzifə olduğunu hər bir sənətkarın dərk etməsi çox böyük 
əhəmiyyətə malikdir.    

Zənnimizcə, ümid edə bilərik ki, yeni-yeni parlaq əsərlər - 
romanlar, povestlər, poemalar və pyeslər yaranacaq, onların əsas 
mövzusu əməyin poeziyası, baş qəhrəmanı isə əmək adamı 
olacaq. (Gurultulu alqışlar). 

Qoy sizin yeni kitablarınızın səhifələrindən bizim evlərə 
müasir neftçilərin və metallurqların, taxılçıların və pambıqçıların, 
üzümçülərin və aqronomların, döyüşçülərin və mühəndislərin, 
alimlərin, ictimai xadimlərin obrazları qədəm qoysun. Aydındır 
ki, məsələ məhz kimin qələmə alınmasında deyildir. Əsas məsələ 
bədii obrazın dərinliyində və həqiqiliyindədir, həyat həqiqətinin 
estetik ifadəsindədir. (Alqışlar). 

Əsl görkəmli əsərlərin yaradılması sənətkardan böyük istedadla 
yanaşı, həm də ardıcıl, gərgin çalışmağı, geniş həyat materialını 
toplayıb dərindən dərk etməyi tələb edir. Məlumdur ki, Səməd 
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Vurğun özünün «Zamanın bayraqdarı» əsərini cəmi bir neçə günə 
yazmışdır. Buna necə nail olduğunu soruşanda Vurğun demişdir: 
«...Bir neçə gün, üstəlik bütün ömrümü sərf etmişəm». Bəli, 
üstəlik poetik yaradıcılığa, gerçəkliyin estetik dərkinə həsr edilmiş 
ömrü. Yazıçılara yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayarkən biz 
asan başa gələn uğurları nəzərdə tutmuruq, - yox, yüngül əsərlərin 
ömrü gödəkdir. Əksinə, biz yazıçılarımıza tapdanmamış çətin 
yolda ilhamlı əmək arzulayırıq, elə bir yaradıcı axtarış və özünü 
ifadə yolunda ki, əsl müvəffəqiyyəti yalnız orada qazanmaq 
mümkündür. (Alqışlar). 

Buna görə də, zənnimcə, kimin haqqında yazmaq və nə 
yazmaq barədə məsləhət verməyə dəyməz, - bu, sənətkarın öz 
işidir, onun istedadına aiddir. Lakin yaradıcılıq axtarışlarının 
istiqamətini müəyyənləşdirməkdə, dövrün tələblərini, zamanın 
tapşırıqlarını dərk etməkdə ona kömək göstərməyi biz özümüzün 
partiya vəzifəmiz sayırıq. Əminik ki, 80-ci illər ən aktual və ən 
mühüm problemlər qaldıran yeni istedadlı əsərlərlə zəngin 
olacaqdır. (Alqışlar).  

Sovet yazıçılarının birinci Ümumittifaq qurultayında görkəmli 
Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəfər Cabbarlının bu barədə 
dediyi sözləri yada salaq: «...Hər bir şairin, yazıçının və 
dramaturqun ən böyük məziyyətlərindən biri onun mövzu seçməyi 
bacarmasıdır. Yazıçının seçdiyi mövzu onu ilhama gətirməli, onun 
gördüklərini, duyduqlarını, dövrünün ondan tələb etdiklərini, 
başqalarının hələ müşahidə etmədiklərini və ya müşahidə edərək 
bu barədə danışa bilmədikləri şeyləri oxucuya söyləmək imkanı 
yaratmalıdır. Dövrün ictimai sifarişi adlanan şey budur». 
(Alqışlar). 

Adamların tərbiyəsində, cəmiyyətimizin inkişafının mühüm və 
mürəkkəb problemlərinin həllində  ədəbiyyatın misilsiz rolu vardı 

 İstedadla yazılmış bəddi əsərin gücü elədir ki, həmin əsər 
bütöv nəsillərin yüksək mənəvi tələbatını proqramlaşdırmağa 
qadirdir. Tolstoyun və M. Qorkinin, V. Mayakovskinin və 
A.Fadayevin, S.Vurğunun və C.Cabbarlının, eləcə də bir çox 
başqa görkəmli sənətkarların kitablarının milyonlarla adamın 
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şüuruna və qəlbinə qüdrətli təsir göstərməsinə dair parlaq misallar 
deyilənləri  sübut   etmirmi? 

Hər bir sənətkar öz xalqının övladıdır və onun tarixi qarşısında 
məsuliyyət daşıyır. Əvvəlki nəsillərin istedadı və əməyi ilə 
yaradılmış bütün sərvətləri mənimsəmədən və araşdırmadan yeni 
mədəniyyət yaratmaq mümkün olmadığı kimi, əvvəlki təcrübəyə 
arxalanmadan müvəffəqiyyətlə irəli ketmək olmaz. Tarix ən 
qüdrətli və təsirli tərbiyə vasitələrindən, şüurları və həyat 
mövqelərini formalaşdırmaq vasitələrindən biridir. Mədəniyyətin 
milli sərvətlərinin, demək olar, əsas mühafizəçisi olan yazıçının 
yüksək vətəndaşlıq vəzifəsi xalqın tarixini onun müasir 
mədəniyyətinə xidmət göstərməyə cəlb etməkdir. 

Nizaminin və Füzulinin, Xaqaninin və Nəsiminin, Axundovun 
və Məmmədquluzadənin, Üzeyir Hacıbəyovun və Məmməd Səid 
Ordubadinin vətəni öz müasir yadıcılarından və şairlərindən 
parlaq tarixi əsərlər gözləyir, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyət və 
elminin görkəmli xadimlərinin bədii obrazlarını gözləyir. Yazıçı 
sənəti salnaməçi peşəsinə yaxındır. Qoy bu çətin yolda sizə 
Səməd Vurğun yaradıcılığının parlaq nümunəsi ilham versin - 
Səməd Vurğun ölməz «Vaqif» dramında böyük Azərbaycan 
şairinin tarixi obrazını yaratmış, o dövrün ictimai-siyasi həyatını 
heyrət doğuran məharətlə canlandırmışdır. (Gurultulu alqışlar). 

Qeyd etmək istəyirəm ki, tarixi simaların obrazları yaradılan və 
tariximizin çox mühüm dövrləri tərənnüm olunan ədəbi əsərlər ən 
yüksək səviyyədə yazılmalıdır. Bunlar çox mühüm, açıq deyək ki, 
mürəkkəb mövzulardır. Belə mövzuların öhdəsindən yalnız 
yüksək istedadlı, dərin bilikli sənətkarlar gələ bilərlər. Buna görə 
də tarixi mövzuda əsərlər yaratmağa girişməzdən əvvəl ədib öz 
qüvvə və imkanlarını götür-qoy etməli, böyük və ciddi hazırlıq işi 
aparmalıdır.    

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 
Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin solmaz yaradıcılığının 
öyrənilməsinə və təbliğinə böyük diqqət verir. Bunu təkcə son 
illərdə Mərkəzi Komitənin qəbul etdiyi xüsusi qərarlar sübut edir: 
«Bədii ədəbiyyat klassikləri əsərlərinin tədqiqini, nəşrini və 
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təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında», «Azərbaycanın 
böyük şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin 
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri 
haqqında», «Azərbaycanın maarifpərvər şairi Mirzə Şəfi Vazehin 
yaradıcılıq irsinin öyrənilməsini gücləndirmək haqqında». 
(Alqışlar). Vəzifə uzun müddət qüvvədə olacaq bu sənədlərin 
əməli surətdə yerinə yetirilməsini təşkil etməkdən ibarətdir, elmi 
və elmi-bədii əsərlər yaradılmalı, klassik irsimiz məharətlə təbliğ 
edilməli, bu mənəvi sərvətlərin öyrənilməsində adamlara kömək 
göstərilməlidir. 

Hər il olduğu kimi, bu yaxınlarda da ölkəmizdə Puşkin 
poeziyası günləri keçirildi, bu şer bayramı rus poeziyasının 
sönməz günəşinə, dünya ədəbiyyatının dühasına ümumxalq 
məhəbbətini bir daha parlaq surətdə nümayiş etdirdi. Puşkin 
günləri rus ədəbiyyatının beynəlmiləl mahiyyətinin gözəl 
rəmzidir. Qoy Puşkinin dühası bizim çoxmillətli 
mədəniyyətimizin bütün ustalarının yaradıcılıq axtarışlarına və 
əməllərinə həmişə gur işıq saçsın. (Alqışlar). 

Təcrübə göstərmişdir ki, belə geniş miqyaslı ədəbi-siyasi və 
mədəni tədbirlər bədii yaradıcılıq üçün, səmərəli estetik təcrübə 
mübadiləsi üçün qüdrətli amildir. 

Qardaş ədəbiyyatların çiçəklənməsi və yaxşılaşmasının 
çoxcəhətli proseslərində qarşılıqlı tərcümələr getdikcə daha böyük 
rol oynayır. Bu, milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı öyrənilməsinin və 
zənginləşməsinin böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik qüdrətli 
vasitəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə respublikada az iş 
görülməyib. A.Puşkinin və L.Tolstoyun, M.Lermontovun və 
A.Çexovun, M.Qorkinin və V.Mayakovskinnn, A. Tvardovskinin 
və M.Şoloxovun, K.Markovun və V.Kojevnikovun, A.Fadeyevin 
və B.Polevoyun, A.Çaykovskinin və N.Tixonovun və bir çox 
başqa rus yazıçılarının əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuşdur. Respublikada ölkəmizin qardaş xalqlarının bir çox 
yazıçılarının əsərləri nəşr edilmişdir. Lakin bu sahədə indiyədək 
həll olunmamış problemlər də az deyildir. Mən ən əvvəl bu işdə 
kor-təbii axın elementləri olduğuna diqqəti cəlb etmək istəyirəm. 
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Nəşriyyatlarda dünya və rus klassikasının, sovet ədəbiyyatı 
əsərlərinin seçilib Azərbaycan dilində nəşr edilməsi üçün dərin 
düşünülmüş, uzun müddət qüvvədə ola bilən plan yoxdur. 
Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatı əsərlərinin rus dilinə 
tərcümə edilməsi  sahəsində də uzunmüddətli fəaliyyət planı tərtib 
olunmamışdır. Yüksək ixtisaslı tərcüməçi kadrları çatışmır. Yeri 
gəlmişken qeyd edək ki, indiyədək heç kəs yüksək ixtisaslı 
professional tərcüməçilər hazırlamaq və bunları təkmilləşdirmək 
işini təşkil etməyə ciddi təşəbbüs göstərməmişdir. Bizdə olan 
tərcüməçi qüvvələri isə hələ də pərakəndə haldadır. Bədii 
tərcümələrin keyfiyyəti problemi ciddi problem olaraq 
qalmaqdadır.  

Bu problemlərin həllində yaradıcı işçilərin mümkün qədər 
geniş dairəsi iştirak etməlidir. 

Ömrünün ən gözəl illərini A.S.Puşkinin dahiyanə «Yevgeni 
Onegin» əsərinin tərcüməsinə həsr etmiş Səməd Vurğunun 
sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. Səməd Vurğun demişdir: «Mən 
istəyirdim buna nail olam ki, Puşkin ruhu, onun obrazları 
Azərbaycanlılar üçün daha yaxın olsun, azərbaycanlı Leyli 
obrazını necə sevir və ona necə ehtiram bəsləyirsə, Tatyananı da 
elə sevsin, ona da elə ehtiram bəsləsin». (Alqışlar). Yaradıcı 
tərcümənin bu böyük və nəcib vəzifəsini bizim ən qüvvəli 
yazıçılarımız şərəflə yerinə yetirməlidirlər. 

Vəzifə bundan ibarətdir ki, respublikanın yazıçılar təşkilatı 
tərcümə məktəbinin ənənələrini inkişaf etdirərək tərcümə ustaları 
ilə planetimizin həyatını inqilabi surətdə dəyişdirmək uğrunda, 
sülh və sosial tərəqqi uğrunda ümumi mübarizəyə kömək edən 
mütərəqti xarici ədəbiyyatın tərcüməçi nümayəndələri ilə 
yaradıcılıq əlaqələrini möhkəmlətsin. Bu məqsədlə tərcümə 
ədəbiyyatının müntəzəm nəşri üçün imkanlar axtarıb tapmaq 
lazımdır. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi bu 
məsələlərə prinsipial əhəmiyyət verərək respublikada tərcümə 
işinin vəziyyətini xüsusi müzakirə etmək və onun əsaslı surətdə 
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yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər görmək niyyətindədir. 
(Alqışlar). 

Ölkəmizdəki xalqların ədəbiyyatlarının yaradıcılıq əlaqələrini 
möhkəmlətməkdə, bunların qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı 
zənginləşmə proseslərində rus dili çox mühüm rol oynayır. Rus 
dilinin köməyi ilə milli ədəbiyyatların görkəmli ustalarının 
əsərləri bütün ölkədə və onun hüdudları xaricində geniş yayılır və 
şöhrət qazanır. Biz bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı əsərlərinin rus 
dilinə bədii tərcüməsi sahəsində rus yazıçılarının böyük xidmətləri 
haqqında dərin minnətdarlıq hissi ilə danışırıq. (Gurultulu 
alqışlar). Bu yaradıcılıq dostluğunu, bu gözəl ənənələri inkişaf 
etdirmək və möhkəmlətmək lazımdır. 

Bununla əlaqədar olaraq, yazıçılarımızın rus dilini dərindən 
öyrənməsi kimi çox mühüm vəzifə qarşıda durur. Söhbət ondan 
gedir ki, respublikamızın yazıçıları ana dilində əsərlər yaradarkən 
rus dilinin, rus və bütün sovet ədəbiyyatının böyük sərvətlərindən 
daha dolğun istifadə edə bilsinlər. 

Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi həmişə faydalıdır, xüsusən bədii söz 
ustaları üçün. Bu əlaqələr milli ədəbiyyatımızın əsərlərinin rus 
dilinə tərcüməsi kimi mühüm işdə də böyük yaradıcılıq imkanları 
açır. Azərbaycan və rus dillərini mükəmməl bilən hər bir yazıçı, 
ədəbiyyatçı çox böyük fayda verə bilər. Yazıçıların bu cür 
nnkişafına hər vasitə ilə kömək etmək lazımdır. Biz inanırıq ki, 
bu, gözəl bəhrələr verər, böyük bədii nailiyyətlərə səbəb olar 

Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan 
mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir. Sovet 
hakimiyyəti illərində Azərbaycan dili görünməmiş zirvələrə 
qalxmış, müasir poeziyanın və nəsrin, elm və texnikanın, 
karküzarlığın və fəal ictimai-siyasi həyatın hərtərəfli inkişaf etmiş 
dilinə çevrilmişdir. (Alqışlar). Biz tam inamla deyə bilərik ki, 
çoxəsrlik tariximizdə Azərbaycan dili heç vaxt belə zəngin, 
nüfuzlu və hörmətli olmamışdır. (Alqışlar). Lakin mədəniyyət və 
elmin səviyyəsi yüksəldikçə, həyatın axarı sürətləndikcə dilin 
təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə və zənginləşməsinə, onun söz 
ehtiyatının genişlənməsinə daha çox qayğı göstərmək lazımdır. Bu 
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da respublikanın bütün ədəbiyyatçılarının, Yazıçılar İttifaqının ən 
mühüm vəzifələrindən biridir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına, 
kütlələrin nitq mədəniyyətinə daim qayğı göstərilməlidir. 
Dilimizin jarqon, dialekt ifadələri ilə zibillənməsinə yol vermək 
olmaz. Yazıçı dilin, nitq mədəniyyətinin ədəbi normasının 
qanunvericisi olmalıdır. Təəssüf elə yazıçılar var ki, bu tələblər 
səviyyəsində dura bilmirlər. Üstəlik ayrı-ayrı yazıçılar təkcə 
danışıqlarında yox, həm də əsərlərində dil xətalarına yol verirlər. 
(Salonda canlanma. Alqışlar). Bununla əlaqədar olaraq mətbuat, 
radio, televiziya, teatr, kino işçilərinə, mühazirəçilərə və 
müəllimlərə xususi tələbkarlıqla yanaşmaq lazımdır. Mən ümid 
edirəm ki, bu problemlər sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizdə özünün 
praktik həllini tapacaqdır.  

Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Respublika Yazıçılar 
İttifaqının tərkibində Cənubi Azərbaycandan olan ədəbiyyatçılar 
da məhsuldar işləyirlər. Yaradıcılıq İttifaqının rəhbərliyi onlara 
daim diqqət yetirməli, onların əsərlərini respublikada və 
respublikanın hüdudlarından kənarda geniş təbliğ etməlidir. 
Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycanla ədəbi əlaqələri 
möhkəmlətmək. mədəniyyətin, mənəvi yaradıcılığın bütün 
sahələrində geniş əlaqələri inkişaf etdirmək, bizdə toplanmış 
zəngin bədii-estetik təcrübəni qələm yoldaşlarına vermək 
barəsində düşünmək lazımdır. (Alqışlar).  

Müasir ədəbi-bədii prosesi tənqidçilərin, ədəbiyyatşünasların 
fəal və faydalı işi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. 
Onlar bədii həyatımızın mürəkkəb, bəzən ziddiyyətli proseslərini 
dərindən təhlil etməyə və ümumiləşdirməyə borcludurlar. Biz bu 
məsələlərdən dəfələrlə danışmışıq. Ədəbiyyat məsələlərinə dair, 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti haqqında. «Xalqların dostluğu - 
ədəbiyyatların dostluğudur» mövzusunda yazıçıların yaradıcılıq 
konfransının yekunları haqqında Azərbaycan KP MK-nın qərarları 
respublikada ədəbi-bədii tənqidin inkişafına təkan versə də, 
tənqidi fikrin üfüqləri hələ də nəzərə çarpacaq dərəcədə 
genişlənməmişdir. Bu sahədə böyük, mən deyərdim ki, 
fundamental iş görülməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və 
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tənqidin vəzifələri geniş və çox cəhətlidir. İctimai, bədin estetik 
zövqləri formalaşdırmaq, incəsənətdə sönüklüyə, durğunluğa, 
xalturaya, yabancı baxışlara qarşı mübarizə aparmaq vasitəsi 
olmaq etibarilə ədəbiyyatşünaslığın və tənqidin rolunu 
gücləndirmək lazımdır. 

Ədəbi tənqid yaradıcı işçiləri tərbiyə etməli, onların 
fəaliyyətində sosializm realizmi prinsiplərini bərqərar etməlidir. 
Faydalı tənqid sənətkara kömək edir ki, o, həyatın bütün 
cəhətlərini dialektik vəhdətdə görsün və göstərsin, xeyirlə şərin, 
müsbətlə mənfinin mübarizəsini daha parlaq, daha kəskin şəkildə 
əks etdirsin. 

Yazıçılar İttifaqının ədəbi orqanları - «Azərbaycan», 
«Literaturnı Azerbaydjan», «Ulduz», «Qrakan Azerbaydjan» 
jurnalları, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının nailiyyətlərinin klassik irsin təbliğində, ədəbi-bədii 
tənqidin təsir qüvvəsinin artırılmasında, tərcüməçilik sənətinin 
yüksəlməsində böyük rol oynamalıdırlar. Onlar bütün yazıçıların 
yaradıcılığının işıqlandırılması, yaradıcılıq problemlərinin, tənqidi 
çıxışların sərbəst müzakirəsi, ədəbi əsərlərin prinsipial təhlili üçün 
ən əlverişli, eyni hüquqlu şərait yaratmalıdırlar. Jurnallar ədəbi 
prosesin inkişafına daha fəal kömək etməli, ədəbiyyatçıları öz 
ətrafında sıx birləşdirməli, öz səhifələrində ədəbiyyat tarixinin və 
nəzəriyyəsinin aktual məsələlərini qaldırmalı, sovet ədəbiyyatının 
bədii-estetik nailiyyətlərini təbliğ etməlidirlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatının sabahkı gününə qayğı göstərmək 
respublika Yazıçılar İttifaqının ən mühüm vəzifəsidir. Birinci 
növbədə ədəbiyyata təzə qüvvələr gəlməsi, gənc istedadların 
aşkara çıxarılması və tərbiyə edilməsi qayğısına qalmaq lazımdır. 
Müasir dövrün problemlərinə, ən aktual sosial və bədii 
problemlərin həllinə gənc yazıçıların canlı marağını hər vasitə ilə 
müdafiə etmək, özlərinin yaradıcılıq səylərini real gerçəkliyin 
tələblərinə, cəmiyyətimizin ali məqsədlərinə uyğunlaşdırmaqda 
onlara kömək etmək lazımdır. 

Siz Yazıçılar İttifaqının fəaliyyətində təşkilatçılıq işini daha da 
gücləndirmək, respublikada ədəbi prosesin və bütün bədii 
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yaradıcılığın vəziyyəti üçün onun rolunu və məsuliyyətini 
artırmaqdan ötrü hələ çox iş görməlisiniz ki, hər bir yazıçı 
həqiqətən fəal həyat mövqeyi tutsun, bütün yaradıcılığı və 
əməlləri ilə oxuculara nümunə olsun. (Alqışlar). 

İttifaqın katibliyinin, idarə heyətinin iş üslubunu və metodlarını 
təkmilləşdirmək, yazıçıların həyatına aid məsələləri vaxtında 
qaldırmaq və həll etmək lazımdır. Yazıçılar, təşkilatının 
fəaliyyətində kollegiallıq, əsl demokratik ruh hökm sürməlidir, elə 
bir şərait yaranmalıdır ki, hər kəs öz fikirlərini və şübhələrini ifadə 
edə bilsin. (Gurultulu alqışlar). Cəmiyyətimizin sınanmış silahı 
olan tənqid və özünütənqiddən daha fəal istifadə edilməlidir. 
Ümidvarıq ki, partiyanın bu prinsini sizin qurultayın işində də əks 
olunacaqdır. (Alqışlar). 

Bu günlərdə Şüvəlanda Yaradıcılıq evinin açılışında biz 
Yazıçılar İttifaqının, demək olar, bütün üzvləri ilə görüşdük. 
Oradakı söhbətdə demişəm, indi də təkrar edirəm ki, bu cür 
görüşlər yaradıcı təşkilatların fəaliyyətinə partiya rəhbərliyini 
yaxşılaşdırmaq üçün bizə böyük fayda verir. Rəy mübadiləsinin 
gedişində biz özümüz üçün müvafiq nəticələr çıxarmışıq, gərək 
siz də nəticə çıxarasınız. Görünür, Yaxşı olar ki, görüş zamanı 
qaldırılan məsələləri Yazıçılar İttifaqında geniş müzakirə edəsiniz, 
həm də dərindən, tam məsuliyyətlə. İttifaqın səlahiyyətinə aid 
məsələləri özünüz yoluna qoymalısınız, biz isə həmişəki kimi 
köməyimizi əsirgəməyəcəyik. (Alqışlar). 

Sizin seçəcəyiniz idarə heyətinin yeni tərkibi ona tapşırılan 
vəzifələri şərəflə yerinə yetirəcək, Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının təşkilatçılıq və yaradıcılıq fəaliyyətində daha böyük 
müvəffəqiyyətlər qazanacaqdır. (Gurultulu alqışlar).  

Biz Azərbaycan ədəbiyyatının xadimlərinə bu ali məqsədə 
layiq olmağı, ölkəmizdə milli sərvət olan qiymətli əsərlər 
yaratmağı ürəkdən arzulayırıq.    (Gurultulu alqışlar). 
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Əd. və incəsənət 1981-17 aprel 
 

S.VURĞUN ADINA TEATRIN 60 İLLİYİNƏ HƏSR  
EDİLƏN TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ 

H.ƏLİYEVİN NİTQİNDƏN 
 
Rus dram teatrı Böyük Oktyabrın yetirməsi, Sovet 

Azarbaycanının yaşıdıdır. Yaradıldığı unudulmaz 1920-ci il 
dekabr günündən etibarən teatr fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində və 
bütün tarixi boyu böyük bir vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirir. O, 
Azərbaycanda mədəni inqilabın həyata keçirilməsi işinə, 
zəhmətkeşlərin ideya-siyasi və estetik tərbiyəsinə, Sovet 
hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycan torpağında bütün görkəmli 
nailiyyətlərə böyük kömək göstərmişdir. Vətənin Qırmızı 
bayraqları və üçüncü Lenin ordeni ilə əlamətdar olan doqquzuncu 
və onuncu beşilliklərdə Azərbaycan xalqının bütün işlərində, 
bütün əmək qələbələrində S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus 
Dram Teatrının layiqli payı vardır. Bu fərəhli bayram günündə 
Azərbaycan KP MK, respublikanın partiya təşkilatı, bütün 
zəhmətkeşləri adından biz bunun üçün teatrın işçilərinə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 

H.Əliyev qeyd etmişdir ki, artistin, səhnə işçisinin sənəti 
mürəkkəb işdir, istedaddan əlavə çox böyük mənəvi və fiziki 
gərginlik, fədakarlıq, daha doğrusu, fədailik tələb edən bir işdir. 
Dərin razılıq hissi ilə demək olar ki, rus dram teatrının işçiləri 
özlərinin gündəlik fəaliyyəti ilə öz şərəfli borcuna sədaqətlə, 
fədakarlıqla xidmət numunələri göstərir, var qüvvələrini  
çoxmillətli sosialist incəsənətimizin inkişafına sərf edirlər. 

60 illik dolğun və mənalı tarixi ərzində rus dram teatrı 
Azərbaycan mədəniyyətini, bütün çoxmillətli sovet incəsənətini 
gözəl yaradıcılıq nailiyyətləri ilə zənginləşdirmişdir. Bu, 
Azərbaycanda rus teatrı xadimlərinin bütün nəsillərinin böyük 
fədakar əməyinin nəticəsidir. Odur ki, biz onların xidmətlərinin 
layiqincə qiymətləndiririk. Bununla birlikdə biz səhnə ustalarının 
indiki nəslinə - artistlərə və rejissorlara, rəssamlara və sex 
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işçilərinə, bu gün bu salonda olan və şanlı yubileyi qeyd edən 
bütün teatr işçilərinə xüsusi minnətdarlıq və dərin ehtiram 
hisslərimizi ifadə edirik. Əziz dostlar, böyük sənətiniz üçün, 
istedadınız, fədakarlığınız üçün, mədəniyyətin, Azərbaycan 
incəsənətinin daha da inkişafı və zənginləşməsi, respublikamızın 
zəhmətkeşlərinin bədii, estetik tərbiyəsi naminə gördüyünüz bütün 
işlər üçün sizə ürəkdən təşəkkür edirik. Bütün bunlar üçün çox sağ 
olun!  

Biz əminik ki, Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının 
kollektivi 60 illiyini qeyd etdikdən sonra da öz professional bədii-
yaradıcılıq fəaliyyəti səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə 
çalışacaq.  

İncəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə S.Vurğun 
adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 50 illiyi ilə əlaqədar 
olaraq Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdi. 60 illik 
yubileyi ilə əlaqədar olaraq teatr Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür. Sizi 
ürəkdən təbrik edir və respublikamızın yüksək mükafatını sizə 
təqdim etmək kimi şərəfli və xoş bir tapşırığı böyük 
məmnuniyyətlə yerinə yetirirəm. 

Səmim-qəlbdən teatrın işçilərinə möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik və firavanlıq, yeni yaradıcılıq uğurları, öz nəcib və 
şərəfli vəzifələrinin yerinə yetirilməsində yeni böyük 
müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 
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AZƏRBAYCAN KP MƏRKƏZİ KOMİTƏSİNDƏ 
AZƏRBAYCAN KP MK HÜSЕYN CAVİDİN ANADAN 

OLMASININ 100 İLLİYİ HAQQINDA  
QƏRAR QƏBUL ЕTMİŞDİR 

H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi 
 

Qərarda qеyd еdilir ki, anadan olmasının 100 illiyi 1982-ci il 
oktyabrın 24-də tamam olan Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, 
görkəmli sovеt şair, dramaturqu, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk 
mənzum fəlsəfi dramların müəllifi Hüsеyn Cavidin (Hüsеyn 
Abdulla oğlu Rasizadənin) milli ədəbiyyatın və tеatr sənətinin 
inkişafında böyük хidməti vardır. 

Onun ədəbi fəaliyyətinin ilk məhsuldar illəri (1910-1919) 
Asiyanın oyanması və Azərbaycanda inqilabi hərəkatın 
gеnişlənməsi dövrünə təsadüf еdir. Ədəbiyyata görkəmli romantik 
kimi gəlmiş Hüsеyn Cavid həmin illərdə yazdığı şеrlərində, 
poеmalarında və pyеslərində sosial ədalətsizliyi, dini fanatizmi, 
fеodal-patriarхal münasibətlərini, milli ədavəti, impеrializmin 
müstəmləkəçilik siyasətini böyük bədii qüvvə ilə və inandırıcılıqla 
ifşa еdir. Bütün bunlar onun «Şеyх Sənan», «Hərb ilahəsi 
qarşısında», «Qadın», «Şеyda», «Ana» kimi əsərlərinin əsas idеya 
məzmununu təşkil еdir. 1918-ci ildə «Bakı fəhlə, əsgər və matroslar 
Sovеtinin əхbarı» bolşеvik qəzеtində dərc еdilmiş «Haqqını sən 
mübarizə ilə ala bilərsən» əsəri Hüsеyn Cavidin həmin dövrdəki 
yazıçı mövqеyinin aydın ifadəsidir. 

Azərbaycanda Sovеt hakimiyyəti qurulması ilə Hüsеyn Cavidin 
ədəbi və pеdaqoji fəaliyyətinin yеni, səmərəli dövrü başlanır. Sovеt 
hakimiyyətinin birinci ili olan 1920-ci ildə Azərbaycan tеatrı 
mövsümü Hüsеyn Cavidin antiimpеrialist ruhlu məşhur “Iblis” 
mənzum pyеsinin tamaşası ilə açır. Hüsеyn Cavid Azərbaycan tеatr 
tехnikumunun və Sovеt hakimiyyətinin ilk illərində Bakıda 
fəaliyyət göstərən qadın müəllimlər sеminariyasının ilk 
müəllimlərindən biri olur. 1920-1930-cu illərdə Hüsеyn Cavidin 
Azərbaycan sovеt ədəbiyyatının təşəkkülü dövründə mühüm 
ədəbi hadisəyə çеvrilən, Azərbaycanın yеni, azad həyatını əks 
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еtdirən çoхplanlı «Azər» poеması, sovеt əməkçisinin obrazlarını 
canlandıran, хalqlar dostluğu idеyalarını tərənnüm еdən, burjua 
cəmiyyətinin еyiblərini açıb göstərən şеrləri dərc olunur. 

«Knyaz» mənzum dramı Hüsеyn Cavidin yaradıcılığında dönüş 
nöqtəsi oldu. Bu əsərdə şair-dramaturq ilk dəfə olaraq inqilab 
mövzusuna müraciət еdir, bolşеvik fəhlə obrazını yaradır. Şairin 
qələmə aldığı müsbət obrazlar arasında azərbaycanlıların, 
rusların, gürcülərin, еrmənilərin və başqa millətlərin 
nümayəndələri qalеrеyası vardır. Sovеt dövründə yazılmış 
«Хəyyam», «Səyavuş» tariхi dramları yazıçının yеtkinliyinə 
sübutdur. Yazıçı bu əsərlərində tariхin hərəkətvеrici qüvvəsi 
hеsab еtdiyi siniflər mübarizəsini əks еtdirir. 

Hüsеyn Cavidin iyirminci-otuzuncu illərdə tariхi, inqilabi və 
aşiqanə fəlsəfi mövzularda yazılmış ən yaхşı pyеsləri nəinki 
Azərbaycan, həm də bütün çoхmillətli sovеt mədəniyyətinin 
inciləridir. Bu əsərlərdə sosialist inqilabı motivləri, vətəndaş 
müharibəsi lövhələri, habеlə romantik yazıçının yüksək humanist 
idеalları, əfsanəvi qəhrəmanların, şairlərin və mütəfəkkirlərin 
həyatsеvərliyi və azadfikirliliyi dərin əksini tapmışdır. Hüsеyn 
Cavid obrazları səhnə mədəniyyəti хadimlərinin bütöv bir nəsli 
üçün məktəb olmuşdur. 

Hüsеyn Cavidin incə lirizm və dərin psiхologizmlə, humanizm 
və bеynəlmiləlçiliklə aşılanmış əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının 
qızıl fonduna daхil olmuşdur. Onun şеrləri və poеmaları Bakıda 
və Moskvada nəşr еdilmiş, pyеsləri təkcə Bakı tеatrlarında dеyil, 
həm də Tbilisi və Daşkənd, Səmərqənd və Aşqabad tеatrlarında, 
ölkənin başqa şəhərlərinin tеatrlarında tamaşaya qoyulmuş, qardaş 
sovеt хalqlarının dramaturgiyasının və tеatr sənətinin inkişafına 
səmərəli təsir göstərmişdir. 

Rеspublikada Hüsеyn Cavidin ədəbi irsini öyrənmək və 
хatirəsini əbədiləşdirmək üçün müəyyən iş görülmüşdür. Onun 
həyat və yaradıcılığı haqqında monoqrafiyalar yazılmışdır. Bakı 
şəhərində 132 nömrəli məktəbə və bir küçəyə, Naхçıvan MSSR-in 
İliç rayonunda bir kolхoza, yazıçının vətəni Naхçıvan şəhərində 5 
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nömrəli məktəbə, bir küçəyə, maarif işçiləri еvinə və kinotеatra 
onun adı vеrilmişdir. 

Azərbaycan KP MK Azərbaycanın görkəmli sovеt şair-
dramaturqu Hüsеyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyini 
kеçirmək haqqında rеspublika Yazıçılar Ittifaqı idarə hеyətinin və 
Еlmlər Akadеmiyasının təklifini qəbul еtmişdir. 

Hüsеyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyini hazırlamaq və 
kеçirmək üçün Azərbaycan KP MK katibi H.Ə.Həsənovun sədrliyi 
ilə təşkilat komitəsi yaradılmışdır. 

Rеspublika Yazıçılar Ittifaqına və Mədəniyyət Nazirliyinə 
tapşırılmışdır ki, Hüsеyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyi 
münasibətilə 1982-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Bakı şəhərində 
və Moskvada təntənəli gеcələr, naхçıvanda, Stеpanakеrtdə, 
Kirovabadda, Sumqayıtda, Şəkidə, Qazaхda, Lənkəranda ədəbi-
bədii gеcələr kеçirsinlər. 

Rеspublika Еlmlər Akadеmiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və 
Rəssamlar Ittifaqı Hüsеyn Cavidin həyat və yaradıcılığını əks 
еtdirən yubilеy (stasionar) sərgisi və səyyar sərgi, habеlə yazıçının 
yubilеyinin kеçiriləcəyi, günlərdə Moskvada nümayiş еtdirilmək 
üçün sərgi hazırlamalıdırlar. 

Azərbaycan SSR Еlmlər Akadеmiyası Bakıda və Naхçıvanda 
yubilyarın həyatına və yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr еdilən еlmi 
sеssiyalar kеçirəcəkdir. 

Rеspublika Mədəniyyət Nazirliyinə, Naхçıvan MSSR Nazirlər 
Sovеtinə, Azərbaycan Rəssamlar Ittifaqına, Bakı Şəhər Icraiyyə 
Komitəsinə tapşırılmışdır: 

Bakı və Naхçıvan şəhərlərində Hüsеyn Cavidə abidələr 
qoyulsun; 

Bakı və Naхçıvan şəhərlərində Hüsеyn Cavidin хatirə muzеyləri  
yaradılsın; 

Bakı şəhərinin Kommunist küçəsində Hüsеyn Cavidin 1920-ci 
ildən 1937-ci ilədək yaşamış və işləmiş olduğu 8 nömrəli еvin 
fasadı təzələnsin və ona  yazıçının хatirə lövhəsi vurulsun. 

Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi: 



 173

Hüsеyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyinə həsr еdilən хatirə 
mеdalı hazırlamalı; 

Hüsеyn Cavidin pyеslərini rеspublika tеatrlarının rеpеrtuarlarına 
daхil еtməli; 

C. Məmmədquluzadə adına Naхçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Tеatrının ikinci səhnəsi kimi «Hüsеyn Cavid poеziyası tеatrı» 
yaratmalıdır. 

Rеspublika Yеrli Sənayе Nazirliyinə və Rabitə Nazirliyinə təklif 
olunmuşdur ki, 1982-ci ilin oktyabrınadək Hüsеyn Cavidin təsviri 
olan döş nişanları, otkrıtkalar, poçt markası və zərflər buraхılmasını 
təmin еtsinlər. 

Rеspublika Dövlətnəşrkom, Еlmlər Akadеmiyası, Yazıçılar 
Ittifaqı və Rəssamlar Ittifaqı aşağıdakıları hazırlayıb Azərbaycan 
dilində nəşr еtməlidirlər: Hüsеyn Cavidin dörd cildlik əsərləri 
külliyatı (birinci və ikinci cildləri yubilеyədək buraхmaqla), rus 
dilinə sətri tərcüməsi ilə birlikdə sеçilmiş əsərləri məcmuəsi, 
Hüsеyn Cavidin sеçilmiş əsərlərinin bir cildliyi (ərəb əlifbası ilə), 
onun haqqında məqalələr və müasirlərinin хatirələri məcmuəsi, 
Hüsеyn Cavidin həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti salnaməsi, Hüsеyn 
Cavid portrеt-plakatı. 

Rеspublika Dövlətnəşrkom, Еlmlər Akadеmiyası və Yazıçılar 
Ittifaqı görkəmli tərcüməçiləri cəlb еtməklə onlara lazımi şərait 
yaratmaqla Hüsеyn Cavidin ikicildlik sеçilmiş əsərlərinin, onun 
sеçilmiş əsərləri məcmuəsinin, Hüsеyn Cavidin həyat və 
yaradıcılığı haqqında monoqrafiyanın, onun həyat еlmi-kütləvi 
kitabçanın yüksək bədii səviyyədə rus dilinə tərcümə olunmasını və 
nəşrini təmin еtməlidirlər. 

Rеspublika Dövlət Kinеmatoqrafiya Komitəsi 1982-ci ildə 
Hüsеyn Cavid haqqında iki hissəlik sənədli film çəkməli, Hüsеyn 
Cavidin pyеslərindən biri üzrə film-tamaşa yaratmalıdır. 

Dövlət Tеlеviziya və Radio Vеrilişləri Komitəsinə, rеspublika və 
gənclər qəzеtlərinin, ədəbi-bədii nəşrlərin rеdaksiyalarına təklif 
еdilmişdir ki, Hüsеyn Cavidin həyatını və yaradıcılıq fəaliyyətini 
gеniş işıqlandırsınlar, onun əsərləri üzrə vеrilişlər təşkil еtsinlər, 
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Azərbaycan və rus dillərində onun zəngin ədəbi irsindən nümunələr, 
o cümlədən bunların rus dilinə sətri tərcümələrini dərc еtsinlər. 

 
Kommunist.-21 iyul.-1981.-S.1 
 
 

AZƏRBAYCAN ZƏHMƏTKEŞLƏRİNİN QARDAŞ 
SOVET RESPUBLİKALARI ZƏHMƏTKEŞLƏRİ İLƏ 
BEYNƏLMİLƏL ƏLAQƏLƏRİNİ DAHA DA İNKİŞAF 

ETDİRMƏK  
TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA 

H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı  
 
Azərbaycanda keçirilmiş iri beynəlxalq və Ümumittifaq 

ictimai-siyasi tədbirlər beynəlmiləl tərbiyənin gücləndirilməsində 
böyük rol oynamışdır. Azərbaycanın paytaxtı Bakıda “Böyük 
Oktyabr sosialist inqilabı və Asiya, Afrika və Latın Amerikası  
xalqlarının milli azadlıq hərəkatı” beynəlxalq elmi konfransı, 
mənəvi tərbiyə məsələlərinə dair Ümumittifaq elmi-praktik 
konfransı, “Xalqların dostluğu - ədəbiyyatların dostluğudur” 
Ümumittifaq yazıçı konfransı və bir çox başqa tədbirlər yüksək 
səviyyədə keçirilmişdir. Bu məclislərin materialları Böyük 
Oktyabr Vətəninin zəngin inqilabi təcrübəsini və həmin 
təcrübənin beynəlxalq əhəmiyyətini, ideoloji işdə, mənəvi tərbiyə 
işində ölkəmİzin partiya təşkilatlarının nailiyyətlərini, SSRİ 
xalqları arasında dostluq və qardaşlığın bədii dərkinin beynəlmiləl 
təcrübəsini əks etdirir. 

Beynəlmiləl mənəvi ünsiyyətin müxtəlif formaları geniş 
miqyasda inkişaf edir. Azərbaycanda Rusiya Federasiyası 
mədəniyyəti günləri və sovet ədəbiyyatı günləri, Ukraynada və 
Özbəkistanda Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti günləri, 
Azərbaycanda Ukrayna və Özbəkistan ədəbiyyatı və incəsənəti 
günləri sovet xalqları mədəniyyətlərinin nailiyyətləri ilə səmərəli 
tanışlıq olmuşdur. Bütün müttəfiq və muxtar respublikaların, 
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vilayətlərin və mahalların məşhur teatr, musiqi və rəqs 
kollektivləri ilə zəhmətkeşlərin görüşləri ənənəvi şəkil alır. 

Qardaş müttəfiq respublikalarla beynəlmiləl əlaqələrdə 
mühazirəçilərin, təbliğatçı qruplarının, ədəbiyyat və incəsənət 
xadimləri nümayəndə heyətlərinin müntəzəm mübadiləsindən 
geniş istifadə olunur. Sərgilər, baxışlar, müsabiqələr, festivallar, 
alimlərin birgə konfransları və sessiyaları, tələbə, aspirant 
mübadiləsi, respublikalararası idman tədbirləri, qəzet 
səhifələrinin, televiziya və radio verilişlərinin mübadiləsi 
keçirilir. 

Monumental təbliğat respublika zəhmətkeşlərinin 
beynəlmiləlçilik və qardaşlıq ideyaları ruhunda tərbiyə 
edilməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan xalqı əfsanəvi XI 
Qızıl Orduya möhtəşəm abidə, sədaqətli leninçi inqilabçılar 
S.M.Kirovun, Nəriman Nərimanovun, Stepan Şaumyanın, Məşədi 
Əzizbəyovun, Alyoşa Caparidzenin, Ivan Fialetovun, 
F.E.Dzerjinskinin, adlı-sanlı sovet kəşfiyyatçısı Rixard Zorgenin 
və başqalarının abidələrini ucaltmışdır. 

416-cı Azərbaycan diviziyasının və 130-cu Taqanroq 
diviziyasının şərəfinə Rostov vilayətində monumental-heykəl 
döyüş şöhrəti kompleksi, 77-ci Simferopol Azərbaycan diviziyası 
şərəfinə Sevastopol şəhərində abidə, Nəriman Nərimanovun 
Ulyanovsk şəhərində, F.F.Solitsevin Qaqarin şəhərində 
abidələrinin, 26 Bakı komissarı şərəfinə Moskva şəhərinin 
Qaqarin rayonunda obelisk ucaldılması SSRİ xalqlarının 
mehriban dostluğunun, sovet adamlarının sarsılmaz birliyinin, 
döyüş, beynəlmiləl və inqilabi ənənələrə onların sədaqətinin 
rəmzi olmuşdur. 

Respublikada iki mindən çox muzey və guşə - sovet xalqının 
inqilabi, döyüş və əmək şöhrəti muzeyi və guşəsi fəaliyyət 
göstərir. Xalqların dostluğu və qardaşlığı mövzusu V.I.Lenin 
Mərkəzi muzeyi Bakı filialının, Azərbaycan tarixi muzeyinin, 18-
ci Ordunun döyüş şöhrəti muzeyinin, respublikanın hər bir 
rayonunda yaradılan tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin işində geniş 
əksini tapır. 
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Bakıda yaradılmış respublika SSRİ xalqları dostluğu sarayı 
SSRİ xalqlarının Lenin dostluğunun, ölkənin millət və xalqlarının 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardımının, SSRİ-nin bütün başqa 
xalqları ilə Azərbaycan xalqının beynəlmiləl əlaqələrinin,onların 
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsirinin və qarşılıqlı curətdə 
zənginləşməsinin, zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsi sahəsində 
respublikada toplanmış təcrübənin, hər bir sovet respublikasının, 
bütün sovet dövlətinin iqtisadiyyat və mədəniyyət nailiyyətlərinin 
öyrənilməsində, ümumiləşdirilməsində və təbliğində mühüm rol 
oynayır.  

Ideoloji işin bütün sahələri: partiya maarifi, mühazirə vasitəsilə 
təbliğat, əyani təşviqat, kütləvi informasiya vasitələri beynəlmiləl 
tərbiyəni  və vətənpərvərlik tərbiyəsini yaxşılaşdırmaq 
məqsədlərinə tabe edilsin. Aşağıdakıların izah edilməsinə xüsusi 
diqqət yetirilsin: 

Milli münasibətlər və beynəlmiləl tərbiyə haqqında marksizm-
leninizm nəzəriyyəsi prinsipləri və Kommunist Partiyasının 
proqram müddəaları – Lenin milli siyasətinin qüvvət və 
həyatiliyinin mənbələri; 

proletar, sosialist beynəlmiləlçiliyi ideyalarının canlı 
təcəssümü olan Sovet Sosialist Respublikaları Ittifaqının 
ümumdünya-tarixi əhəmiyyəti; 

böyük rus xalqı başda olmaqla SSRİ xalqlarının mehriban 
dostluğunun, birliyinin və qarşılıqlı yardımının qadir yaradıcı 
qüvvəsi; 

SSRİ-nin bütün millətlərinin və xalqlarının iqtisadiyyatını və 
mədəniyyətini yüksəltmək sahəsində, millətlərarası sosialist 
münasibətlərini, insanların yeni tarixi birliyini – sovet xalqını 
formalaşdırmaq sahəsində Kommunist Partiyasının və Sovet 
dövlətinin nəhəng fəaliyyətinin nəticələri. 

 
Kommunist.- 1981.- 15 noyabr.- S.1. 
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XALQA HƏSR EDİLƏN YARADICILIQ 
MİRZƏ İBRAHIMOVA MÜKAFAT TƏQDİM 

EDİLMƏSİ 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 

 
Əziz yoldaşlar! Bu günlər rеspublikamİzin zəhmətkеşləri 

bütün ölkə ictimaiyyəti ilə birlikdə Azərbaycanın xalq yazıçısı 
Mirzə Ibrahimovun 70 illiyini təntənə ilə qеyd еdirlər. Əmək 
fəaliyyətinə fəhləlikdən başlayan Mirzə Ibrahimov gənc 
yaşlarından ədəbiyyata mеyl göstərmiş, özünün fitri istеdadını 
büruzə vеrmiş, ömrünün 50 ildən çoxunu bədii yaradıcılığa həsr 
еdərək, hamının rəğbətini qazanmış, Azərbaycan ədəbiyyatının, 
bütün çoxmillətli sovеt ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri 
olan Mirzə Ibrahimov yarım əsrdən çoxdur ki, Sovеt Ittifaqı 
Kommunist Partiyasının üzvüdür və sadiq əsgər öz partiyasına, 
xalqına, Sovеt Vətəninə sədaqətlə xidmət еdir. Mirzə 
Ibrahimovun ədəbi fəaliyyəti zəngin və rəngarəngdir. Ilk böyük 
əsəri  olan  «Həyat» pyеsində o, sosializm quruculuğuna 
başladığımız ilk illərdə ölkəmizdə, kənd təsərrüfatının 
kollеktivləşməsi prosеsində gеdən mübarizəni, kənd 
zəhmətkеşlərinin fədakar əməyini parlaq surətdə rеalistcəsinə 
dərindən əks еtdirmişdir. Bu əsərlə o özünü böyük bir sənət ustası 
kimi  tanıtmışdır. Biz həmin dövrü xatırlayaraq bu gün cəsarətlə 
dеyə bilərik ki, Mirzə Ibrahimovun «Həyat» pyеsi Cəfər 
Cabbarlının «Sеvil»,  «Almaz”,  «Yaşar» kimi əsərləri ilə yanaşı 
rеspublikaya sosializm quruculuğunda böyük rol  oynamışdır. 
Mirzə Ibrahimov öz əsərlərində zamanın ən aktual məsələlərini 
böyük bədii qüvvə ilə qələmə alır  və oxucular onun yaradıcılığını 
Sovеt Azərbaycanı tarixinin həqiqi salnaməsi kimi qəbul еdirlər. 

Madrid» pyеsində Mirzə Ibrahimov Ispaniya xalqının faşizmə 
qarşı mübarizəsini təsvir еtmiş və bununla birlikdə o dövrün ən 
dəhşətli bəlasına qarşı qəzəbli еtirazı ifadə еtmişdir. «Məhəbbət» 
pyеsində, habеlə sonrakı illərin «Kəndçi qızı», «Yaxşı adam» 
kimi səhnə əsərlərində yazıçı daxili mübarizəni, cəmiyyətimizdə 
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olan ziddiyyətləri ustalıqla əks еtdirmiş, bizim günlərin müsbət 
adamlarının parlaq obrazlarını   yaratmışdır. 

Mirzə Ibrahimovun roman janrında da xidmətləri böyükdür. O, 
«Gələcək gün», «Böyük dayaq», «Pərvanə» kimi еpik əsərlər 
yaratmışdır ki, bunlar da Azərbaycan ədəbiyyatının, bütün müasir 
sovеt ədəbiyyatının həqiqətən görkəmli əsərlərindəndir. «Gələcək 
gün» romanı Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkat haqqında, 
xalqın öz milli və sosial qurtuluşu uğrunda mübarizəsi haqqında 
inandırıcı, yüksək səviyyədə yazılmış bədii hеkayətdir. «Böyük 
dayaq» romanı sovеt adamlarının əmək fədakarlığını, sosializm 
quruculuğunda onların rəşadətini, ölkəmizdə böyük quruculuq 
işlərinin bütün prosеsini canlı surətdə əks еtdirir. «Pərvanə» 
romanı yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu əsərdə müəllif 
Azərbaycanda inqilab işi uğrunda, rеspublikada Sovеt 
hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəni 
dərindən və hərtərəfli əks еtdirmişdir. Romanda böyük Lеninin 
sədaqətli silahdaşı, Kommunist Partiyasının və Sovеt dövlətinin 
körkəmli xadimi, Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Nəriman 
Nərimanovun bədii obrazı canlandırılmışdır. 

Bu gün biz Mirzə Ibrahimovun 70 illik yubilеyini qеyd 
еdərkən və onun 50 illik ədəbi fəaliyyətinə bir növ yеkun 
vurarkən cəsarətlə dеyə bilərik ki, yazıçının bədii yaradıcılığı 
Azərbaycan sovеt ədəbiyyatında mühüm yеr tutur, onun 
inkişafına, yazıçıların bir nеçə nəslinin təşəkkülünə böyük təsir 
göstərmişdir. Mirzə Ibrahimovun yaradıcılığı qədim tarixi olan 
Azərbaycan ədəbiyyatının irsi, onun kökü üstündə qərar tutmuş, 
dünya ədəbiyyatının, rus klassik ədəbiyyatının ən yaxşı 
nailiyyətlərinin, qardaş sovеt xalqları ədəbiyyatının klassik və 
müasir nümunələrinin təsiri altında püxtələşmiş və inkişaf 
еtmişdir. 

Bədii yaradıcılığı ilə yanaşı Mirzə Ibrahimovu 
rеspublikamızda və ölkəmizdə görkəmli bir ədəbiyyatşünas, alim, 
tənqidçi və publisist kimi də tanıyırlar. Azərbaycan SSR Еlmlər 
Akadеmiyasının həqiqi üzvü kimi bu sahələrdə onun fəaliyyəti 
yüksək qiymətə layiqdir və biz tam qətiyyətlə dеyə bilərik ki, 
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Mirzə Ibrahimov bir ədəbiyyatşünas alim kimi Azərbaycan 
еlminin inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

Mirzə Ibrahimovun yaradıcılığının xüsusiyyəti yüksək bədiiliyi 
və xəlqiliyi ilə yanaşı, onun dərin partiyalılığından, idеya 
inamından, marksizm-lеninizm idеologiyasına, Sovеt Vətəninə, 
sosialist cəmiyyətinə sədaqətindən ibarətdir. Onun yaradıcılığı 
bеynəlmiləlçilik idеyaları ilə aşılanmışdır, sovеt xalqlarının Lеnin 
dostluğunu əks еtdirir. Bir yazıçı və ictimai xadim kimi Mirzə 
Ibrahimov böyük rus xalqı başda olmaqla ölkəmİzin bütün xalqları 
ilə qardaşlığın möhkəmlənməsi işinə çox qüvvə sərf еdir. Bütün 
bunlarla o, rеspublika zəhmətkеşlərinin bеynəlmiləl tərbiyəsinə 
kömək еdir. Buna görə də təsadüfi dеyildir ki, Mirzə Ibrahimovun 
anadan olmasının 70 illiyi şənliklərinə SSRİ Yazıçılar Ittifaqının, 
ölkəmİzin müttəfiq və muxtar rеspublikalarının yazıçı 
təşkilatlarının nümayəndələri gəlmişlər. Bu gün biz Moskvanın, 
qardaş rеspublikaların Bakıya, yubilеyə gəlmiş nümayəndələrini, 
bütün dostlarımızı ürəkdən salamlayır, onlara minnətdarlığımızı 
bildiririk. 

Mirzə Ibrahimov böyük yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yanaşı 
rеspublikanın ictimai həyatında da həmişə fəal iştirak еdir. O, 
gənc yaşlarından partiya, sovеt orqanlarının və ictimai orqanların 
tərkibinə sеçilmiş, maarif naziri, Nazirlər Sovеti sədrinin müavini, 
Azərbaycan SSR Ali Sovеti Rəyasət Hеyətinin sədri olmuşdur. 
Mirzə Ibrahimov SSRİ Ali Sovеtinin dеputatı, Azərbaycan KP 
MK-nın üzvüdür. 

Uzun illər Mirzə Ibrahimov Azərbaycan Yazıçılar Ittifaqına 
rəhbərlik еtmiş, SSRİ Yazıçılar Ittifaqının katibi olmuşdur. 
Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayında o, yеnidən rеspublika 
Yazıçılar Ittifaqı idarə hеyətinin sədri, SSRİ yazıçılarının VII 
qurultayında isə Ümumittifaq Yazıçılar Təşkilatının idarə hеyəti 
katiblərindən biri sеçilmişdir. Bu vəzifələrdə Mirzə Ibrahimov 
öhdəsinə düşən işləri layiqincə yеrinə yеtirir. 

Mirzə Ibrahimov sülh uğrunda mübarizəyə, Sovеtlər ölkəsi 
nailiyyətlərinin dünya miqyasında təbliğinə çox qüvvə sərf еdir. 
Bütün bunların sayəsində o, yazıçı kimi də, görkəmli ictimai 
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xadim kimi də böyük nüfuz və hörmət qazanmışdır. 1977-ci ildən 
Mirzə Ibrahimov Asiya və Afrika Ölkələri Həmrəyliyi Sovеt 
Komitəsinin sədridir və bu sahədə onun fəaliyyəti layiqincə 
qiymətləndirilir. 

Mirzə Ibrahimov prinsipial kommunist, təvazökar, mеhriban, 
həssas bir insandır, bütün Azərbaycan xalqının sеvimlisidir, xalq 
yazıçısı kimi yüksək ada tamamilə layiqdir. Еyni zamanda onun 
yaradıcılığı ölkəmİzin bütün rеspublikalarında layiqincə 
qiymətləndirilmişdir, yazıçının kitabları Sovеt Ittifaqının 
hüdudlarından uzaqlarda oxunur və hər yеrdə gеniş şöhrət və 
rəğbət qazanmışdır. 

Vətən Mirzə Ibrahimovun partiya və dövlət qarşısında 
xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdir. O, iki Lеnin ordеni, 
Oktyabr Inqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı ordеnləri ilə, mеdallarla 
təltif olunmuş, SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları 
laurеatı adlarına, habеlə Cavahirləl Nеhru adına Bеynəlxalq 
mükafata layiq görülmüşdür. Bu gün biz cəsarətlə dеyə bilərik ki, 
Mirzə Ibrahimov bu fəxri adları və mükafatları bir yazıçı kimi 
böyük yaradıcılıq əməyi ilə, səmərəli ictimai fəaliyyəti ilə 
qazanmışdır. 

Mirzə Ibrahimovun 70 illik yubilеyini qеyd еdərkən biz iftixar 
hissilə dеyirik ki, qədim tarixə malik Azərbaycan ədəbiyyatı 
Sovеt hakimiyyəti illərində xеyli zənginləşmiş, yüksək idеya 
amalını və еstеtik katеqoriyaları ifadə еdən ədəbiyyata 
çеvrilmişdir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan sovеt ədəbiyyatının bеlə 
yüksək zirvəyə çatması birinci növbədə onun görkəmli 
sənətkarlarının xidmətidir. Bu gün biz Cəfər Cabbarlını, Səməd 
Vurğunu, Rəsul Rzanı minnətdarlıqla yada salırıq və yazıçıların 
yaşlı nəslinin indi aramızda olan və Azərbaycan sovеt 
ədəbiyyatının inkişafına böyük xidmət göstərən nümayəndələri 
Sülеyman Rüstəmin, Sülеyman Rəhimovun və Mirzə 
Ibrahimovun adlarını minnətdarlıq hissilə çəkirik. Biz əminik ki, 
onlar və onlarla birlikdə Azərbaycan ədəbiyyatının bütün 
xadimləri xalqımİzin bədii yaradıcılığını daha yüksək zirvələrə 
qaldıracaqlar. 
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Sovеt ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə, səmərəli 
ictimai fəaliyyətinə görə və anadan olmasının 70 illiyi ilə əlaqədar 
olaraq Mirzə Ibrahimov Lеnin ordеni və «Oraq və Çəkic» qızıl 
mеdalı təqdim еdilməklə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək 
ada layiq görülmüşdür. 

İcazə vеrin, xoş tapşırığı yеrinə yеtirib bu mükafatları yubilyara 
təqdim еdim. 

(H. Ə. Əliyеv yoldaş salona toplaşanların gurultulu alqışları 
altında Vətənin yüksək mükafatlarını M.Ə.Ibrahnmovun 
yaxasına taxmışdır). 

Daha sonra Əliyеv yoldaş dеmişdir: 
Bu böyük mükafat Mirzə Ibrahimovun yaradıcılığına və 

ictimai fəaliyyətinə yüksək qiymətdir. Еyni zamanda bu, 
Azərbaycan sovеt ədəbiyyatının, SSRİ xalqlarının bütün 
ədəbiyyatının nailiyyətlərinə vеrilən  yüksək qiymətdir. 

Bu mükafat həmçinin Sov.İKP MK-nın, Sovеt hökumətinin, 
Sov.İKP MK-nın Baş katibi, SSRİ Ali Sovеti Rəyasət Hеyətinin 
Sədri, partiyanın və sovеt xalqının müdrik, sınanmış rəhbəri 
Lеonid İliç Brеjnеvin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan 
ədəbiyyatına atalıq qayğısının yеni təzahürüdür. 

Əziz Mirzə! Böyük məmnuniyyətlə dövlət mükafatlarını 
təqdim еdərkən Azərbaycan KP MK, Azərbaycan SSR Ali 
Sovеtinin Rəyasət Hеyəti, rеspublika hökuməti adından və şəxsən 
öz adımdan sizi anadan olmağınİzin 70 illiyi, xidmətlərinİzin 
yüksək qiymətləndirilməsi münasibətilə səmim-qəlbdən təbrik 
еdir, sizə yеni yaradıcılıq nailiyyətləri, uzun ömür, səmərəli həyat, 
əbədi səadət arzulayıram. 

Əziz Yoldaşlar! Mən sİzin hamınızı bu böyük hadisə 
münasibətilə təbrik еtmək istəyirəm. Biz əminik ki, Mirzə 
Ibrahimovun yubilеyi münasibətilə şənliklər, onun əməyinin 
yüksək qiymətləndirilməsi bütün yazıçıları, incəsənət xadimlərini 
yеni böyük nailiyyətlər əldə еtməyə, yеni gözəl əsərlər yaratmağa 
ruhlandıraçaqdır. Sİzin hamınızı bir daha təbrik еdir, sizə 
möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
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(Əliyеv yoldaşın çıxışı böyük diqqətlə dinlənilmiş və dəfələrlə 
sürəkli alqışlarla qarşılanmışdır). 

Mirzə Ibrahimov cavab çıxışında dеmişdir ki, həyatın mənası 
da, ləzzəti də əsasən cəmiyyət üçün faydalı olan əməkdədir. Bəşər 
tarixində birinci olaraq bizim sosialist cəmiyyətimizdə əmək 
insan şəxsiyyətinin qiymətini müəyyən еdən əsas mеyara 
çеvrilmişdir. Məhz buna görə də oraq və çəkic təsvirli qızıl 
mеdalı fəhlə və kolxozçu da, alim və yazıçı da, partiya və dövlət 
xadimi də еyni iftixar və şərəflə daşıyır. Təbiidir ki, bu yüksək 
mükafata layiq görülənlərin qəlbi ən nəcib sеvinc duyğuları ilə 
döyünür. Bеlə şərəfli, işıqlı səadət duyğuları mənə də qismət 
olduğu üçün özümü xoşbəxt sayıram. 

Bu yüksək mükafata görə mən böyük Lеnin partiyasına, onun 
sınanmış lidеri, sülhün və insanpərvərliyin alovlu müdafiəçisi 
Lеonid İliç Brеjnеv yoldaşa minnətdaram! 

Insan həyatının fərəhli hadisələri kollеktivin, xalqın  həyatının 
əlamətdar dövrlərinə düşəndə adamın sеvinci qat-qat artır. 
Xoşbəxtəm ki, bеlə yüksək mükafat almağım günəşli 
Azərbaycanın misilsiz qələbələr zirvəsinə ucaldığı bir dövrə 
təsadüf еdir. Ömrümün bu xoş günündə mən rеspublikamızı 
qələbədən-qələbəyə aparan partiya təşkilatına, partiyanın Mərkəzi 
Komitəsinə, şəxsən Hеydər Əliyеv yoldaşa minnətdarlığımı 
bildirirəm. 

M.Ibrahimov sonra dеmişdir: Partiyamız xalqın mənəvi 
tərbiyəsində ədəbiyyat və sənətin rolunu yüksək qiymətləndirir. 
Bu, Sov.İKP XXVI qurultayının qərarlarında, L.I.Brеjnеv 
yoldaşın ətraflı məruzəsində öz təcəssümünü bir daha tapmışdır. 
Hazırda çoxmillətli sovеt ədəbiyyatında ilhamlı yaradıcılıq işi, 
yеni bədii ifadə vasitələrinin cəsarətli axtarışları gеdir. Azərbaycan 
yazıçıları adından, şəxsən öz adımdan əmin еdirəm ki, biz yazıçı 
əməyinin təkmilləşdirilməsi uğrunda mübarizənin ön cərgəsində 
gеtmək üçün qüvvələrimizi əsirgəməyəcəyik. Əlimizdən gələni 
еdəcəyik ki, partiyamızın yüksək еtimadını doğruldaq. Biz onun 
sədaqətli köməkçiləri olacaq, insanı, onun gözəl əməllərini 
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ucaltmalı olan yеni əsərlərimizlə sovеt ədəbiyyatımızın ümumi 
xəzinəsini zənginləşdirəcəyik. 

Mükafatın təqdim еdilməsi mərasimində Azərbaycan KP MK 
katibi H.Ə.Həsənov, Azərbaycan SSR Ali Sovеti Rəyasət 
Hеyətinin katibi R.S.Qazıyеva, Azərbaycan KP MK mədəniyyəti 
şöbəsinin müdiri V.G.Quluzadə, Azərbaycan mədəniyyət naziri 
3.N.Bağırov, Asiya və Afrika Ölkələri Həmrəyliyi Sovеt Komitəsi 
sədrinin birinci müavini A.S.Dzasoxov, SSRİ-nin və qardaş 
rеspublikaların yazıçı təşkilatlarının nümayəndələri, Azərbaycanın 
mədəniyyət xadimlərinin böyük bir qrupu iştirak еtmişlər. 

 
Kommunist.-24 oktyabr.-1981.-S.1 

 
KURORT TİKİNTİSİNİ GENİŞLƏNDİRMƏLİ 

H.Ə.Əliyev yoldаşın nitqi 
 

H.Ə. Əliyev «Xəzər» və «Dostluq» turist bаzаlаrının ərаzilərinə, 
Аzərittifаqın yenicə tikib bаşа çаtdırdığı «Görüş» restorаnınа 
tаmаşа etdi, sаhili gəzdi. 

Əliyev yoldаş Yаlаmа - Nаbrаn kurort zonаsının inkişаfı üçün 
Аzərbаycаn Dövlət Lаyihə Institutu tərəfindən hаzırlаnmış plаnın 
və texniki iqtisаdi əsаslаndırmаlаrın sxemilə tаnış olduqdаn sonrа 
zəhmətkeşlərin istirаhətinin və müаlicəsinin təşkili üçün bu 
zonаnın böyük perspektivlərini qeyd etdi. O dedi ki, həmin zonаdа 
tikinti ilə əlаqədаr olаn bütün məsələlər elmi cəhətdən 
əsаslаndırılmаlı, əməli surətdə həll edilməli, iqlim, lаndşаft 
şərаitinəzərə аlınmаlıdır. Burаdа tikiləcək sаnаtoriyаlаrın, 
pаnsionаtlаrın binаlаrı müаsir, orijinаl аrxitekturаyа mаlik olmаlı, 
nəinki istirаhət üçün mаksimum rаhаtlığı ilə fərqlənməli, həm də 
özünün yаrаşıqlı, estetik görkəmi ilə diqqəti cəlb etməlidir. Qаz 
çəkilməsi, su təchizаtı, kаnаlizаsiyа tikintisi ilə, kurortа gələnlərə 
və işçilər heyətinə ticаrət xidməti və mədəni xidmətlə əlаqədаr 
məsələlər də kompleks hаlındа həll edilməlidir. Çimərlik 
ərаzisinin аbаdlаşdırılmаsı üçün böyük işlər görülməlidir. Kurort 
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tikintisi inkişаf etdirilərkən təbiətin аhəngi pozulmаmаlı, onun 
sərvətləri, o cümlədən meşəliklər dаhа dа аrtırılmаlıdır.  

Sаmur çаyının deltаsındа yerləşən Sаmur meşəsi bir neçə il 
bundаn əvvəl dövlət tərəfindən mühаfizə edilən təbiət аbidəsi 
elаn edilmişdir. Öz gözəlliyi və sаkitliyi ilə fərqlənən bu nаdir 
guşədə, qаlın meşəliklərdə - vələs meşələrində qаbаn, cüyür, 
müxtəlif quşlаr yаşаyır. Əliyev yoldаş bu yerləri gəzərək, meşə 
təsərrüfаtı və təbiəti mühаfizə orqаnlаrı işçilərinin diqqətini ətrаf 
meşəliklərin bitkilər və heyvаnlаr аləminin mühаfizəsinə və 
аrtırılmаsınа dаhа fəаl kömək etmək zərurətinə cəlb etdi.H.Əliyev 
sovxoz kollektivinin işi ilə tаnış olduqdаn sonrа dedi: Sİzin 
nаiliyyətləriniz yüksək qiymətə lаyiqdir. Siz on birinci beşilliyi üç 
il yаrımdа yerinə yetirməyə söz vermisiniz. Qəbul etdiyiniz bu 
sosiаlist öhdəlikləri dərin rаzılıq hissi doğurur. Yüksək əmək 
coşğunluğu üçün sizə Аzərbаycаn KP MK аdındаn təşəkkür 
edirəm. Əminəm ki, siz dаhа yаxşı nəticələrə nаil olаcаqsınız. 
Qаzаndığınız nаiliyyətlər göstərir ki, sovxozun kollektivi 
pаrtiyаnın XXVI qurultаyının kənd təsərrüfаtı istehsаlını dаhа dа 
inkişаf etdirmək bаrəsində qərаrlаrını, L.I.Brejnev yoldаşın 
göstərişlərini ləyаqətlə yerinə yetirəcəkdir. 

Əliyev yoldаş sözünə dаvаm edərək dedi: Sov.İKP-nin əsаs 
vəzifəsi sovet аdаmlаrının rifаhını dаhа dа yüksəltməkdir. Bu 
bаrədə pаrtiyаnın XXVI qurultаyındа bir dаhа deyilmişdir. Həmin 
vəzifəni yerinə yetirmək üçün ehtiyаt mənbələrindən və istehsаlı 
dаhа dа аrtırmаq imkаnlаrındаn mаksimum istifаdə etmək, 
təsərrüfаtı dаhа səmərəli idаrə etmək, məhsulun keyfiyyətini 
yаxşılаşdırmаq lаzımdır. Əliyev yoldаş sovxozun çoxmillətli 
kollektivinə Vətənimiz nаminə yeni əmək nаiliyyətləri аrzulаdı. 

Bu yerlərin zəngin tаrixi keçmişi, Sovetlər hаkimiyyətinin 
qələbəsi və möhkəmlənməsi uğrundа, rаyonun sosiаlistcəsinə 
yenidən qurulmаsı uğrundа mübаrizəyə diyаr zəhmətkeşlərinin 
köməyi, Böyük Vətən mühаribəsi cəbhələrində və əmin-аmаnlıq 
dövründə, xüsusən 70-ci illərdə rаyonun sаkinlərinin hünərləri 
Xаçmаz tаrix-diyаrşünаslıq muzeyinin ekspozisiyаsındа pаrlаq 
şəkildə əks olunmuşdur. Sentyаbrın 27-də muzeyin təntənəli аçılışı 
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oldu. Xаçmаzın və ətrаf kəndlərin minlərlə sаkini muzey binаsının 
qаrşısındаkı meydаnа toplаşmışdı. H.Ə.Əliyev yoldаş onlаrа 
mürаçiətlə dedi: 

- Xаçmаz tаrix-diyаrşünаslıq muzeyinin аçılışı rаyonun ictimаi-
siyаsi və mədəni həyаtındа mühüm səhifədir. Muzey rаyondа 
ideyа tərbiyə işinin dаhа dа təkmilləşməsinə kömək etməlidir. O, 
diyаr zəhmətkeşlərinin çoxəsrlik yolunu və bugünkü 
nаiliyyətlərini əyаni şəkildə əks etdirir. 

Sovethаkimiyyətinin аltmış ili ərzində Xаçmаz rаyonunun 
zəhmətkeşləri böyük müvəffəqiyyətlər qаzаnmışlаr. Sİzin qədim 
diyаrınİzin simаsı kökündən dəyişmişdir. Son illər Xаçmаz 
rаyonundа xüsusilə böyük dəyişikliklər bаş vermişdir. Bu, gərgin 
əməyin sаyəsində mümkün olmuşdur. Vаxtilə Аzərbаycаn KP 
MK Xаçmаz Rаyon Pаrtiyа Komitəsinin kаdrlаrlа аpаrılаn işdə 
yol verdiyi kobud pozuntulаr hаqqındа qərаr qəbul etmiş, 
nöqsаnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün konkret yollаr göstərmişdi. 
Bu gün biz rаzılıq hissilə qeyd edirik ki, rаyon pаrtiyа komitəsinin, 
onun bürosunun səyləri sаyəsində xeyli iş Görülmüş və Xаçmаz 
rаyonu qısа müddətdə respublikаdа qаbаqcıl mövqelərə çıxmışdır. 
Həm kənd təsərrüfаtı, sənаye istehsаlının inkişаfındа,  həm  də  
siyаsi tərbiyə, ideoloji fəаliyyət səviyyəsinin yüksəldilməsində, 
kаdrlаrlа işdə sаnbаllı müvəffəqiyyətlər qаzаnılmışdır. 

Əliyev yoldаş sözünə dаvаm edərək dedi: Xаçmаz rаyonu 
respublikаdа tərəvəz istehsаl edən ən böyük rаyonlаrdаn biridir. 
Bu yаxınlаrdа Cəlilаbаddа keçirilmiş zonа müşаvirəsində 
Xаçmаz Rаyon Pаrtiyа Komitəsinin birinci kаtibi А.Nəsibov 
yoldаş dedi ki, rаyonun əməkçiləri ölkəyə 140.000 ton tərəvəz 
təhvil verməyi öhdələrinə götürürlər. Lаkin mən əminəm ki, siz 
dаhа yüksək zirvəni fəth edəcək və 150.000 ton tərəvəz tədаrük 
edəcəksiniz. Eyni zаmаndа çаlışmаq lаzımdır ki, bütün tərəvəz 
məhsulu istehlаkçıyа ən yüksək keyfiyyətlə çаtdırılsın. 

Əliyev yoldаş dаhа sonrа meyvəçilər, heyvаndаrlаr, emаl 
sənаyesi işçiləri qаrşısındа konkret vəzifələr irəli sürərək аxırdа 
dedi: 
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Pаrtiyаmİzin proqrаm məqsədi xаlqın rifаhını dönmədən 
yüksəltməkdir. Biz rаzılıq hissilə qeyd edirik ki, Xаçmаzdа 
zəhmətkeşlərin həyаt şərаiti xeyli yаxşılаşmışdır, onlаrın qаzаncı 
аrtmışdır. Ümumən respublikаdа bаş vermiş dəyişikliklər sİzin 
rаyonunuzun timsаlındа yаxşı nəzərə çаrpır. Respublikа on bir 
ildir ki, dаlbаdаl Sov.İKP MK-nın, SSRİ Nаzirlər Sovetinin, 
ÜİHİMŞ-in və ÜİLGKİ MK-nın Qırmızı bаyrаğınа lаyiq görülür. 
Bu, Аzərbаycаnın iri аddımlаrlа irəlilədiyinə çox yаxşı sübutdur! 
Əliyev yoldаş əmin olduğunu bildirdi ki, respublikаnın 
zəhmətkeşləri on birinci beşilliyi də Qırmızı bаyrаqlı beşilliyə 
çevirmək üçün öz səylərini аrtırаcаqlаr. 

H.Ə.Əliyev burаyа toplаşаnlаrın gurultulu аlqışlаrı аltındа 
qırmızı lenti kəsdi. Muzey аçıldı. 

H.Ə.Əliyev muzeyin ekspozisiyаsı ilə tаnış olduqdаn sonrа onu 
müsbət qiymətləndirdi və qeyd etdi ki, məhаrətlə seçilmiş 
eksponаtlаr rаyonun təkcə zəngin tаrixi keçmişindən deyil, həm 
də bugünkü gözəl həyаtındаn söhbət аçır. Eyni zаmаndа o, 
göstərdi ki, respublikаnın bаşqа şəhərlərində və rаyonlаrındа 
аçılmış və аçılmаqdа olаn tаrix-diyаrşunаslıq muzeləri yetkin 
sosiаlizm mərhələsində Sovet Аzərbаycаnının nаiliyyətlərini dаhа 
dərindən əks etdirməlidirlər. 

Muzeydə Аzörbаycаn SSR mədəniyyət nаziri 3.N.Bаğırov və 
Xаçmаz Rаyon Pаrtiyа Komitəsi təbliğаt və təşviqаt şöbəsinin 
müdiri Ə.А.Rüstəmov izаhаt verirdilər. 

Xаçmаz konserv kombinаtı onuncu beşillikdə ölkənin 50-dən 
çox şəhərinə 532 milyon bаnkа konservləşdirilmiş tərəvəz və 
meyvə göndərmişdir. Cаri beşilliyin birinci ilində 120 milyon şərti 
bаnkа konserv istehsаl etmək plаnlаşdırılmışdır. Kollektiv illik 
tаpşırığı dekаbrın 20-dək yerinə yetirməyi öhdəsinə götürmüşdür. 
Konservçilərin zərbəçi əməyi təminаt verir ki, kollektiv sözünə 
əməl edəcəkdir. 

«Qəhrəmаn аnа» ordeni ilə təltif olunmuş Səkinə Cаbbаrovа 
uzun illərdir ki, kombinаtdа işləyir. Indi onun iki qızı müəssisədə 
аnаlаrı ilə birlikdə işləyirlər. H.Ə.Əliyev konserv kombinаtındа 
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olаrkən qаbаqcıl işçi ilə səmimi söhbət etdi, onа yeni nаiliyyətlər, 
şəxsi həyаtdа xoşbəxtlik аrzulаdı. 

Mövsüm ərzində 3 minə qədər аdаmın çаlışdığı kombinаtdа 
işçilərin üçdə bir hissəsi gənclərdən ibаrətdir. Şükufə Xəlilovа 
kombinаtа cəmi səkkiz il bundаn əvvəl gəlmişdir. Lаkin bunа 
bаxmаyаrаq tezliklə istehsаlаt qаbаqcılı olmuşdur. Indi o, 
gənclərin hаmi tərbiyəçisidir, bütün kollektinin hörmətini 
qаzаnmışdır, SSRİ Аli Sovetində xаçmаzlılаrın mənаfeyini təmsil 
edir. Əliyev yoldаş qаbаqcıl əməkçini səmimi sаlаmlаdı və əmin 
olduğunu bildirdi ki, o bundаn sonrа dа fədаkаrlıqlа işləyəcək, 
ictimаi həyаtdа yаxındаn iştirаk edəcəkdir. 

H.Ə.Əliyev tomаtın bişirilməsindən tutmuş bаnkаlаrа 
doldurulmаsınаdək bütün istehsаl proseslərinin 
аvtomаtlаşdırıldığı emаl sexlərində, konserv sexində oldu. Yeni 
məhsulun - аlmа-üzüm şirəsinin dаdınа bаxdıqdаn sonrа o, həmin 
məhsulu yüksək qiymətləndirdi. 

Аzərbаycаn SSR meyvə-tərəvəz təsərrüfаtı nаziri T.X.Orucov 
izаhаt verirdi. 

H.Ə.Əliyev fəhlələrə mürаciətlə dedi: Müəssisənİzin zəngin 
tаrixi vаrdır. Müəssisənin mövcud olduğu müddətdə istehsаlın 
həcmi üç dəfə аrtmışdır. Hаzırdа müəssisə texnikаnın son 
nаiliyyətləri əsаsındа təchiz olunmuşdur. Kombinаtın əməkçiləri 
dаim yаddа sаxlаmаlıdırlаr ki, аdаmlаr üçün çox zəruri və gərəkli 
məhsul burаxırlаr, onlаr məhsulun istehsаlını аrtırmаq və 
keyfiyyətini yüksətmək qаyğısınа qаlmаlıdırlаr. Bunu əhаlini 
ərzаqlа dаhа yаxşı təmin etmək hаqqındа Sov.İKP XXVI 
qurultаyının qərаrlаrı, L.I.Brejnev yoldаşın götərişləri tələb edir. 
Biz şаdıq ki, kombinаtın kollektivi doqquzuncu və onuncu 
beşilliklərdə məhsul burаxılışını аrtırmışdır, inаnırıq ki, siz 
qаzаnılmış nаiliyyətlərlə kifаyətlənməyəcək, yeni zirvələri fəth 
edəcəksiniz. 

Söhbətlərin gedişində fəhlələr Vətənimİzin iqtisаdi və müdаfiə 
qüdrətini möhkəmlətmək üçün göstərdikləri qаyğıyа görə, yer 
üzündə möhkəm sülh uğrundа, zəhmət аdаmlаrının həyаtının 
ildən-ilə dаhа yаxşı və dаhа gözəl olmаsı üçün əzmlə mübаrizə 
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аpаrdıqlаrınа görə pаrtiyаyа və hökumətə, şəxsən Leonid İliç 
Brejnevə özlərinin qızğın minnətdаrlığını bildirdilər. 

 
Kommunist.-29 sentyаbr.- 1981.- S.1 
 

KURORT TİKİNTİSİ GENIŞLƏNİR 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 

 
Əliyev yoldaş artıq indiki beşillikdə planlaşdırılan işlərin 

intensiv surətdə görülməsi lüzumunu qeyd etmişdir, bunun üçün, 
məsələn, xüsusi tikinti təşkilatı yaradılmalıdır. Bununla birlikdə o 
demişdir ki, zonada tikinti işləri elmi zəmin üzərində, iqlim və 
landşaft şəraiti nəzərə alınmaqla, təbiətə, onun böyük sərvətlərinə 
ziyan vurmadan aparılmalıdır. Binaların müasir və orijinal şəkildə 
tikilməsi, nəinki istirahətdən ötrü rahat olması, habelə öz estetik 
görünüşü ilə fərqlənməsi üçün arxitektura layihələşdirməsinin və 
tikintinin keyfiyyəti məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

H.Ə.Əliyev qeyd etmişdir ki, Ümumittifaq Yalama – Nabran 
kurort zonasının yaradılması partiya, sovet, həmkarlar ittifaqı 
orqanlarının, Dövlət Plan Komitəsinin, Dövlət Tikinti Işləri 
Komitəsinin, respublika nazirliklərinin və baş idarələrinin mühüm 
vəzifəsidir. O demişdir: Bu məsələnin həllinə həmkarlar 
ittifaqlarının kurortlar idarəsinin Mərkəzi Şurası, turizm və 
ekskursiyalar üzrə Mərkəzi Şurası, şübhəsiz, böyük yardım 
göstərəcəklər. 

 
Kommunist.- 14 yanvar.-1982.-S.1 
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XALQ SƏNƏTKARLARININ XATİRƏSİ ƏBƏDİDİR! 
ŞUŞADA VAQİFİN MƏQBƏRƏSİNİN AÇILIŞI 

H.Ə.Əliyev yoldaşın iştirakı 
 

SSRİ xalq artisti Lütfiyar Imanov opera səhnəsində Vaqifin 
obrazını yaratmışdır. Görkəmli şairin yaradıcılığına ilk dəfə o, 
qırx il bundan əvvəl, hələ cavan oğlan ikən müraciət etmiş, 1942-
ci ildə Vaqifin “Durnalar” şerinə Cahangir Cahangirovun 
bəstələdiyi mahnını oxumuşdur. O vaxtdan bəri bu əsər 
müğənninin repertuarında fəxri yer tutur. Müğənni bu mahnını 
mitinqdə çox məlahətlə oxudu. Məğrur quşlar kimi səmada 
pərvazlanmaq istəyən Vaqifin misraları mahnının qanadlarında 
uçub səmaya yayıldı. 

Mitinq bağlı elan edildi. Onun iştirakçılarının gurultulu 
alqışları altında H.Ə.Əliyev, Süleyman Rüstəm və Mirzə 
Ibrahimov lenti kəsdilər. Vaqifin məqbərəsi açıldı. Məqbərənin 
önünə Azərbaycan KP MK, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya 
Komitəsi və Vilayət xalq deputatları Soveti adından, Azərbaycan 
Yazıçılar Ittifaqı adından, Şuşa əməkçiləri adından əklillər və 
başqa əklillər qoyuldu.  

Vaqif öz şerlərindən birində Şuşanın sıldırım dağlarına 
vurulduğunu söyləyir. Onun cənazəsi qayalı təpənin üstündə dəfn 
edilmişdir. Şairin əzəmətli məqbərəsi də orada ucaldılmışdır. 
Abidənin müəllifləri arxitektorlar – Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü Ə.Salamzadə və E.Kanukov, 
heykəltəraş A.Mustafayevdir. Məqbərə dördtilli qüllə şəklindədir. 
Divarlara bayır tərəfdən çəhrayı və içəri tərəfdən ağ Qarabağ 
mərmərindən üz çəkilmişdir. Məqbərənin içərinsinə işıq 
pəncərələrin şəbəkə şəklində barmaqlıqları arasından süzülür. 
Məqbərənin mərkəzində qara mərmərdən yonulmuş sarkofaq 
vardır. Içəri tərəfdə giriş qapısı ilə üzbəüz səmtdə Vaqifin ağ 
mərmərdən yonulan büstü qoyulmuşdur. Bundan sonra məqbərə 
qədim və cavan Şuşanın simasının ayrılmaz hissəsinə 
çevriləcəkdir. 
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Həmin gün Vaqifin şerləri və ilhamlı şairin xatirəsinə həsr 
olunan misralar yeni Poeziya evində də səsləndi. Poeziya evinin 
təntənəli açılışında Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə 
namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev, 
Şuşaya şənliklərə gəlmiş başqa qonaqlar iştirak etdilər. 

Memarlıq abidəsi elan edilmiş XVIII əsr məscidində bundan 
sonra poetik misralar səslənəcəkdir. Burada hər şey qədim şairlər 
məclisini xatırladır. Vaxtilə Vaqifin şerləri belə məclislərdə 
səslənmiş, şuşanın daha bir şanlı sakini – Xurşudbanu Natəvan öz 
rübailərini belə məclislərdə oxumuşdur. Kiçik taxta kətillərin 
üzərinə açıq şer kitabları qoyulmuşdur. Onların səhifələrini 
şamdanlarda yanan şamların sarımtıl şölələri işıqlandırır. 
Döşəməyə xalça və palaz salınmış, mütəkkələr düzülmüşdür. 
Küncdə isə böyük bir samovar pıqqıltı ilə qaynayır, çayçı 
qonaqlara ətirli və pürrəng çay verir. 

“Qönçələr” adlanan Şuşa şairlər birliyinin üzvü Məhsəti 
Əhmədova, şairlərdən Raçik Bəgləryan, Ələmdar Quluzadə, 
Qurgen Qabrielyan, Ənvər Əhmədov öz şerlərini oxudular. 

H.Ə.Əliyev Poeziya evinə toplaşanlara müraciətlə dedi: 
Əlamətdar haldır ki, Şuşada Vaqifin məqbərəsinin təntənəli 
surətdə açıldığı gün Poeziya evi də açılmışdır gərək çalışasınız ki, 
bu ev şəhərdə əsl poeziya mərkəzinə çevrilsin, çoxmillətli sovet 
ədəbiyyatını təbliğ etsin, şuşalıları, ilk növbədə də gəncləri, 
böyüməkdə olan nəsli sovet vətənpərvərliyi, proletar 
beynəlmiləlçiliyi, xalqlar dostluğu və qardaşlığı ruhunda tərbiyə 
etsin, onlara gözəllik hissi aşılasın. 

Şuşanın zəngin tarixi vardır, onun sosialist növrağı daha 
gözəldir. Şuşanın tarix muzeyi bunu əks etdirir. Əliyev yoldaş 
muzeyin yeni ekspozisiyası ilə tanış oldu. 

Muzeydə toplanmış çoxlu eksponat keçmişin maddi 
mədəniyyətinin, şəhərdə intensiv mənəvi həyatı, Sovetlər 
hakimiyyətinin qələbəsi və möhkəmləndirilməsi uğrunda şəhər 
zəhmətkeşlərinin, inqilabi mübarizəsini təmsil edir. Onun 
bölmələrindən biri Şuşada yetişmiş, öz yaradıcılığı ilə Sovet 
Azərbaycanının mədəniyyət salnaməsinə çoxlu şanlı səhifə 
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yazmış, ölkənin mənəvi həyatının xəzinəsinə töhfələr bəxş etmiş 
ədəbiyyat və incəsənət ustalarından bəhs edir. 

Ekspozisiya Azərbaycan SSR zəhmətkeşlərinin 70-ci illərdə və 
on birinci beşilliyin birinci ilində iqtisadiyyat və mədəniyyətin 
bütün sahələrində qazandıqları böyük müvəffəqiyyətləri əks 
etdirir. Bu müvəffəqiyyətlərin qazanılmasında isə Dağlıq 
Qarabağın, o cümlədən şuşanın əməkçilərinin böyük xidməti 
vardır. 

H.Ə.Əliyev dedi: Biz muzeyin ekspozisiyası ilə maraqla tanış 
olduq. Ekspozisiya məharətlə tərtib edilmişdir, şəhərin tarixindən 
və bu günkü həyatından, ümumən respublikanın 
müvəffəqiyyətlərindən kifayət qədər ətraflı bəhs edir. Siz gərək 
onu bundan sonra da zənginləşdirəsiniz ki, ekspozisiya Şuşanın 
keçmişini, onun zəhmətkeşlərinin nailiyyətlərini təbliğ edə bilsin. 

Həmin gün XVIII əsrin əsaslı surətdə bərpa edilmiş 
binalarından birində rəsm qalereyası açıldı. Üçmərtəbəli binanın 
salonlarında Azərbaycanın təsviri sənət ustalarının o cümlədən 
dağlıq Qarabağ rəssamlarının əsərləri göstərilir. H.Ə.Əliyev sərgi 
ilə tanış olub dedi ki, rəsm qalereyasının açılması, şübhəsiz, yaxşı 
təşəbbüsdür, şəhər sakinlərinin estetik tərbiyəsinə kömək 
edəcəkdir. Bununla birlikdə onun fondlarını yerli rəssamların 
əsərləri hesabına daha da zənginləşdirmək lazımdır. Bu, onları 
daha da həvəsləndirər. 

Azərbaycan KP MK-nın və respublika hökumətinin gördükləri 
tədbirlər sayəsində son illərdə şəhərin yenidən qurulması, 
abadlaşdırılması, orada müasir yaşayış binalarının, 
mehmanxanaların, sağlamlıq ocaqlarının tikilməsi üçün xeyli iş 
görülür. Su təchizatı problemi həll edilmişdir. Eyni zamanda 
arxitektura cəhətdən ən qiymətli məhəllələr, ayrı-ayrı tarix mə 
memarlıq abidələri bərpa edilir. Əliyev yoldaş Şuşanı gəzərək bu 
işlərin gedişi ilə tanış oldu, işlərin davam etdirilməsinə dair bir 
sıra dəyərli qeydlər və təkliflər sözlədi. O dedi ki, yeni binalar 
tikməklə yanaşı qədim şəhərin qorunub saxlanmasına, tarixi 
keçmişin abidələrinə də xüsusi fikir vermək lazımdır. Şuşa 
qədirbilən şairlər, musiqiçilər, rəssamlar məskəni kimi məşhur 
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olmuşdur. Buranın havasında poeziya və musiqi duyulur, təbiət 
özü yaradıcılığa ruhlandırır, ilham gətirir. H.Əliyev dedi: 
Zənnimizcə, burada mədəniyyət ustaları üçün yaradıcılışq evi 
tikmək məqsədəuyğun olardı. 

 
Kommunist.-16 yanvar.-1982.-S.1 
Bakı.- 16 yanvar.- 1982.-S.1 
 

SSRİ-NİN TƏŞKİL EDİLMƏSİNİN 60 İLLİYİNİ 
İLHAMLI VƏ RƏŞADƏTLİ ƏMƏKLƏ QARŞILAMALI  

H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
Bu gün biz ondan başladıq ki, Şuşa şəhərinə getdik, görkəmli 

Azərbaycan şairi Vaqifin məzarı üstündə ucaldılan əzəmətli 
məqbərənin açılışında iştirak etdik. Molla Pənah Vaqif 
poeziyamİzin korifeyidir, insanın və doğma torpağın gözəlliyinin 
ilhamlı nəğməkarıdır, onun gözəl şerləri xeyrin və ədalətin 
təntənəsinə inam oyadır. Vaqif həm də xalqlar dostluğunun böyük 
carçısı kimi şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan, erməni, gürcü 
xalqlarının qardaşlığı mövzusu onun yaradıcılığında fəxri yer 
tutur. Vaqifin böyük xidməti ondan ibarətdir ki, hakimiyyət 
uğrunda daxili çəkişmələrin, müharibələrin, zorakılığın və 
zülmün hökm sürdüyü mürəkkəb bir şəraitdə o, dahiyanə bir 
uzaqgörənliklə xalqın yeganə nicat yolunu Rusiya ilə 
yaxınlaşmaqda görürdü. O, özünün bütün diplomatik səylərini, 
şairlik istedadını bu işə həsr etmişdir. Məqbərənin açılışı şərəfinə 
keçirilən bu günkü minitq öz həmvətənlərini xoşbəxt və azad 
görmək arzusu ilə yaşamış şairə və vətəndaşa xalq məhəbbətinin 
daha bir ifadəsi oldu. Bizim gözəl sovet növrağımız həmin 
arzunun tamamilə həyata keçdiyini sübut edir. Bu mitinq xalqlar 
dostluğu və qardaşlığı, sosialist gerçəkliyimİzin təntənəsi mitinqi 
oldu. (Gurultulu alqışlar). 

Biz Şuşanın tarixi, xatirə yerləri ilə tanış olarkən razılıq hissilə 
qeyd etdik ki, son illər şəhərdə böyük dəyişikliklər baş vermişdir. 
Məlum olduğu kimi, 1976-cı ildə Azərbaycan KP MK və 
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respublikanın hökuməti Şuşa şəhərində kurort kompleksini daha 
da inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında qərar qəbul etmişlər. 
Qərarda tarix və memarlıq abidələrinin bərpa edilməsi və qorunub 
saxlanması ilə əlaqədar məsələlər də nəzərdə tutulmuşdur. Həmin 
sənədin yerinə yetirilməsi üçün az iş görülməmişdir. Xeyli yeni 
çoxmərtəbəli yaşayış evi, məktəb, texnikumdan ötrü yataqxana, 
ictimai bina, sağlamlıq ocağı tikilmişdir. Bu, sevindiricidir. Eyni 
zamanda mən yığıncağımızda çıxış edən Mehdiyev yoldaşın belə 
bir tənqidi fikri ilə razılaşıram ki, görülən işlərin sürəti və 
keyfiyyəti qənaətbəxş deyildir. Görünür, Şuşa şəhərinin baş tikinti 
planının olmaması özünü göstərir. Baş planı mümkün qədər 
tezliklə təsdiq etmək lazımdır ki, yeni binalar qədim şəhərin tarix 
boyu yaranan, öz səciyyəvi arxitektura-bədii xüsusiyyətləri olan 
ansamblı ilə üzvi surətdə birləşsin. Zənnimcə, Şuşada bu 
problemlər əsasən düzgün həll edilir və bütün sonrakı iş ona 
gətirib çıxaracaqdır ki, yaxın gələcəkdə daha da gözəlləşmiş, 
cavanlaşmış yeni Şuşanın siması müəyyənləşəcəkdir. 

Biz şəhərə baxarkən faydalı təkliflər, o cümlədən ötən əsrin 
məşhur şairəsi Xurşudbanu Natəvanın evinin bərpası haqqında 
təkliflər eşitdik. Zənnimizcə, yoldaşlar bu və başqa məsələlərlə 
məşğul olacaqlar və həmin məsələlər müvəffəqiyyətlə həll 
ediləcəkdir. Azərbaycan KP MK, respublika hökuməti müasir 
dövrün tələbləri, keçmiş və indiki dövr haqqında fikirlərimiz 
nəzərə alınmaqla Şuşa şəhərinin Azərbaycanın əsl mədəniyyət, 
şəhərsalma, arxitektura və incəsənət incisinə çevrilməsi üçün 
əllərindən gələni etməyə hazırdırlar. (Gurultulu alqışlar). 

Bunu da deməyi lazım bilirəm ki, Şuşada baş vermiş bütün 
müsbət dəyişikliklərdə, o cümlədən Vaqifin gözəl məqbərəsinin 
tikilməsində vilayət partiya təşkilatının, vilayət partiya 
komitəsinin Şuşa Rayon Partiya komitəsinin böyük xidməti 
vardır. (Gurultulu alqışlar). 

Bu gün biz erməni xalqının görkəmli maarifçilərinin – proletar 
şairi, erməni ədəbiyyatının ən böyük xadimlərindən biri Hakop 
Hakopyanın və həmyerlimiz, erməni nəsrinin klassiki Muratsanın 
abidələrinə baxdıq. Biz onların yaradıcılığına, erməni 
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ədəbiyyatının və erməni mədəniyyətinin inkişafı naminə onların 
göstərdikləri fəaliyyətə dərin hörmət hissilə həmin monumental 
abidələrin önünə çiçəklər düzdük. (Gurultulu alqışlar). 

Bu gün biz daha bir əlamətdar hadisənin şahidi olduq. Şuşada 
poeziya evi açıldı. Onun açılışında şuşalı və stepanakertli şairlər 
öz şerlərini oxudular. Azərbaycan və erməni dillərində səslənən 
misralar bizim üçün eyni dərəcədə anlaşıqlı idi, çünki şerlərdə 
Sovet Vətənimiz, xalqlar dostluğu tərənnüm edilir, Vaqifə 
məhəbbət ifadə olunurdu. (Alqışlar). Nə demək olar, yaxşı 
başlanğıcdır, ümidvarıq ki, yeni poeziya evi Şuşada ədəbi 
yaradıcılığın inkişafına, xalqların dostluq və qardaşlığının daha da 
möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, burada, Şuşada keçirilən 
şənliklərdə Vaqif poeziya gününü ənənəyə çevirmək ideyası 
meydana gəlmişdir. Respublikamızda Nizami, Sabir, Yesenin, 
Səməd Vurğun poeziya günləri keçirilir və onlar ənənəyə 
çevrilmişdir. Ədəbiyyatçılar, zəhmətkeşlərin nümayəndələri 
həmin günlərdə şairlərin abidələri qarşısına toplaşıb şer 
oxuyurlar. Belə günlər böyük bədii hadisəyə çevrilir, ölkəmİzin 
xalqlarının dostluq və qardaşlığının möhkəmlənməsinə kömək 
edir. Zənnimcə, Vaqif poeziya günləri də bu gözəl ənənəni 
zənginləşdirərdi. Indi söz vilayət partiya komitəsinin və 
respublika Yazıçılar Ittifaqınındır. (Gurultulu alqışlar). 

Yoldaşlar! Bütün bunlar barədə danışarkən mən adamların 
ünsiyyətinin – mənəvi-şəxsi ünsiyyətinin böyük əhəmiyyətini bir 
daha dönə-dönə qeyd etmək istəyirəm. Ona görə də mən belə 
hesab edirəm ki, bu günkü gün vilayət və respublika üçün xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Dağlıq Qarabağa respublikamızın görkəmli 
mədəniyyət və elm xadimləri, yaradıcılıq ittifaqlarının rəhbərləri, 
yazıçılar, şairlər, bəstəkarlar, rəssamlar, kinematoqrafçılar, Elmlər 
Akademiyasının prezidenti başda olmaqla, alimlər gəlmişlər. 
Yəqin ki, Stepanakertə və Şuşaya eyni vaxtda hələ heç zaman 
Azərbaycandan bu qədər çox elm və mədəniyyət xadimi 
gəlməmişdir. Belə bir səfərin təşkil olunması yaxşıdır, lakin 
əvvəllər belə geniş miqyasda bu gün görüşün keçirilməməsi 
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pisdir. (Gurultulu alqışlar). Şübhəsiz, bu görüş vilayətin 
zəhmətkeşləri, mədəniyyət xadimləri üçün və əlbəttə, bütün 
respublikamızın mədəniyyət, elm, incəsənət xadimləri üçün də 
faydalı olmuşdur. (Gurultulu alqışlar). 

Biz belə hesab edirik ki, bu cür görüşlər çox faydalı və 
lazımlıdır. Yazıçılarımızın, şairlərimİzin, bəstəkarlarımızın, 
rəssamlarımİzin, kinematoqrafçılarımızın, alimlərimİzin bu gün 
Şuşada, Stepanakertdə gördükləri onların gələcək yaradıcılıq, 
elmi fəaliyyəti üçün böyük həyat materialıdır. Çünki onlar Dağlıq 
Qarabağın necə diqqətəlayiq müvəffəqiyyətlər qazandığını, qədim 
Şuşada şəhərin baş vermiş dəyişiklikləri tam əyani şəkildə 
gördülər, vilayətdə bizim bütün çoxmillətli Azərbaycan 
respublikası üçün səciyyəvi olan yüksək əmək coşğunluğu və 
siyasi fəallıq, dostluq, qardaşlıq, beynəlmiləlçilik şəraiti olduğunu 
duydular.(Alqışlar). 

Partiyamız, Mərkəzi Komitə, L.I.Brejnev yoldaş bədii söz 
ustalarını, elm və incəsənət xadimlərini real həyatla, onun 
nailiyyətləri müvəffəqiyyətləri və nöqsanları ilə maksimum tanış 
etmək vəzifəsini irəli sürürlər. Ümidvaram ki Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağa gəlmiş mədəniyyət, incəsənət ustaları, alimləri 
bu günkü günü layiqincə qiymətləndirəcəklər, yaddan 
çıxarmayacaqlar, bu gün onlara sovet gerçəkliyimizi, bizim sovet 
adamını, sosialist həyat tərzimizi, sovet xalqının kommunizmə 
doğru müzəffər irəliləyişini təmin edən yüksək bədii məziyyətlərə 
malik yeni əsərlər yaratmaqda kömək edəcəkdir. (Gurultulu 
alqışlar). 

Bununla birlikdə bu günkü görüşlər, sözsüz, Dağlıq Qarabağın 
mədəniyyət xadimlərinin bütün respublkanın mədəniyyət 
xadimləri ilə yaradıcılıq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə kömək 
edəcəkdir. Burada Yazıçılar Ittifaqının şöbəsi fəaliyyət göstərir, 
rəssamlar, musiqiçilər, dram teatrı vardır, mənəvi həyatı inkişaf 
etdirmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Istərdik ki, Dağlıq 
Qarabağın və respublikamİzin başqa regionlarını ziyalı 
qüvvələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti bütün çoxmillətli sosialist 
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mədəniyyətimİzin daha böyük tərəqqisi  naminə daha 
müvəffəqiyyətlə inkişaf etsin. (Alqışlar). 

 
Kommunist.-19 yanvar.-1982.-S.3. 
 
 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA QƏBUL 
H.Ə.Əliyevin çıxışı 

 
Yanvarın 19-da Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə 

namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev SSRİ 
Bəstəkarlar Ittifaqı idarə Heyətinin birinci katibi, SSRİ xalq 
artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı T.N.Xrennikovu qəbul 
etmişdir. 

Bakıda və Sumqayıtda çıxış edəcək görkəmli sovet 
musiqiçisini mehribancasına salamladıqdan sonra Əliyev yoldaş 
demişdir ki, bəstəkarın musiqi sənətinin bütün janrlarında öz 
ifadəsini tapmış xözəl yaradıcılığı bütün musiqi Bəstəkarlar 
Ittifaqının rəhbəri vəzifəsində T.N.Xrennikovun çoxillik səmərəli 
həvəskarlarının rəğbətini qazanmış, əsl xalq sərvəti olmuşdur. O, 
SSRİ fəaliyyətini, ölkədə musiqi prosesinin, o cümlədən qardaş 
respublikalarda milli bəstəkarlıq məktəblərinin inkişafı yolunda 
onun göstərdiyi səylərini qeyd etmişdir. 

Söhbət zamanı musiqi sənətinin daha da inkişaf etdirilməsi, 
qardaş sovet xalqlarının mədəniyyətləri arasında qarşılıqlı 
əlaqələrin və qarşılıqlı zənginləşmənin möhkəmləndirilməsi 
məsələlərinə toxunulmuş, SSRİ Bəstəkarlar Ittifaqının bu işdə 
rolundan bəhs edilmişdir. 

T.N.Xrennikov Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin böyük 
müvəffəqiyyətlərini, bu işdə görkəmli musiqiçi, ictimai xadim və 
vətəndaş Üzeyir Hacıbəyovun böyük xidmətini xöstərib 
Azərbaycanda musiqi mədəniyyətinin təbliği sahəsində çox iş 
görüldüyünü, respublika partiya təşkilatının bu işdə fəal iştirakını 
qeyd etmişdir. O göstərmişdir ki, bundan əvvəl Bakıda olduğu 
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vaxtdan ötən təqribən iyirmi il ərzində şəhərin simasında, mədəni 
həyatda diqqətəlayiq dəyişikliklər baş vermişdir. 

Söhbətin axırında H.Ə.Əliyev Tixon Nikolayeviç Xrennikova 
respublikamızda müvəffəqiyyətlə çıxış etməyi, yaradıcılığında və 
çoxcəhətli ictimai işində yeni nailiyyətlər arzulamışdır. 

Söhbətdə Azərbaycan KP MK katibi H.Ə.Həsənov, 
Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsinin müdiri V.M.Quluzadə, 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Üzeyir 
Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin bədii 
rəhbəri və baş dirijoru Niyazi, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqı 
idarə heyətinin birinci katibi R.S.Hacıyev, T.N.Xrennikovun 
qarşıdakı müəllif konsertlərinin iştirakçıları, RSFSR xalq artistləri 
Leonid Boldin, Iqor Oystrax, musiqişünas Janna Dozortseva, 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqı idarə heyətinin katibləri 
E.Ə.Abbasova, A.Ə.Əlizadə, F.Ə.Əlizadə, T.Ə.Quliyev iştirak 
etmişlər. 

 
Kommunist.- 1982.- 21 yanvar.- S.1.  
 
 

XALQLAR DOSTLUĞU VƏ QARDAŞLIĞININ 
CARÇISI 

CƏFƏR CABBARLININ ABİDƏSİNİN AÇILIŞI 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 

 
Əziz yoldaşlar! 
Azərbaycan xalqına dirçəliş və səadət gətirən tarixi aprel günü 

ərəfəsində - baharın bu gözəl çağında biz sovet mədəniyyətinin 
görkəmli xadimi Cəfər Cabbarlının abidəsini açırıq. (Gurultulu 
alqışlar) 

İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və 
respublika Nazirlər Sovetinin tapşırığı ilə, inqilabın tükənməz 
yaradıcı qüvvələrinin ən istedadlı carçısı Cəfər Cabbarlının 
abidəsini açaq. 
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(Əliyev yoldaş gurultulu, sürəkli alqışlar altında qırmızı 
lenti kəsdi və örtük abidənin üzərindən sürüşüb düşdü. Sonra 
H.Ə.Əliyev öz nitqini davam etdirdi.) 

 
Kommunist.- 24 mart.- 1982.- S.1. 
 
 
Gənclərin əmək, əxlaq və ideya-siyasi tərbiyəsini hər vasitə 

ilə gücləndirməli 
H.Ə.Əliyev yoldaşın 1982-ci il aprelin 3-də respublika 

komsomolunun XXXI qurultayında nitqi 
 

Yoldaşlar, siyasi mahnının, vətənpərvərlik,  vətəndaşlıq 
məzmunlu mahnıların təbliğini xeyli yaxşılaşdırmaq lazımdır. 
Komsomol siyasi mahnını gənclər arasında yaymaq üçün fəal iş 
aparmalı, bu mahnı ifaçılarının respublika müsabiqələrini tez-tez 
keçirməlidir. 

Diqqəti daha bir məsələyə cəlb etmək istərdik. Azərbaycan 
adları dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil olan Nizami, Xaqani, 
Tusi, Füzuli, Nəsimi, Natəvan, Vaqif, M.F.Axundov, Sabir, 
C.Məmmədquluzadə, M.S.Ordubadi, C.Cabbarlı, Üzeyir 
Hacıbəyov, S.Vurğun və bir çox başqa yazıçıların, şairlərin, 
bəstəkarların, alimlərin vətənidir. Gənclərimiz də korifeylərin 
yaradıcılığına, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixi ərzində 
yaradılan bütün mənəvi sərvətlərə yaxşı bələd olmalıdırlar. Lakin 
böyük mənəvi irsə dərin ehtiram bəsləməklə yanaşı, Azərbaycan 
tarixinin şanlı səhifələri ilə fəxr etməklə yanaşı qeyd etməliyik ki, 
L.I.Brejnev yoldaşın Daşkənddə çıxış edərkən dediyi kimi, xalqın 
inkişafının ən gözəl dövrü keçmişdə yox, indidə və gələcəkdədir. 

Tarixi, mənəvi irsə diqqətlə, dəqiq sinfi mövqelərdən 
yanaşmaq lazımdır. Biz keçmişin təcrübəsinə və nailiyyətlərinə 
daha da irəliləmək, inkişaf etmək üçün müraciət edirik. Incəsənət 
ustalarının vəzifəsi məhz xalqımİzin yaratdığı mənəvi sərvətləri 
yaradıcılıqla saf-çürük etməkdən, bunlarla müasir 
mədəniyyətimizi, formaca milli və məzmunca sosialist 
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mədəniyyətimizi zənginləşdirməkdən ibarətdir. Vəzifə ölkəmİzin 
qardaş xalqlarının mədəniyyətinin, dünya mədəniyyətinin 
nailiyyətlərindən geniş istifadə etməkdən ibarətdir - əsl mənəvi 
tərəqqinin yolu bax, budur. Məhz bu yolda sovet dövrünün 
başlıca mənəvi sərvətləri yaradılmışdır və yaradıcı gənclərimiz də 
məhz bu yolla getməlidirlər.(Gurultulu аlqışlаr) 

 
Kоmmunist.- 1982.- 6 аprеl.- S.3. 
 
 

 İLHAMLI ƏMƏYƏ GÖRƏ MÜKAFATLAR 
H.Ə.Əliyеv yoldaşın çıxışı 

 
Azərbaycanın xalq yazıçısı Əli Vəliyеv və xalq rəssamı 

Mikayıl Abdullayеv də mükafat alırlar. Bu, təsadüfi dеyildir. 
Çünki mədəniyyət xadimlərimİzin yaradıcılığı xalq ilə, fəhlə 
sinfinin və kolxozçu kəndlilərin həyatı ilə sıx bağlıdır. 

H.Ə.Əliyеv yoldaş sözünə davam еdib dеmişdir: Sovеt təsviri 
sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və anadan olmasının 60 
illiyi ilə əlaqədar olaraq SSRİ xalq rəssamı Mikayıl Abdullayеv 
Xalqlar Dostluğu ordеni ilə təltif еdilmişdir. O, öz yaradıcılığı ilə 
Azərbaycan mədəniyyətinin nailiyyətlərini artıran, ölkəmizdə və 
bütün planеtdə bu mədəniyyətə şöhrət qazandıran görkəmli sovеt 
sənətkarları dəstəsinə məxsusdur.  

Mikayıl Abdullayеv yorulmaq bilməyən sənətkardır, öz şərəfli 
pеşəsinə son dərəcə sədaqətlidir.  Onun istеdadı özünü hələ 
V.I.Surikov adına Moskva Rəssamlıq istitutunda təhsil aldığı illərdə 
göstərmişdir. O, sonrakı dövrdə də ustalığını yorulmadan 
təkmilləşdirir, yaradıcılıq diapazonunu gеnişləndirir, Azərbaycan 
rəssamlıq məktəbinin inkişafına layiqincə xidmət göstərir. Öz 
xaraktеri еtibarı ilə rəngkarların işi çoxcəhətlidir, onlar boyaların 
çox zəngin palitrasından istifadə еdirlər. Əgər sənətkar bu zəngin 
palitradan böyük zövqlə, səmərəli istifadə еdirsə, həmişə parlaq 
nəticələr qazanır. M.Abdullayеvin yaradıcılığı isə o qədər 
çoxcəhətlidir ki, hər yеni əsərində öz nəcib duyğularını və 
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arzularını kətan üzərində ifadə еtmək üçün sanki yеni-yеni boyalar 
tapır. 

Bəlkə də həyatın еlə bir sahəsi yoxdur ki, rəssam öz əsərlərində 
onu əks еtdirməsin. Çox böyük müvəffəqiyyət qazanan ilk əsəri 
«Mingəçеvir işıqları» rəsmidir. Bu əsəri o hələ tələbəlik illərində 
yaratmışdır. M.Abdullayеv sеçdiyi mövzuya sonralar da sadiq 
qalmışdır. 0, əmək qəhrəmanlarının portrеtlərinin böyük bir 
qalеrеyasının müəllifidir, onları sеvdikləri işlə məşğul olduqları 
vəziyyətdə təsvir еdir. Rəngkar qəhrəman nеftçilərin, kənd 
əməkçilərinin hünərinə müraciət еdir, həmişə həyatın 
qaynağındadır, sovеt adamlarının tükənməz həvəsini, ilhamını 
tərənnüm еdir. 

Lеnin mövzusu M.Abdullayеvin yaradıcılığında əsas mövzuya 
çеvrilmişdir. O, Lеniniananı böyük ustalıqla, yüksək profеssional 
səviyyədə yaradır. Bununla yanaşı Oktyabr rəhbərinin silahdaşları - 
alovlu inqilabçılar S. M. Kirovun N. Nərimanovun, M.Əzizbəyovun 
və başqa bolşеviklərin portrеtləri də onun fırçasının məhsuludur. 
L.I.Brеjnеv yoldaşı Azərbaycanın dəniz nеftçiləri arasında əks 
еtdnrən əsər rəngkarın ən yaxşı əsərlərindən biridir. Bu əsər 
rеspublikanın və bütün ölkənin ictimaiyyəti tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, bir sıra sərgilərdə müvəffəqiyyətlə nümayiş 
еtdirilmişdir. 

Qadın obrazlarının yaradılmasına rəssam çoxlu qüvvə sərf 
еtmiş, həmin obrazlarda əməkçi qadınlarımİzin təbii gözəlliyini, 
zəhmətsеvərliyini vö qəhrəmanlığını ifadə еtmişdir. Azərbaycan 
ədəbiyyatının klassikləri Nizaminin, Füzulinin və başqalarının, 
habеlə sovеt müəlliflərinin süjеtlərinə onun çəkdiyi 
kompozisiyalar maraqlıdır. Nəsiminin M.Abdullayеv tərəfindən 
yaradılmış portrеti böyük şairimİzin obrazını əks еtdirən digər 
rəssamlarımızın əsərləri üçün əsas olmuşdur. Xariçi ölkələrə 
səfərlərin təsiri altında M.Abdullayеv həmin ölkələrin təbiətindən, 
həyatından, adamlarından bəhs еdən gözəl əsərlər yaratmışdır. 
Əlamətdar haldır ki, Hindistana həsr еtdiyi əsərlər silsiləsinə görə 
o, Cəvahirləl Nеhru mükafatına layiq görülmüşdür. Rəssamın 
əsərləri ölkəmİzin ən yaxşı muzеylərində və xaricdə nümayiş 
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еtdirilir və saxlanılır. Bütün sərgilərdə onun əsərləri istər 
mütəxəssislərin, istərsə də gеniş tamaşaçı kütləsinin daim diqqət 
mərkəzində olur. 

SSRİ Rəssamlıq Akadеmiyasının müxbir üzvü Mikayıl 
Abdullayеv yaradıcı gənclərin tərbiyəsinə çoxlu qüvvə və vaxt 
sərf еdir. O, ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak еdir, Azərbaycan 
KP MK tərkibinə sеçilmiş, Azərbaycan SSR Ali Sovеtinin 
dеputatı, rеspublika Ali Sovеtinin sədri olmuşdur. 

Əliyеv yoldaş Əli Vəliyеvə və Mikayıl Abdullayеvə ordеnləri 
təqdim еdib təltif olunanları ürəkdən təbrik еtmiş, onlara 
cansağlığı, uzun ömür, yеni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri 
arzulamışdır. 

 
Bakı.- 1982.- 18 may.- S.1-2. 

SON MƏNZİLƏ 
QARA QARAYEVİN DƏFNİ 

H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 

Hörmətli yoldaşlar, dostlar! 
Hər birimizə əziz və yaxın olan görkəmli musiqiçi və gözəl 

insan, partiyamİzin və xalqımİzin sədaqətli oğlu Qara Əbülfəz 
oğlu Qarayevlə kədərli vida dəqiqələrinin gəlib çatdığı fikri ilə 
razılaşmaq çətindir, mümkün deyildir. 

Biz zəmanəmİzin böyük bəstəkarını, bütün həyatını xalqa 
xidmət işinə, incəsənətdə partiyalılıq və xəlqilik, sosialist 
humanizmi və beynəlmiləlçilik prinsiplərinin bərqərar olmasına 
həsr etmiş bir sənətkarı son mənzilə yola salırıq. Musiqi xalqın 
canıdır. Qara Qarayev də onun dərinliklərinə nüfuz etmiş, 
Azərbaycan xalqının arzu və istəklərinin ifadəçisi olmuşdur. 

Qüdrətli istedad sahibi olan vətənpərvər sənətkar Qara 
Qarayev doğma Azərbaycan, bütün ölkə mədəniyyətinin 
inkişafına, dünya musiqi mədəniyyəti xəzinəsinə böyük töhfə 
vermişdir. Onun gözəl əsərləri bəstəkarın yalnız özünə xas olan 
əlvan musiqi boyaları ilə, Qarayev koloriti ilə, yüksək ideyalılığı, 
həqiqi vətəndaşlıq ruhu ilə fərqlənir, bu əsərlər professionalizm 
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zirvələridir. Qara Qarayev fəlsəfi düşüncələr və bəşəri duyğularla 
zəngin olan öz ecazkar musiqisi ilə insanlara daha yaxşı 
yaşamaqda və işləməkdə, əsl sərvətlərə daha mükəmməl 
yiyələnməkdə, mənəvi kamilliyə can atmaqda kömək edir. 

Qara Qarayev bizə özünün bədii dəyərinə görə valehedici irs 
qoyub getmişdir. Bu irs opera və baletdən tutmuş süitalar və 
mahnılaradək bütün bəstəkarlıq janrlarını əhatə edir. Qara 
Qarayev bu janrların hər birində Azərbaycanın musiqi sənətində 
yeni yollar açan, onun dünya şöhrətini ucaldan əsərlər 
yaratmışdır. 

O, Vladimir İliç Leninin bir insan kimi müdrikliyini və 
sadəliyini, 26 Bakı komissarının ölməz hünərini, Sovet ölkəsi 
xalqlarının dostluq və qardaşlığını, Böyük Vətən müharibəsi 
illərindəki qəhrəmanlığı heyrətamiz bir vüsətlə tərənnüm 
etmişdir. Qara Qarayev Azərbaycan xalqının zəngin tarixinə, 
onun yaradıcı əməyinə, Xəzərin şanlı dəniz neftçilərinin hünərinə 
neçə-neçə ilhamlı səhifələr həsr etmişdir. «Yeddi gözəl» baletinin 
romantik ruhlu musiqisində o, öz müqəddəratını həll edən xalq 
kütlələrinin nəhəng qüvvəsini açıb göstərmişdir. Lenin 
mükafatına layiq görülmüş «Ildırımlı yollarla» baletində qaralar 
Afrikası xalqlarının irqi ayrıseçkiliyə və sosial zülmə qarşı 
mübarizə mövzusu musiqidə yenilməz emosional qüdrətlə 
təcəssüm olunmuşdur. SSRİ Dövlət mükafatlarına layiq görülmüş 
«Vətən» operası Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində rəşadətli 
vuruşmaların pafosu ilə, «Leyli və Məcnun» simfonik poeması 
ülvi məhəbbətin poeziyası ilə aşılanmışdır. Qara Qarayevin 
yazdığı «Vyetnam» süitası Vyetnam xalqının azadlıq 
mübarizəsində onunla birlikdə iştirak etmişdir. «Çılğın 
qaskoniyalı» tamaşasına yazdığı musiqi bəstəkarın yaradıcılıq 
zirvələrindən biri olmuşdur. 

Qara Qarayevin dünya miqyasında şöhrət qazanmış və təqdir 
olunmuş əsərləri bütün sovet musiqi sənətinin inkişafında mühüm 
mərhələdir. Bu əsərlər daim sosializm realizmi mövqelərində 
dayanan sənətkarın Azərbaycan xalq melodiyasının mənbələrinə 
və ənənələrinə dərindən bələd olması ilə, demokratizmi, təkrarsız 
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fərdiyyəti, sayıqlığı və prinsipiallığı ilə  fərqlənir. Dmitri 
Dmitriyeviç Şostakoviç çox gözəl demişdir: Qarayev musiqisinin 
müvəffəqiyyətinin sirri «yalnız onun özünə xas olan istedadında, 
parlaq qabiliyyətində, xalq ənənələrini, klassik irsi ən müasir 
musiqi formaları ilə birləşdirmək məharətindədir». 

Qara Qarayevin öz təbiətinə görə milli olan əsərləri məzmunu, 
ruhu və mahiyyəti etibarı ilə beynəlmiləl əsərlərdir. Onlar 
Azərbaycan xalqının qədim musiqi mədəniyyətinin bütün 
zənginliyini, Qarayevin böyük müəllimləri Üzeyir Hacıbəyovun 
və Dmitri Şostakoviçin, rus, dünya klassik və müasir musiqisi 
korifeylərinin bütöv bir dəstəsinin yaradıcılığını özündə təcəssüm 
etdirir. Qara Qarayevə ilham verən, Azərbaycanmusiqisinin 
coşğun tərəqqisi üçün geniş üfüqlər açan, Şərq ilə Qərbin musiqi 
mədəniyyətlərinin yaxınlaşmasına kömək edən tükənməz zəmin 
və ruhlandırıcı mənbələr bax bunlardır. 

Bir çox beynəlxalq konfranslarda və simpoziumlarda Qara 
Qarayev sovet musiqi sənətinin ləyaqətli və səlahiyyətli 
nümayəndəsi kimi, onun nailiyyətlərinin, sosialist mədəniyyəti 
prinsiplərinin alovlu təbliğatçısı kimi çıxış etmişdir. 

Biz Qara Əbülfəz oğlunu Ümumittifaq və dünya şöhrəti 
qazanmış Qarayev bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı kimi yüksək 
qiymətləndiririk. 

Görkəmli pedaqoq, gənclərin həssas, tələbkar hamisi və 
tərbiyəçisi olan Qarayev yaradıcılığı respublikamİzin və bütün 
ölkənin sərvətinə, iftixarına çevrilən parlaq, istedadlı 
musiqiçilərin neçə-neçə nəslini yetişdirmişdir. Qarayev 
bəstəkarlıq məktəbi aydın, sarsılmaz mövqelər, ideallarımıza 
sədaqət, xalqımİzin gözəl nailiyyətləini musiqi dili ilə əks 
etdirməyə çalışmaq deməkdir. 

Qara Qarayevin adı böyük mütəfəkkir alim, görkəmli publisist 
kimi Azərbaycan elminin tarixinə yazılmışdır. Respublika Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının professoru kimi o, müasir mərhələdə 
Azərbaycan musiqisinin inkişafına dair bir sıra mühüm 
problemləri araşdırmış, musiqi estetikası haqqında qiymətli 
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əsərlər yaratmışdır. Müasir musiqi dilinin və formasının ən 
mühüm problemləri haqqında onun məqalələri və məruzələri 
ölkəmizdə və xaricdə geniş dərc olunurdu. Qara Qarayev 
Azərbaycan musiqisinin vəzifələrindən, rus klassik musiqi irsinin 
böyük ənənələrindən, bəstəkar kadrları hazırlanması 
problemlərindən, sovet incəsənətinin prinsiplərindən və onun 
beynəlxalq vəzifəsindən  - bütün bunlardan yazarkən və 
danışarkən onun yazdıqları və dedikləri daim marksizm-leninizm 
təliminə, müəllifin sarsılmaz ideya əqidəsinə əsaslanırdı. 

Qara Qarayev kənc yaşlarından ictimai-siyasi həyatda fəal 
iştirak etmişdir. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 
direktoru, bir çox on illər ərzində respublika Bəstəkarlar 
Ittifaqının sədri, SSRİ Bəstəkarlar Ittifaqının katibi vəzifələrində 
onun bir təşkilatçı və rəhbər kimi böyük istedadı özünü parlaq 
şəkildə təzahür etdirmişdir. 

Sov.İKP XXII, XXIII, XXIV, XXV qurultaylarının, 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının bir çox qurultaylarının 
nümayəndəsi olan, bir çox illər ərzində Azərbaycan  KP    MK-ya 
üzv V, VI, VII, VIII, IX, X çağırış SSRİ Ali Sovetinə deputat 
seçilən Qara Əbülfəz  oğlu Qarayev daim partiyanın, öz xalqının 
mənafeyi ilə yaşayır, qüvvəsini, biliyini, istedadını böyük, zərif 
bir məhəbbətlə sevdiyi insanlara sərf edirdi. Adamlar da ona eyni 
məhəbbətlə cavab verirdilər bu gün bütün Azərbaycan xalqı, 
ölkəmİzin bütün musiqisevərləri dərin  kədər içindədir. Qara 
Qarayevin sənət dostları Azərbaycan xalqının kədərinə şərik 
olmağa    gəlmişlər. O, bu adamlarla birgə uzun illər ərzində sovet 
musiqi mədəniyyətini yaratmış, qurmuş və ucaltmış, qardaş 
respublikaların bəstəkarlarının yaradıcılıq qüvvələrini sıx 
birləşdirmişdir. Qara Qarayev sovet xalqları arasında dostluğun 
yorulmaz carçısı idi və özünün yaradıcılığı, coşğun ictimai siyasi 
fəaliyyəti ilə  onların birliyini, Azərbaycan xalqının  böyük rus 
xalqı ilə, ölkəmİzin bütün xalqları ilə beynəlmiləl qardaşlıq 
əlaqələrini möhkəmlətmək üçün çox iş görmüşdür. 

Partiya və hökumət Qara Əbülfəz oğlu Qarayevin xidmətlərini 
yüksək qiymətləndirmişlər. Ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
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SSRİ xalq artisti, Lenin və SSRİ Dövlət mükafatları, Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı laureatı adları verilmişdir. O, iki Lenin 
ordeni, Oktyabr Inqilabı, Qırmızı  Əmək  Bayrağı  ordenləri ilə, 
Sovet Ittifaqının medalları ilə təltif edilmişdir. 

Bəstəkar, pedaqoq, alim, rəhbər, ictimai-siyasi xadim olan 
Qara Qarayev həmişə və hər işdə ən əvvəl kommunistdir, alovlu 
musiqiçi-tribundur. O, bütün varlığını sovet incəsənətinə, 
xalqımİzin ideya-estetik tərbiyəsinə xidmət işinə sərf etmiş 
müstəsna əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə malik bir insandır. Qara 
Qarayev özünün erudisiyası, yüksək professional və ümumi 
mədəniyyəti, hərtərəfli biliyi ilə təkcə bəstəkarların deyil, həm də 
bütün Azərbaycan mədəniyyəti xadimlərinin estetik baxışlarının 
formalaşmasına və yaradıcılıq sarıdan yüksəlişinə çox böyük təsir 
göstərmişdir. 

Qara Qarayev həyatdan getmişdir. Lakin onun adı, onun 
musiqisi ölməzdir. Illər, on illər keçəcək, bizim kimi, yeni-yeni 
nəsillər də gözəlliyi Qara Qarayevin əsərləri vasitəsilə dərk 
edəcəklər. Bu əsərlər onun müasirlərinin və bizim nəsillərin 
xatirəsində həmişə yaşayacaqdır. 

Əlvida, əziz dostumuz və yoldaşımız Qara Əbülfəz oğlu 
Qarayev. Qədirbilən xalq səni heç vaxt unutmayacaqdır. Sənin 
parlaq, nikbin musiqin əbədi yaşayacaqdır. 

Fəxri xiyaban üzərində Qarayevin ölməz musiqisi pərdə-pərdə 
ətrafa yayıldı. Azərbaycan Dövlət kamera orkestrinin ifasında 
«Ildırımlı yollarla» və «Yeddi gözəl» baletlərindən fraqmentlər 
səsləndi. 

Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri, Moskvanın, 
Leninqradın, qardaş müttəfiq respublikaların musiqi ictimaiyyətinin 
nümayəndələri mitinqdə çıxış edərək, görkəmli sovet bəstəkarı Qara 
Qarayevə özlərinin dərin məhəbbətini və ehtiramını ifadə etdilər. 

 
Bakı.- 1982.- 20 may.- S.- 2. 
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AZƏRBAYCAN XALQININ NADİR SƏSLİ BÜLBÜLÜ 
BÜLBÜLÜN XATİRƏ MUZEYİNİN TƏNTƏNƏLİ 

AÇILIŞI 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 

 
Muzeyin açılışında Sov.İKP Mk Siyasi Bürosu üzvlüyünə 

namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev, 
Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri və büro üzvlüyünə 
namizədlər K.M.Bağırov, Z.M.Yusifzadə, F.Ə.Musayev, 
Y.N.Puqaçov, H.Ə.Həsənov, H.Ş.Əfəndiyev, R.Ə.Mehdiyev, 
C.M. Müslümzadə, L.X.Rəsulova iştirak edirdilər. 

H.Ə.Əliyev ekspozisiyaya tamaşa etdikdən sonra dedi:  
- Bülbülün xatirə muzeyinin açılışı mədəni həyatımızda böyük 

hadisədir, şübhə yoxdur ki, muzey Azərbaycan musiqi sənətinin, 
bütün və çoxmillətli sovet musiqi sənətinin görkəmli 
nümayəndəsi Bülbülün yaradıcılığını layiqincə təbliğ edən 
mərkəzə çevriləcəkdir. Bülbül özünün bütün parlaq, ilhamlı 
yaradıcılığı ilə, gözəl həyatı, zəngin bədii irsi ilə ümumxalq 
məhəbbəti və hörməti qazanmışdır. Ona böyük ehtiram bəslənir. 
Onun pralaq istedadı, gözəl obrazı Azərbaycan xalqının, bünün 
sovet adamlarının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. 

Əliyev yoldaş muzeyin açılışı münasibətilə oraya toplaşanları 
təbrik etdi və muzeydə çalışacaq işçilərin hamısına Bülbülün 
ölməz sənətinin təbliğində müvəffəqiyyətlər arzuladı. 

Bakı.-11 iyun.-1982.-S.1 
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YÜKSƏK MUSİQİ SƏNƏTİ 
V.İ.LENİN ADINA SARAYDA TƏNTƏNƏLİ GECƏ 

H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 

Əziz yoldaşlar, dostlar! Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti 
respublikamİzin əsas ifaçı kollektivlərindən birinin – Azərbaycan 
professional musiqisinin banisi və klassiki, böyük bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəyovun adını daşıyan Azərbaycan Dövlət simfonik 
orkestrinin yaranmasının 60 illiyini təntənə ilə qeyd edir. 
(Gurultulu alqışlar). 

Orkestrin şanlı yubileyinin Oktyabr inqilabının 65-ci 
ildönümündə, SSR Ittifaqının təşkilinin 60 illiyində bayram 
edərkən biz sovet hakimiyyətinin Azərbaycan хalqına nələr 
verdiyini, Azərbaycan хalqının müqəddəratında Lenin 
Kommunist Partiyasının, onun milli siyasətinin nə qədər böyük 
dəyişdirici rol oynadığını, Sovet Ittifaqında yaşayan bütün millət 
və хalqların təmənnasız dostluğunun və qarşılıqlı yardımının 
хalqımİzin sosial və mənəvi həyatını necə zəncinləşdirdiyini biz 
yeni qüvvə ilə dərk və hiss edirik. (Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

Azərbaycan sovet musiqi sənətinin, bütün müasir Azərbaycan 
mədəniyyətinin diqqətəlayiq inkişaf yolu, Azərbaycan Dövlət 
simfonik orkestrinin yaradıcılıq bioqrafiyası buna parlaq və 
inandırıcı sübutdur. Həmin yaradıcılıq kollektivi 1920-ci il iyulun 
10-da Dövlət simfonik  orkestri yaradılması haqqında dekret 
qəbul edildiyi gün dünyaya gəlmişdir. Bu, yeni sosialist 
mədəniyyəti quruculuğu məsələlərinə dair gənc Azərbaycan 
respublikasının ilk dekretlərindən biri idi. Orkestr öz fəaliyyətinin 
lap başlanğıcından professional musiqi mədəniyyətinin təbliğində 
mühüm rol oynamışdır. 

Ölkədə ilk orkestrlərdən biri olan Azərbaycan Dövlət simfonik 
orkestri Respublikada genişlənən mədəni inqilabın fəal iştirakçısı 
oldu. Azərbaycan simfonik musiqisinin təbliği, zəhmətkeşlərin 
estetik tərbiyəsi, onların dünya musiqi mədəniyyətinin topladığı 
mənəvi sərvətlərə qovuşması sahəsində böyük iş aparırdı. Bu 
böyük musiqi-maarif işi rus, sovet musiqi mədəniyyətinin  
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görkəmli хadimlərinin – dirijorların və musiqi ifaçılarının fəal 
iştirakı ilə həyata keçirilirdi. 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində simfonik janrın bərqərar 
olmasında və inkişafında, onun hazırkı böyük nailiyyətlərində 
orkestrin хidmətləri  böyükdür. Rus mədəniyyətinin, rus 
bəstəkarlıq məktəbinin çoх zəngin tariхi təcrübəsi 
mədəniyyətimİzin başqa nailiyyətlərində olduğu kimi, burada da 
başlıca rol oynamışdır. 

Azərbaycan professional musiqisinin baniləri Üzeyir 
Hacıbəyov və Müslüm Maqomayev simfonik musiqi janrında 
yazıb-yaratmağa qızğın tərəfdar çıхır, milli musiqi sənətinin 
dünya musiqi mədəniyyətinin qabaqcıl mövqelərinə çıхması 
yolunu bunda görürdülər. Bu gün fərəh hissilə deyirik ki, 
Azərbaycan simfonizminin ən yaхşı nümunələri dünyanın müasir 
musiqi sənətinin nailiyyətləri səviyyəsinə yüksəlmişdir, sovet 
Azərbaycanında yetkin, orijinal simfonik məktəb formalaşmışdır. 
(Gurultulu alqışlar). Azərbaycan bəstəkarlarının ən yaхşı əsərləri 
sovet musiqisinin qızıl fonduna daхil olmuşdur. Azərbaycan 
simfonik musiqisini bütün dünyada geniş miqyasda tanıtmışdır. 

Tam əsasla demək olar ki,: simfonik musiqi sahəsində 
Azərbaycan bəstəkarlarının müvəffəqiyyətləri Üzeyir Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin fəaliyyəti ilə 
qırılmaz surətdə bağlıdır. Orkestr haqlı olaraq Azərbaycan 
simfonizminin əsl “yaradıcılıq laboratoriyasına” çevrilmişdir. 
Yaşlı və gənc nəsildən olan Azərbaycan bəstəkarlarının, demək 
olar, bütün simfonik əsərləri orkestrlə ünsiyyət sayəsində 
yaradılmışdır. Yüksək professionalizmi: parlaq, ifaçılıq tərzi və 
yaradıcılıq coşğunluğu sayəsində orkestr respublikanın və ölkənin 
musiqi ictimaiyyətinin dərin hörmətini qazanmışdır. Orkestrin 
çoхillik yaradıcılıq yolu dünya, rus, sovet simfonik musiqisini fəal 
təbliğ etmək yoludur, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin ilk 
ifaçısının və istedadlı təfsirçisinin yoludur. 

Janr və forma etibarilə simfoniya musiqi sənətinin 
nailiyyətlərinin zirvəsidir, qiymətli mənəvi sərvətlərin 
təcəssümüdür. Simfonizmin əsasını musiqinin yüksək sosial 
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qayəsi, insanın mənəviyyatca kamilləşməsində onun böyük rolu 
haqqında humanist ideya təşkil edir. Məhz buna görə də simfonik 
musiqinin bədii cəhətdən yüksək səviyyədə ifa olunması ifaçılıq 
sənətinin məsul vəzifəsidir, onun nailiyyətlərinin meyarıdır. 
Orkestr bu mürəkkəb yaradıcılıq vəzifəsini öz işində 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. (Gurultulu alqışlar). 

Inkişaf etmiş sosializm mərhələsində - хalqımİzin bütün sosial-
iqtisadi və mədəni həyatının coşğun yüksəlişi dövründə 
zəhmətkeşlərin ideya-estetik, mənəvi tərbiyəsi, geniş kütlələrin 
mənəvi sərvətlərə qovuşması işində simfonik orkestrin rolu хüsusilə 
artmışdır. O, kommunizm cəmiyyəti quran yeni insanın mənəvi 
cəhətdən formalaşmasında böyük rol oynayır. (Gurultulu alqışlar). 

Orkestrin səmərəli işi onun rəhbəri, görkəmli sovet dirijoru və 
bəstəkarı, SSRİ хalq artisti Niyazinin yorulmaz fəaliyyəti ilə 
qırılmaz tellərlə bağlıdır. Qırх il ərzində Niyazinin rəhbərliyi 
altında orkestr professional ustalığın zirvələrinə yüksəlmiş, 
parlaq, fərdi ifaçılıq dəst-хətti kəsb etmişdir. (Alqışlar) Orkestr 
Qlinka, Borodin, Çaykovski, Rimski-Korsakov, Raхmaninov, 
Motsart, Şubert, Bethoven, Şostakoviç, Üzeyir Hacıbəyov, Qara 
Qarayev, Хrennikov, Paliaşvili, Balançivadze musiqisinin ideya 
və obraz məzmununu ilhamla açır. Zülfüqar Hacıbəyovun, Asəf 
Zeynallının, Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Cövdət Hacıyevin, 
Niyazinin, Fikrət Əmirovun, Soltan Hacıbəyovun, Arif Məlikovun 
əsərləri orkestrin simasında özünün istedadlı təfsirçisini tapır. 
Görkəmli sovet və хarici ölkə dirijorları və musiqi ifaçıları ilə 
çıхışlar orkestrin tariхində gözəl səhifələrdir. 

Kollektivin əsasını təşkil edən bütöv musiqiçilər nəslinin 
formalaşmasında orkestrin хidməti böyükdür. Hazırda bu 
musiqiçilərin əksəriyyəti SSR Ittifaqı Böyük Teatrının, Kirov 
adına Leninqrad Akademik Opera və Balet Teatrının, SSRİ Dövlət 
simfonik orkestrinin şanlı-şöhrətli yaradıcılıq kollektivlərində 
işləyir, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında və respublikanın 
başqa musiqi məktəblərində dərs deyirlər. 

Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri 
yaradıcılıq qüvvələrinin və imkanlarının çiçəkləndiyi bir dövrə 
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qədəm qoymuşdur. Respublikanın şəhərlərində və rayonlarında 
müntəzəm surətdə konsertlər verən orkestr zəhmətkeşlərin estetik 
tərbiyəsi işinə mühüm kömək göstərir. Orkestrin Moskvada, 
Leninqradda, ölkənin başqa şəhərlərində konsertləri daim böyük 
müvəffəqiyyətlə keçir, Azərbaycan musiqisi nailiyyətlərinin geniş 
miqyasda təbliğinə kömək edir. 

Bütün bunlar öz nəcib sənətinə hədsiz sədaqət bəsləyən 
istedadlı, yüksək səviyyədə professional musiqiçilərin, solistlərin 
böyük kollektivinin böyük, gündəlik zəhmətinin bəhrəsidir. 
(Gurultulu alqışlar). 

Qazandığı nailiyyətlər sayəsində orkestrə respublikanın 
əməkdar kollektivi, Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı 
laureatı adları verilmişdir. O, ölkənin bədii kollektivlərinin 
Ümumittifaq müsabiqəsinin laureatıdır. Sovet musiqi sənətinin 
inkişafında, zəhmətkeşlərin estetik tərbiyəsində böyük 
хidmətlərinə görə və yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq 
Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəхri Fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. (Gurultulu, sürəkli alqışlar). Orkestr artistlərinin böyük 
bir qrupu respublikanın fəхri adlarına layiq görülmüş və Fəхri 
Fərmanla təltif olunmuşdur. (Gurultulu alqışlar). 

Bu gün Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik 
orkestrinin diqqətəlayiq kollektivinə Sovet Azərbaycanı musiqi  
sənətinin inkişafında, dünyanın və Vətənimİzin klassik 
musiqisinin, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi nailiyyətlərinin 
təbliğində zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində yeni 
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. (Alqışlar). 

Əmin olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, orkestr bundan sonra 
da yeni yaradıcılıq zirvələrini fəth etməyə çalışacaq, musiqi 
mədəniyyətinin ən qabaqcıl mövqelərində dayanacaq, sovet 
incəsənətinin yüksək ideallarına sadiq qalacaqdır. (Gurultulu 
alqışlar). 

Yoldaşlar! İzin verin, Üzeyir Hacıbəyov adına simfonik 
orkestrinin kollektivini şanlı 60 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən 
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təbrik edim və respublikanın yüksək mükafatını - Azərbaycan SSR 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəхri Fərmanını təqdim edim.     

(H. Ə. Əliyev yoldaş uzun müddət arası kəsilməyən gurultulu 
alqışlar altında mükafatı orkestr kollektivinin nümayəndələrinə 
təqdim etdi). 

 
Kommunist.- 1982.- 18 iyul.- S.1. 
Bakı.- 19 iyul.- 1982.- S.1.      
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NATƏVANA MƏHƏBBƏT 
H.Ə.Əliyov yoldaşın iştirakı 

 
Şairənin adını daşıyan mənzərəli bağda Natəvanın abidəsi 

qoyulmuşdur. Abidə həmin xeyirxah duyğuların daha bir 
təzahürüdür. Abidənin təntənəli açılışı mərasimində Sov.İKP MK 
Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi H.Ə.Əliyev, Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri 
H.Ə.Həsənov, 3.M.Yusifzadə,   Azərbaycan KP MK  bürosu 
üzvlüyünə namizəd V.S.Kevorkov, Azərbaycanın  ədəbiyyat, 
incəsənət və elm xadimlərinin Şuşada olan böyük bir qrupu iştirak 
etmişlər. 

H.Ə.Əliyev yoldaş lenti kəsdi və abidənin ağ örtüyü düşdü. 
Buraya toplaşanların gözləri qarşısında Natəvanın abidəsi ucaldı. 
Qarabağ qranitindən hazırlanmış boz-yaşıl rəngli postamentin 
üstündə şairənin tunc büstü qoyulmuşdur. O, əlində açıq kitab 
tutmuşdur, ilhamlı baxışları uzaqlara dikilmişdir, sanki indicə 
gözəl misralar yaradacaqdır. Abidənin ətrafında (heykəltəraş 
Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi Həyat Abdullayeva, 
arxitektor Zeynəb Quliyevadır) yarpaqları xəfif küləyin altında 
titrəşən qədim cökə ağacları sanki fəxri qarovulda dayanmışdır. 
Mitinqdə  Şuşa Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi 
N.A.Hacıyev, yazıçı Maksim Ovanesyan, filologiya elmləri 
doktoru, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
professoru Abbas Zamanov çıxış etdilər. Onlar Azərbaycan 
ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olan Natəvan poeziyasının 
böyük əhəmiyyətindən danışdılar, görkəmli mədəniyyət 
xadimlərinin xatirəsini əbədiləşdirməyə böyük qayğı üçün 
Azərbaycan KP MK-ya və respublika hökumətinə təşəkkür 
etdilər. Natəvanın ilhamlı misraları səsləndi. Azərbaycan SSR 
əməkdar artisti, respublika Dövlət mükafatı laureatı Amaliya 
Pənahova və Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı Əlabbas 
Qədirov respublikanın xalq yazıçısı Ilyas Əfəndiyevin 
M.Əzizbəyov adına Akademik Dram Teatrında tamaşaya 
qoyulmuş «Xurşidbanu Natəvan» pyesindən bir səhnə göstərdilər. 
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Şuşada bir yer var ki, oraya xalqın gediş-gəlişi heç vaxt kəsilmir. 
Dağlar qoynundakı sakit küçələrin birində zahirən diqqəti heç bir 
şeylə cəlb etməyən sadə bir ev var. Bu ev şuşalıları və qədim 
şəhərin saysız-hesabsız qonaqlarını daim özünə cəlb edir. Böyük 
Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun uşaqlıq və gənclik 
illəri burada keçmişdir. O, yetkin çağlarında da buraya, doğma 
yurda tez-tez gəlmiş, havasında da musiqi duyulan həmin 
yerlərdən ilham almışdır. H.Ə.Əliyev yoldaş Üzeyir Hacıbəyovun 
evinə gəldi. Burada bəstəkarın xatirə muzeyi yerləşir.Bünövrəsi 
Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən qoyulan Azərbaycan opera sənətinin 
incisi - «Koroğlu» operasının uvertürasının maqnitofon yazısı 
gül-çiçəyə qərq olmuş bağça üzərində pərdə-pərdə ətrafa yayıldı. 
Muzeyin ekspozisiyası Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti 
korifeyinin, müasir professional musiqi banisinin çoxcəhətli 
fəaliyyətindən, onun ölməz əsərlərinin dünya şöhrətindən söhbət 
açır. Eksponatlardan birində D.D.Şostakoviçin bu sözlərini 
oxuyuruq: «Azərbaycan bəstəkarlarına arzu etmək istərdim ki, 
Üzeyir Hacıbəyovun böyük ənənələrini müqəddəs tutub inkişaf 
etdirsinlər». Həmin gün ekspozisiya yeni foto sənədləri ilə 
zənginləşdi. H.Ə.Əliyev ev-muzeyinin ekspozisiyası və yenidən 
qurulması layihəsi ilə tanış olduqdan sonra burada bəstəkarın 
xatirə kompleksini yaratmağın vacib olduqunu qeyd etdi. Həmin 
kompleks Üzeyir Hacıbəyovun yaşayıb-yaratdığı şəraiti dəqiq əks 
etdirməli, eyni zamanda onun yaradıcılığını, musiqi mədəniyyətini 
təbliğ edən mərkəzlərdən birinə çevrilməlidir. Bu iş Üzeyir 
Hacıbəyovun anadan olmasının yüz illiyinin təntənə ilə qeyd 
ediləçəyi 1985-ci ilədək başa çatdırılmalıdır. 

Əliyev yoldaş Şuşanın görməli yerləri ilə də tanış oldu, 
Azərbaycanın tarix-arxitektura qoruğu elan edilmiş bu gözəl 
guşəsinin yenidən qurulmasının gedişi ilə maraqlandı. O dedi: 
Dünyaya gözəl şairlər və musiqiçilər bəxş etmiş şəhərin bütün 
gözəlliyini, özünəməxsus təkrarsız görkəmini qoruyub saxlamaq 
çox vacibdir. Elə etmək lazımdır ki, onun yeni tikintiləri qədim 
binalarla üzvi surətdə vəhdət yaratsın. H.Ə.Əliyev yoldaşla 
birlikdə Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri H.Ə.Həsənov, 
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3.M.Yusifzadə, Azərbaycan KP MK bürosu üzvlüyünə namizəd 
B.S.Kevorkov, Azərbaycanın ədəbiyyat, incəsənət və elm 
xadimləri də olmuşlar. 

Bakı.-3 avqust.-1982.-S.2 
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KOMMUNİZM İDEALLARINI BƏRQƏRAR ETMƏLİ 
AZƏRBAYCAN KP MƏRKƏZİ KOMİTƏSİNDƏ 

GÖRÜŞ 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 

 
Yoldaşlar! Azərbaycan rəssamlarının IX qurultayı öz işini 

müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır. Mən hər şeydən əvvəl bu 
hadisə münasibətilə sizi təbrik etmək, sizə və bütün Azərbaycan 
rəssamlarına Sovet Ittifaqı Kommunist Partiyası XXVI 
qurultayının, Azərbaycn Kommunist Partiyası XXX qurultayının 
və Azərbaycan rəssamları IX qurultayının qərarlarını həyata 
keçirmək sahəsində səmərəli iş, yeni yaradıclıq müvəffəqiyyətləri 
arzulamaq istərdim. 

Ittifaqınızın yaşı az deyildir, Azərbaycn rəssamlarının 
indiyədək doqquz qurultayı keçirilmişdir. Ittifaq böyük və yekdil 
kollektivə çevrilmişdir. Sİzin qurultayınızın işi də, onun 
müvəffəqiyyətlə başa çatması da bizə belə bir fikir söyləmək üçün 
əsas verir ki, ittifaqınızda yaxşı, işgüzar əhval-ruhiyyə, sağlam 
şərait yaranmışdır. Bu məclisin işinin yekunları, Rəssamlar Ittifaqı 
idarə heyətinin qurultayda seçilmiş yeni tərkibi sİzin həm 
təşkilatçılıq, həm də yaradıcılıq fəaliyyətinİzin səviyyəsinin 
yüksəldiyini sübut edir. Biz bu fikirdəyik ki, qurultay yüksək 
ideya-siyasi və yaradıcılıq səviyyəsində keçmişdir. 
Respublikamİzin və ümumən ölkənin təsviri sənəti qarşısında 
duran problemlər barəsində, sİzin vəzifələriniz, planlarınız 
barəsində işgüzar söhbət olmuşdur. 

Əlbəttə, məruzənin məzmunu və xarakteri barəsində, bəzi 
çıxışlar barəsində tənqidi mülahizələr də söyləmək olar. Bütün 
bunlar yəqin onunla əlaqədardır ki, biz işlərin vəziyyətinin daha 
ətraflı təhlil edilməsini istərdik, istərdik ki, sİzin ittifaqınİzin bütün 
işi cəmiyyətimİzin həyatının təkcə müasir tələblərinə deyil, həm də 
müəyyən dərəcədə gələcəyin tələblərinə tamamilə uyğun gəlsin. 

Sİzin qurultayınızın işində sevindirici cəhət nədir? Sevindirici 
cəhət odur ki, işgüzarlıq, maraq daha çox idi, vüsətli problemlərə 
daha çox diqqət yetirilmişdir, eyni zamanda xırda, əhəmiyyətsiz 



 216

məsələlər, şəxsi qarşılıqlı münasibətlərlə, xoşa gəlmək və ya 
gəlməməklə, bir-birini prinsipsiz müdafiə ilə əlaqədar hər hansı 
təzahürlər az olmuşdur. Bu mənada rəssamların indiki qurultayı 
əvvəlki qurultaylardan, hətta axırıncı qurultaydan xeyli fərqlənir. 
Biz bunu böyük nailiyyət sayırıq. Deməli, rəssamlarımİzin 
yetkinliyi artmış, onların öz işinə, yaradıcılığına ümumdövlət 
mövqeyindən münasibəti güclənmiş, onlar ümumi ideya-siyasi və 
yaradıcılıq problemlərini daha dərindən dərk etməyə başlamışlar. 
Bizim belə hesab etməyə tam əsasımız vardır ki, sİzin 
qurultayınızın bütün işi üçün səciyyəvi olan bu ümumdövlət, 
ümumpartiya platformasında Azərbaycan rəssamları daha böyük 
müvəffəqiyyətlər qazana bilərlər, özlərinin sənətkarlığını qat-qat 
artıra  bilərlər. 

Belə bir cəhət razılıq hissi doğurur ki, Azərbaycan Rəssamlar 
Ittifaqının qurultayda seçilmiş rəhbər orqanlarında respublika 
təsviri sənət ustalarının bütün nəsilləri təmsil edilmişdir. Burada 
nəsillərin tam varisliyi, yaşlı sənətkarların təcrübəsinin, orta nəslin 
yetkinliyinin gənclərin cəsarətli axtarışları ilə əlaqəsi göz 
qabağındadır. 

Biz Rəssamlar Ittifaqının yeni seçilmiş rəhbər orqanlarına 
böyük ümidlər bəsləyirik. Hazırda təşkilatınızın hər dörd 
üzvündən biri rəhbər orqanlarda təmsil olunmuşdur. Əgər 
bölmələrdə seçilənləri də saysaq, onda belə məlum olur ki, 
təşkilatın hər üç üzvündən biri rəhbər orqanlara seçilmişdir. 
Doğrudur, gərək elə vəziyyət yaranmasın ki, rəislərin sayı, 
tabelikdə olanların sayından çox olsun və rəhbərlik etməyə adam 
qalmasın. Yoldaşlar, təbiidir ki, siz öz üzərinizə böyük məsuliyyət 
götürmüşsünüz. Siz təkcə özünüz üçün deyil, həm də respublika 
Rəssamlar Ittifaqının müqəddəratı üçün, təsviri sənət sahəsində 
çalışan bütün ziyalılarımızın işi üçün, Azərbaycanda bədii 
yaradıcılığın gələcək inkişafı üçün cavabdehsiniz. Biz istərdik ki, 
siz öz vəzifələrinİzin bu cəhətini tamamilə dərk edəsiniz və öz 
məsuliyyətinizi bütün dərinliyi ilə duyasınız. Bu çox vacibdir. 
Ümid edirik ki, Rəssamlar Ittifaqı rəhbərliyinin tərkibinə 
seçilməyiniz hər birinİzin yaradıcılıq baxımından yüksəlişinə mane 
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olmayacaqdır, bu etimad sizə mənəviyyatca daha da 
yüksəlməkdə, sənətkarlığın yeni uca zirvələrini fəth etməkdə 
kömək  edəcəkdir. 

Ötən illər ərzində rəssamlar kollektivi xeyli genişlənmiş, təsviri 
sənət sahəsində çalışan adamların sayı artmışdır. Indi sİzin 
ittifaqınız böyükdür, təqribən 500 nəfəri birləşdirir. Respublikanın 
bütün nəsillərdən olan rəssamları Azərbaycan xalqının 
mədəniyyətinin inkişafına, Sovet hakimiyyəti illərində 
Azərbaycanda baş vermiş bütün böyük dəyişikliklərə, şanlı 
yubiley - SSR Ittifaqının təşkilinin 60 illiyi şərəfinə qazandığımız 
nailiyyətlərə layiqli töhfə vermişlər. Əməyiniz üçün, gördüyünüz 
bütün işlər üçün sağ olun. 

Eyni zamanda sİzin qarşınızda yeni, daha məsul vəzifələr 
durur. Onların haqqında danışarkən mən sİzin diqqətinizi bəzi 
məsələlərə cəlb etmək istərdim. Azərbaycan təsviri sənətinin 
müvəffəqiyyətləri şəksizdir. Lakin biz bununla qətiyyən 
kifayətlənə bilmərik. Biz belə hesab edirik ki, respublikanın 
rəssamları daha böyük potensial imkanlara malikdirlər. Sizdən 
daha çox şey gözləməyə haqqımız vardır. Axı, siz təsviri sənətin 
müxtəlif janrlarında işləyirsiniz və xalqın tarixinin əsl 
salnaməçilərisiniz. Bütün xalqların, o cümlədən Azərbayçan 
xalqının keçmişini öyrənərkən, bu gün məhz ata-babalarımızdan 
bizə yadigar qalmış təsviri sənət əsərləri vasitəsilə çox şey dərk 
edirik. Bəlkə də çox əsrlik yolumuzda mənəvi həyatın bu sahəsində 
bizə ədəbiyyatda olduğundan az şey qalmışdır. Hər halda, bizə 
gəlib çatan sərvət zəngindir və məhz onun vasitəsilə, indiyədək 
mühafizə olunmuş təsviri sənət inciləri vasitəsilə bir çox hallarda 
xalqımİzin tarixini, öz torpağımİzin tarixini öyrənirik. Bu gün 
sovet gerçəkliyimizdə, sosializm cəmiyyətimizdə sİzin 
fəaliyyətiniz belə mütəşəkkil xarakter daşıdığı bir zamanda, 
hamınız üçün belə gözəl şərait yaradıldığı bir zamanda bizim 
sizdən olduqca çox şey tələb etməyə haqqımız vardır. Sizi xalqın, 
onun tarixinin salnaməçiləri adlandırarkən, mən diqqətinizi 
xalqımİzin indiki və gələcək nəsilləri qarşısında daşıdığınız çox 
böyük məsuliyyətə cəlb etmək istəyirəm. Əgər hər birinizdə 
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yaratdığınız əsərlərin tarix üçün mühafizə olunmasından ötrü, 
onların həqiqətən respublikamİzin inkişafında şahidi olduğunuz və 
təsvir etdiyiniz dövrü həqiqətən əks etdirməsindən ötrü öz 
yaradıcılıq və mənəvi potensialınızdan, öz imkanlarınızdan 
mümkün qədər daha dolğun istifadə etmək arzusu olsa, siz xalq 
qarşısında, partiya qarşısında öz borcunuzu yerinə yetirərsiniz, öz 
yaradıcılığınıza həqiqətən dövlət mövqeyindən yanaşmış olarsınız. 

Sovet hakimiyyətinin bütün illəri ərzində, o cümlədən yetkin 
sosializm mərhələsində, 70-ci illərdə bizdə çoxlu, müxtəlif təsviri 
sənət əsərləri yaradılmışdır. Lakin açığını demak lazımdır ki, 
görkəmli, həqiqətən yadda qalan tablolar hələlik azdır. Bəlkə də 
onların çox olmasına ümid bəsləmək çətindir, lakin bu barədə 
düşünməyə və bunuarzulamağahaqqımız vardır. Çünki belə 
əsərlər yaratmaq üçün bütün imkanlarınız vardır. Əgər belə 
əsərlər kifayət qədər deyildirsə, deməli siz öz qüvvələrinizdən 
tam istifadə etmirsiniz, qabiliyyətinizi heç də bütünlüklə 
yaradıcılığa sərf etmirsiniz. 

Ona görə belə olur ki, çox zaman işə səthi, yaradıcılıq 
mülahizələrindən irəli gəlməyən münasibət bəslənir. Bu meyl 
işinİzin keyfiyyətini aşağı salır və təbiidir ki, sizə sənətkarın 
üzərinə qoyulan yüksək vəzifəni yerinə yetirmək imkanı vermir. 
Siz öz məsuliyyətinizi hiss etməli, öz yaradıcılığınıza daha geniş, 
ictimai baxımdan yanaşmalısınız. Sİzin ittifaqınız isə mövzuları, 
rəssamın yaradıcılığının inkişaf istiqamətini müəyyən dərəcədə 
planlaşdırmalı, təyin etməlidir. Əlbəttə, sənətkar fərdiyyətini 
inkar etmək olmaz, lakin bununla yanaşı incəsənətin əsas 
vəzifələrini müəyyən etmək və rəssamlarımızı bu vəzifələrin 
yerinə yetirilməsinə cəlb etmək olar və lazımdır. Bunu isə sİzin 
ittifaqınız etməlidir. 

Əgər Rəssamlar Ittifaqının fəaliyyətinə məhz bu mövqelərdən 
yanaşılsa məlum olar ki, o, öz vəzifələrini hələ heç də tam şəkildə 
yerinə yetirmir. Bununla əlaqədar olaraq demək lazımdır ki, idarə 
heyətinin hesabat məruzəsində, Y.I.Hüseynovun etdiyi məruzədə 
həqiqi dərinlik, vüsət yox idi, bədii prosesin inkişafının və 
ittifaqın fəliyyətinin hərtərəfli təhlili yox idi. Bəzən məruzəçi 
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keçirilən sərgiləri sadalamaqla kifayətlənirdi. Bəs sərgi nədir? Bu, 
sİzin işinİzin yekun mərhələsidir, nəticəsidir. Əgər bu iş 
əvvəlcədən planlaşdırılsa, onun istiqaməti, yaradıcılıq mövzuları 
müəyyən edilsə, sərgilərin özünə də daha sanballı nəticələrlə 
gəlmək olar, çünki sərgilərdən nə gözlədiyinizi siz irəlicədən  
bilərdiniz. 

SSRİ Rəssamlar Ittifaqı idarə heyətinin katibi, SSRİ xalq 
rəssamı D.K.Moçalski sİzin qurultayınızdakı çıxışında həyatımızı, 
sovet xalqının rəşadətli hünərlərini daha dolğun, daha əhatəli 
şəkildə əks etdirməyə imkan verən obrazlı, iri miqyaslı tematik 
rəsm əsəri yaratmaq problemləri haqqında fikir söylədi. Bu fikir 
mənim çox xoşuma gəldi. Belə hesab edirəm ki, bu, çox mühüm 
məsəlidir, siz bunun həyata keçirilməsi üzərində ciddi surətdə 
düşünməlisiniz. 

Biz tematik rəsm əsəri haqqında danışarkən - indi isə 
rəssamların yaradıcılığı üçün mövzular olduqca çoxdur - 
müəyyən etmək lazımdır ki, diqqət məhz hansı mövzular 
ətrafında cəmləşdirilməlidir. Çünki mövzu səpələndikdə, 
yayğınlaşdıqda onun dərindən açılmasına nail olmaq mümkün 
deyildir. Biz belə hesab edirik ki, sİzin üçün, eləcə də bütün 
yaradıcı ziyalılar üçün ən başlıca mövzu müasirlikdir, bizim real 
gerçəkliyimizdir. Biz müasirlik haqqında danışdıqda bu sözün 
geniş mənada anlaşılmasını nəzərdə tuturuq. Sovetlər 
hakimiyyətinin bütün illəri, onun qələbəsi və möhkəmlənməsi 
uğrunda mübarizədən ta indiki dövrə, inkişaf etmiş sosializm 
cəmiyyəti dövrünədək bütün mərhələləri müasirliyin belə geniş 
mənada başa düşülməsinə misaldır. Biz Oktyabr inqilabının 65 
illiyinə, SSRİ-nin təşkilinin 60 illiyinə doğru gedirik, biz 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsinin 62-ci 
ildönümünü qeyd etmişik. Bütün bunlar sözün geniş mənasında 
müasirlikdir. Müasirlik Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində öz 
dolğun əksini tapırmı? Mənə elə gəlir ki, yox. Halbuki bizim çox 
zəngin tariximiz - Sovet hakimiyyətinin yarandığı, təşəkkül 
tapdığı vaxtdan bizim günlərədək olan tariximiz tələb edir ki, o 
dərindən, yaradıcılıqla dərk edilsin, təsviri sənətdə öz əksini 
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tapsın. Əlbəttə, Rəssamlar Ittifaqı burada bütün masələləri ciddi 
şəkildə götür-qoy etməli, rəssamların yaradıcılıq axtarışlarının 
istiqamətini müəyyənləşdirməli, onların fərdi xüsusiyyətlərini, 
qabiliyyətini, istedadını nəzərə almalı, bu çox mühüm mövzunun 
işlənməsinə cəlb ediləcək müəllifləri təyin etməlidir. Əgər belə 
bir təşəbbüs göstərilsə, müəyyən mövzularda sifarişlər vermək 
olardı. Siz bunu nəzərə alaraq təşkilati tədbirlər işləyib 
hazırlamalısınız. 

Müasirlik bizim zəmanəmizdir, bizim yaşadığımız çətin, 
qəhrəmanlıqla zəngin, lakin gözəl zəmanədir. Onu rəssamlıq 
əsərlərində bütün dolğunluğu və rənga-rəngliyi ilə təcəssüm 
etdirmək sizin borcunuzdur, sizin vəzifənizdir. Mənə elə gəlir ki, 
ittifaq burada da özünün gələcək işi barəsində çox ciddi 
düşünməli, həmin istiqamətdə təşkilati tədbirlər nəzərdə 
tutmalıdır. 

Misal üçün bizim respublikamızı, bütün sahələrdə - 
iqtisadiyyatda, sosial, mənəvi, mədəni həyatda, elm və təhsildə 
qazanılmış çox böyük nailiyyətləri götürək. Əgər maddi sahə 
konkretləşdirilsə, görərik ki, sənayedə, kənd təsərrüfatında necə 
böyük müvəffəqiyyətlər qazanılmışdır, doqquzuncu və onuncu 
beşilliklər ərzində nə qədər yenilik olmuşdur! Həm də partiya, 
hökumət, şəxsən L.I.Brejnev yoldaş bütün bunları yüksək 
qiymətləndirmişlər. Respublika dalbadal 12 ildir ki, Ümumittifaq 
sosializm yarışında qələbə qazanır, onuncu beşilliyin planlarını 
vaxtından əvvəl yerinə yetirdiyi üçün Lenin ordeninə layiq 
görülmüşdür. Bizim üçün bir mükafat da bu olmuşdur ki, həmin 
ordeni Leanid İliç Brejnev özü təqdim etmişdir. Azərbaycanın 
əməkçi xalqı barəsində, partiya təşkilatı barəsində, öz səyləri ilə 
respublikanı iri addımlarla irəli aparan adamlar barəsində Leonid 
İliç nə qədər səmimi sözlər demişdir. Bütui bunlar bizim təsviri 
sənətimizdə, onun sənətkarlarının əsərlərində öz parlaq əksini 
tapmalıdır. 

Mən yenə də obrazlı, iri miqyaslı tematik əsərlər problemi 
üzərinə qayıdıram. Bəzən bizim rəssamlarımız qabaqcıl 
əməkçinin portretini çəkir və elə hesab edirlər ki, bununla da 
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özlərinin dövrünü əks etdirirlər. Biz başa düşürük ki, adlı-sanlı 
əmək adamların portret qalereyalarını yaratmaq olduqca vacibdir. 
Lakin bununla yanaşı əmək həyatının bütün pafosunu vermək, 
respublikamİzin, bütün ölkənin inkişaf prosesini, onun irəliyə 
doğru qalibiyyətli yürüşünü mənalandırmaq və bədii cəhətdən əks 
etdirmək daha vacibdir. Incəsənətin müxtəlif janrlarında, müxtəlif 
vasitələri ilə bütün bunları etmək olar və lazımdır. 

Təəssüf ki, sİzin tərəfinizdən belə əsərlərin çox yaradıldığını 
deyə bilmərəm. Bəlkə də belə əsərlər sayca az deyildir, lakin 
təsviri sənət əsərlərindən 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəlində 
Azarbaycanın bütün coşğun, qaynar həyatının geniş mənzərəsinin 
verilməsi üçün bu, heç də kifayət deyildir. Axı, rəssamları xalqın 
salnaməçiləri adlandırarkən biz nəzərdə tuturuq ki, sİzin hər 
birinİzin yaratdığı əsərlərdə dövrümüzün, inkişafımİzin iri 
miqyaslı bədii mənzərəsi, həm bu günkü nəsil üçün, həm də 
gələcək nəsil üçün çox böyük dəyəri olan bir mənzərə mozaikada 
olduğu kimi canlanmalıdır. 

Bu məsalələrin həlli üzərində əməlli-başlı fikirləşmək 
lazımdır. Mən bu arzuları sİzin hər birinİzin, respublikanın bütün 
rəssamlarının nəzərinə çatdırır və ümid edirəm ki, sİzin 
ittifaqınız, onun idarə heyəti, rəyasət heyəti, katibliyi bu işi dəqiq 
təşkil  edəcəklər. 

Təəssüf ki, bizdə zəngin təbiətimizi, onun təkrarsız, 
özünəməxsus gözəlliyini vəsf edən rəsm əsərləri olduqca azdır, 
mənzərə rəngkarlığı zəif inkişaf edir. Bu kasadlığı nə ilə izah 
etməli?! Axı, yüz illər ərzində rəssamlar bizim üçün çox gözəl 
mənzərə əsərləri, adamı valeh edən həqiqi incilər qoyub 
getmişlər. Mən həm dünya, həm də rus klassikasını nəzərdə 
tuturam. Bu məktəbin mənzərə əsərləri özünün realistliyi, 
nikbinliyi, coşğunluğu, vüsəti ilə adamı heyran qoyur. Axı, 
Azərbaycanın təbiəti, bizim səmanın, dağların və düzənlərin, 
bizim dənİzin əlvan boyaları təsviri sənət ustaları üçün tükənməz 
ilham mənbəyidir. Vütün bunlar tablolarda əks olunmalıdır. Bizə 
elə gəlir ki, təbiətin bəxş etdiyi bu rənglərin və boyaların 
zənginliyini, əzəmətini, bütün çalarlarını rəssamlarımız indiyədək 
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hələ duyub mənalandırmamışlar. Elə buna görə də bir çox 
mənzərə əsərləri sönük və cansıxıcıdır. Hərçənd sİzin bəzilərinizə 
elə gəlir ki, əksinə, bu əsərlər ifadəlidir. Nə üçün belə olur sualına 
bəzən cavab verib deyirlər ki, mən belə görürəm. Əgər belədirsə 
onda yəqin ki, rəssam gərək öz rəsm əsərlərinin yanında dayansın 
və bu əsərlərə baxan tamaşaçının əsərlərinizə sizin gözlərinizlə 
baxa bilməsi üçün, bizi əhatə edən aləmi sİzin kimi hiss etməsi 
üçün təbiəti necə duyduğunu ona izah etsin. Zənnimcə bu 
deyilənlər kifayətdir ki, siz yaradıcılıq fəaliyyətinİzin başqa 
janrları və istiqamətləri barəsində çox ciddi düşünəsiniz. 

Xalqımİzin zəngin keçmişini, onun qəhrəmanlıq tarixini təsviri 
sənətdə əks etdirməkdən ötrü rəssamın qarşısında geniş fəaliyyət 
meydanı açılır. Bizim qədim mədəniyyətimiz vardır. Lakin 
təəssüf ki, bəzi başqa xalqlardan fərqli olaraq bizdə professional 
rəngkarlıq əslində ancaq Sovet hakimiyyatinin qələbəsindən sonra 
yaranmışdır. Odur ki, Azərbaycan rəssamlarının bu sahədə 
yaradıcılıq fəaliyyəti üçün geniş meydan vardır, tarixi mövzular 
olduqca çoxdur. Bu mövzular hələ heç vaxt heç kəs tərəfindən 
rəngkarlıqda öz əksini tapşamışdır. Buna görə də rəngkarlar 
xalqımızın milli istiqlaliyyət uğrunda, mürtəce qüvvələrə qarşı, 
yadelli qəsbkarlara qarşı, öz sosial qurtuluşu uğrunda apardığı 
mübarizəni və nəhayət, xalqımızın inqilabi fəaliyyət mərhələsini 
fundamental, parlaq əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə əks etdirmək 
üçun son dərəcə çox iş görməlidirlər. Yoldaşlar, bunlar çox 
zəngin      materialdır,    çox zəngin bünövrədir. Siz öz yaradıcı-
lığınızda bunlardan mümkün qədər geniş miqyasda istifadə 
etməlisiniz. Deyilənlərdən heç də o nəticə çıxmır ki, bizdə 
xalqımızın həyatının həmin mərhələlərinə həsr olunmuş rəsm 
əsərləri yoxdur. Lakin bu əsərlərin sayı muzeylərimizdə, rəsm 
qalereyalarımızda, sərgilərimizdə görmək istədiyimizdən azdır. 
Xalqın tarixi və mənəvi həyatı, onun keçmişi həmişə müxtəlif 
maddi mədəniyyət nümunələrində, o cümlədən rəngkarlıqda əks 
olunur. Bu gün biz rəngkarlıq irsimİzin çox da zəngin olduğunu 
söyləyə bilmərik. Lakin indiki və gələcək nəsillər üçün bu cür 
sərvət yaratmaq olar. Mən sizdən xahiş edərdim ki, bu barədə də 
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fikirləşəsiniz və işinİzin müvafiq istiqamətlərini 
müəyyənləşdirəsiniz, həm də bu zaman nəzərə almalısınız ki, 
tarixi mövzular bizim üçün getdikcə daha aktual əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Bu çox vacibdir ki, siz öz fəaliyyətinizdə Azərbaycan 
çərçivəsinə qapanıb qalmayasınız. Təbiidir ki, sİzin yaradıcılığınız 
zəngin milli tarixi irsin, dünya və rus klassik rəngkarlığının sintezi 
əsasında, Sovet hakimiyyəti illəri ərzində ölkəmİzin bütün 
xalqlarının yaratdığı nə varsa hamısından istifadə əsasında inkişaf 
edir və inkişaf edəcəkdir. Lakin bu zaman siz öz yaradıcılığınızın 
coğrafiyasını genişləndirməli, yalnız respublika ilə bağlı 
mövzularla kifayətlənməməlisiniz. Siz respublikamızla əlaqədar 
mövzulardan kənara nə qədər çox çıxsanız, bizim təsviri 
sənətimiz bir o qədər rəngarənk olar. 

Biz BAM tikintisinə gedib orada neçə-neçə gözəl rəsm əsərləri 
yaradan, Qeyri-qaratorpaq zonanın bəzi vilayətlərində işləyən 
rəssamlarımızı alqışlayırıq. Həmin səfərlər onunla əlaqədardır ki, 
respublikamİzin nümayəndələri o yerlərdə işləyirlər və siz onların 
əməyini, qəhrəmanlığını təsvir etmək üçün həmin yerlərə 
getmişsiniz. Əlbəttə, bu yaxşıdır. Lakin bu cür münasibətin 
çərçivəsini genişləndirmək, ölkəmİzin xalqlarının dostluğunu, 
qarşılıqlı əlaqəsini, qarşılıqlı yardımını tərənnüm edən rəsm əsərləri 
yaratmaq olar və lazımdır. 

Ölkəmİzin digər xalqları ilə, xüsusən böyük rus xalqı ilə 
Azərbaycan xalqının dostluğunun tarixi köklərini rəngkarlıq 
vasitələri ilə göstərmək olduqca vacibdir. Bu dostluğun çoxəsrlik 
tarixi vardır. Lakin 169 il bundan əvvəl Azərbaycan Rusiyanın 
tərkibinə daxil olduğu vaxtdan etibarən Azərbaycan və rus 
xalqlarının dostluğunda və qardaşlığında keyfiyyətcə yeni mərhələ 
başlanmışdır. Tariximİzin bütün mərhələlərini bu baxımdan əks 
etdirən rəsm əsərləri yaradılması böyük, yaxşı, nəcib bir iş olardı, 
sovet xalqlarının dostluq və qardaşlığının, beynəlmiləl birliyinin 
möhkəmlənməsinə sİzin töhfəniz olardı. 

Təsviri sənətin bütün janrları bizim üçün əhəmiyyətlidir. Lakin 
ənənəyə görə təsviri sənətdə rəngkarlıq üstün mövqe tutur. Biz 
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istərdik ki, özünə məxsus milli koloritə malik Azərbaycan 
rəngkarlıq məktəbi eyni zamanda dünya rəngkarlığının, bizim 
müasir sovet rəngkarlığının nailiyyətlərinə tam uyğun şəkildə 
inkişaf etsin. 

Əlbəttə, hər bir rəssamın yaradıcılığa öz münasibəti, öz fərdi 
xüsusiyyəti vardır, biz bunu başa düşür və qiymətləndiririk. Lakin 
bununla yanaşı, hər sahədə - həm rəngkarlıqda, həm də təsviri 
sənətin başqa növlərində sosialist realizminə riayət edilməsi bu 
günkü rəssamlar üçün də, bütün gələcək sənətkarlar üçün də ən 
doğru yoldur. Hər hansı yeniliyi özünüz üçün hərtərəfli 
aydınlaşdırmadan ayrı-ayrı modernist cərəyanlarının təsiri altına 
düşməyi və öz yaradıcılıq dəst-xəttinizi, öz fərdi xüsusiyyətinizi 
şikəst etməyi sizlərə məsləhət görmürəm. 

Gözlənildiyi kimi, modernist burjua incəsənətinin abstrakt və 
bəzi başqa cərəyanları ətrafında hay-küy dalğası indi xeyli 
zəifləmişdir. Təəssüf ki, sizlərdən bəziləri bunun belə olacağını 
gözləmirdi və təbiidir ki, səhv edirdi. Bəs nə üçün modernizmə 
maraq sönmüşdür? Ona görə ki, burada sənət yoxdur, həyat 
yoxdur, fikir yoxdur. Tam inamla demək olar ki, bu gün də adamı 
heyran qoyan həm Avropa, həm də rus realist klassik rəngkarlıq 
məktəbi isə heç vaxt ölməyəcəkdir. Qoy heç kəs elə fikirləşməsin 
ki, bu realist üsluba riayət etmək sizi yaradıcılıq sarıdan 
yoxsullaşdırar. Əsla yox! Əlbəttə, biz başa düşürük ki, görülmüş 
və görülən işləri eyni ilə təkrar etmək olmaz. Lakin yalnız 
sosialist realizmi metoduna mükəmməl yiyələnmək sayəsində 
yaradıcılıqda yeni-yeni zirvələr fəth etmək olar. Bizim müasir 
rəssamlarımızın - həm Azərbaycan rəssamlarının, həm də rus 
rəssamlarının, ölkəmizdəki bütün millət və xalqların 
nümayəndələrinin yaradıcılığı buna parlaq misaldır. 

Elə buna görə də bir daha xatırlatmaq istərdim ki, incəsənətdə 
realizmə sadiq qalın, əsl həyatı daha parlaq, daha düzgün əks 
etdirin, hər işdə həqiqət carçısı olun. Onda sİzin yaradıcılığınızda 
əyintilər olmaz, gerçəklik təhrif edilməz. 

Daha bir məsələ haqqında. Hər bir rəsm əsəri, mən bu barədə 
artıq danışmışam, tamaşaçılarda özünün təkcə daxili fəlsəfəsi, 
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məzmunu, mövzunun, qayənin dərindən açılması ilə deyil, həm 
də, rəng çalarları ilə, boyaların zəngin palitrası ilə sevinc, fərəh 
hissi doğurmalıdır. Təəssüf ki, bəzi sənətkarlarımızın əsərləri öz 
koloriti etibarilə darıxdırıcı, yeknəsəq və sönükdür. Təbiidir ki, 
mən yalnız öz şəxsi təəssüratlarımı söyləyirəm, lakin bir çox 
adamlar, təsviri sənət pərəstişkarları bu təəssüratlara şərikdir. 

Biz miniatür rəngkarlığın, çoxəsrlik zəngin ənənələri olan 
Azərbaycan miniatür sənətinin inkişafından dəfələrlə danışmışıq. 
Bir neçə il əvvəl mən bu barədə öz fikrimi söyləmiş, T.Salahov 
yoldaşa demişdim ki, biz bu məktəbi inkişaf etdirməliyik, həm də 
müasir zəmində inkişaf etdirməliyik. Bu yaxınlarda mən müasir 
miniatür rəngkarlığına aid bir neçə əsərə baxdım. Lakin bunlar 
əslində orta əsr miniatürlərinin rəngkarlıq vasitələri ilə çıxarılan 
surəti idi. Madam ki, belədir, onda bu, miniatür sənətinin inkişafı 
deyildir, onun sadəcə surətidir. Məlumdur ki, orta əsr Azərbaycan 
miniatur sənətinin məkan perspektivi yox idi, bu sənət ənginlik 
təsəvvürü deyil, müstəvi təsəvvürü yaradırdı. Əgər rəssamlar bu 
gün də hər işdə keçmiş sənətkarların texnikasına riayət etsələr bu, 
tamaşaçılar tərəfindən çətin ki, təqdir olunsun. Deməli, bu məktəbi 
əsas götürmək, onu yaradıcılıq mənasında inkişaf etdirmək, 
zənginləşdirmək, insanın bugünkü qavrayışını, rəngkarlığı necə 
duyduğunu, məkan perspektivini nəzərə almaqla keçmiş ilə bu 
günün üzvi sintezini yaratmaq lazımdır. Belə olarsa, bizdə əsl 
müasir miniatur məktəbi yaranar və siz bəlkə də öz ya-
radıcılığınızda hələ 500 il bundan, əvvəl məşhur miniatür ustası 
Sultan Məhəmmədin çatdığı səviyyəni ötüb keçərsiniz. Hələlik isə 
bizdə miniatür sənətinin dirçəldilməsi ətrafında yalnız söhbət 
gedir və biz istənilən nəticəyə nail olmamışıq. 

Zənnimizcə, rəssamlarımız, sİzin yaradıcılıq ittifaqı nəhayət, 
bizim rəngkarlıq sənətində belə xüsusi istiqamət yaratsaydılar, 
faydalı olardı. Bu, respublika üçün, Azərbaycan xalqının 
incəsənəti üçün fərqləndirici cəhət, milli xüsusiyyət olardı, həm 
ölkəmizdə, həm də xaricdə diqqəti özünə cəlb edərdi. 

Illüstrasiya sahəsində, Nizaminin, Xaqaninin, Füzulinin, 
Nəsiminin, Vaqifin və Azərbaycan poeziyasının başqa 
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klassiklərinin yaradıcılığının motivləri əsasında rəsm əsərləri 
yaratmaq sahəsində iş rəssamlar üçün mühüm fəaliyyət 
meydanıdır. Bir dəfə mən Nizami muzeyində dünya ədəbiyyatı 
korifeyinin əsərləri movzusunda illüstrasiyalar çəkilmiş bir neçə 
xalça gördüm. Hələ müharibədən əvvəl toxunmuş sujetli  xalçalar  
güclü təsir bağışlayır. Halbuki o vaxtdan qırx ildən çox bir müddət 
keçmişdir. Biz hazırda bu istiqamətdə təkcə xalçaçılıq vasitəsilə 
deyil, həm də rəngkarlıq, qrafika və s. vasitəsilə daha yaxşı və 
daha çox iş görə bilərik. 

Illüstrasiya haqqında dediklərim geniş mənada başa 
düşülməlidir. Çox vaxt rəssamlar yalnız kitablara illüstrasiya 
çəkirlər, özü də bu illürtrasiyalar heç də həmişə yüksək 
keyfiyyətdə olmur. Lakin biz klassik poeziya əsərlərinə təkcə 
kitab qrafikası janrında deyil, təsviri sənətin başqa janrlarında da 
illürtrasiya çəkilməsini nəzərdə tuturuq. Bu iş geniş miqyasda, 
məhəbbətlə görülməlidir, poeziya incilərindəki fikirlərin və 
hisslərin bütün zənginliyini kətan üzərində, kitab səhifəsində, 
qrafika əsərində ifadə etməyə çalışmaq lazımdır. Təbiəti, 
məhəbbəti, dostluğu, gözəlliyi, xalqın ən yaxşı insani sifətlərini 
tərənnüm edən süjetlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu, parlaq 
nümunələri insana tükənməz məhəbbət hissilə, həqiqətin, ədalətin 
təntənəsi, xeyirin şər üzərində qələbəsi ilə aşılanmış qədim 
ədəbiyyatımıza xas olan əsl nikbin sənətin yaranmasına kömək 
edər. Elə Nizaminin əsərlərini götürək. Axı, həmin əsərlər coşğun 
ehtirasların və hisslərin bütöv bir dünyasıdır, müdriklik 
xəzinəsidir. Onun ölməz poemalarının süjetləri əsasında neçə-neçə 
ən rəngarəng tablolar yaratmaq olar. Təəssüf ki, bizdə belə rəsm 
əsərləri hələ azdır. Bu səpkidə yaradılmış bəzi əsərlər isə böyük 
təsir bağışlamır. 

Xalqımİzin tarixini, onun keçmişinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
nəzərə almaqla Azərbaycan təsviri sənət məktəbi özünü bu 
cəhətdən hələ göstərməlidir. Miniatür rəngkarlığı da bu sahədə çox 
iş körə bilərdi. Lakin bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yalnız müasirlik 
zəminində. 
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Bununla əlaqədar olaraq bizim tətbiqi sənətimiz, xüsusən 
xalçaçılıq sənəti daha da inkişaf etdirilməlidir. Xalqın dühası ilə 
yaranmış qədim əfsanələrin, həm də bizim böyük 
mütəfəkkirlərimİzin, keçmiş şairlərin əsərlərinin motivləri və 
müasir həyat əsasında tematik xalçalar yaradılmasına xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin yüksək bədii 
səviyyədə və sənətkarlıqla yaradılmış bu nümunələri əsl sənət 
əsərlərinə çevrilər. 

Biz respublikanın bütün rayonlarında diyarşünaslıq muzeyləri 
yaratmağı qərara almışıq. Bu muzeylərin ekspozisiyaları sİzin 
köməyinizlə zənginləşməlidir. Gələcəkdə hər bir rayonda rəsm 
qalereyası, sərgi salonu açmaq planlaşdırılır. Rəssamlarımız, sİzin 
yaradıcılıq ittifaqı bu işi indidən həyata keçirməlidirlər. Biz haqlı 
olaraq belə hesab edirik ki, təsviri sənət insanın estetik, mənəvi 
tərbiyəsi üçün ən mühüm vasitədir. Deməli, belə mühüm işdə 
Bakıda yeganə təsviri sənət muzeyinə, yeri gəlmişkən deyim ki, 
çox vaxt qapıları bağlı olan yeganə böyük rəsm qalereyasına 
malik olmaq kifayət deyildir. Bu sahədə imkanlarımİzin 
coğrafiyasını genişləndirməliyik, biz bu istiqamətdə böyük iş 
körməliyik. 

Bir neçə kəlmə heykəltəraşlıq haqqında. Bizim həyatımız 
heykəltəraşlar qarşısında çox böyük fəaliyyət meydanı açır. 
Paytaxtımız Bakı üçün onların yaratdıqlarını biz çox yüksək 
qiymətləndiririk. Lakin hələ çox iş görülməlidir. Biz hər bir 
şəhərdə, hər bir kənddə, hər bir yaşayış məntəqəsində Azərbaycan 
xalqının Böyük Vətən müharibəsindəki rəşadətli hünərini 
əbədiləşdirən abidə ucaltmaq vəzifəsini qarşıya qoymuşuq. Bu 
cəhətdən hələlik geri qalırıq. Doğrudur, 70-ci illərdə az iş 
görülməmişdir. Lakin şəhərlərin, kəndlərin, qəsəbələrin heç də 
hamısında belə abidələr yoxdur. Belə abidələrin yaradılmasına 
yüksək məsuliyyət hissilə yanaşmaq, yadda saxlamaq lazımdır ki, 
bu yolla biz xalqın öz qəhrəmanlarına əbədi ehtiramını ifadə edir 
və eyni zamanda həmin abidələr vasitəsilə bizim Azərbaycan 
heykəltəraşlığının malik olduğu imkanların geniş diapazonunu 
nümayiş etdiririk. 
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Biz bu qənaətə gəlmişik ki, hər bir rayonda və şəhərdə rayon, 
şəhər rəssamı vəzifəsi təsis edək, iri müəssisələrdə belə 
mütəxəssislərimiz olsun, yəni biz professional, yüksək səviyyədə 
bədii təsviri sənətin imkanlarından istifadə etməli və bu imkanları 
həyatımızın bütün sahələrinə tətbiq etməliyik. Beləliklə, həyatımız 
daha da gözəlləşər, daha da ucalar, emosional təsiri artar. Buna 
görə də sİzin qarşınızda həmin istiqamətdə də geniş imkanlar 
açılır və biz istərdik ki, siz bu imkanlardan mümkün qədər daha 
səmərəli istifadə edəsiniz. 

Biz rəssamlıq istedadı olan adamların peşə hazırlığını 
genişləndirməliyik. Biz incəsənət institutunda xüsusi fakültə 
açmışıq. Bu fakültəyə hər il 75 adam qəbul edilir. Bir müddətdən 
sonra bünövrə möhkəmləndikdə biz onların sayını artıra bilərik və 
gələcəkdə xüsusi təsviri sənət akademiyası və ya institutu 
yaradarıq. Bizdə təsviri sənət xadimlərinin öz qüvvələrini, 
istedadını, yaradıcılıq imkanlarını tətbiq etmələri üçün fəaliyyət 
meydanı genişdir. Təkcə o lazımdır ki, Rəssamlar Ittifaqı bütün 
imkanlardan daha dolğun istifadə etsin və güzəşt bilməyən 
yaradıcılığınız,  onun yüksək keyfiyyəti sİzin üçün başlıca cəhət 
olsun və siz çox vaxt sənətdən uzaq olan hər hansı başqa 
mülahizələri deyil, gərək məhz bunları rəhbər tutasınız. 

Təsviri sənət əsərlərinin keyfiyyəti haqqında bir neçə kəlmə 
danışmaq istərdim. Biz Bakıda, respublikanın başqa şəhərlərində 
və rayonlarında, kolxozlarda və sovxozlarda bədii səviyyəsi çox-
çox aşağı olan rəsm əsərlərinə tez-tez təsadüf edirik. Bu barədə 
mülahizələrimizi dəfələrlə Rəssamlar Ittifaqına bildirmişik, lakin 
nə ittifaq, nə də onun katibliyi həmin istiqamətdə lazımi iş 
aparmırlar və hələlik bir çox rəsm əsərlərimiz yenə də aşağı 
keyfiyyətdədir. Buna görə də biz kəmiyyətdən danışarkən 
hökmən keyfiyyət də tələb edirik, Leninin belə bir müddəasına 
əsaslanırıq ki, az olsun, yaxşı olsun. 

Sənətkarın bir çox ünsürlərdən ibarət olan mənəvi potensialı 
mühüm məsələdir. Əlbəttə, onun yaradıcılıq qabiliyyəti, 
sənətkarlığı başlıca cəhətdir. Lakin bununla yanaşı, mənəvi 
potensialı insanın dünyagörüşü, ümumi erudisiyası, mədəniyyəti, 
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onun ideya-siyasi hazırlığı, əxlaqi keyfiyyətləri müəyyən edir. 
Bütün bu ünsürlər, bütün bu keyfiyyətlər olduqda, tam 
ahəngdarlıq yaratdıqda biz zəngin daxili aləmə, zəngin mənəvi 
potensiala malik sənətkar haqqında danışa bilərik. Əlbəttə, belə 
bir sənətkar tarixdə qala biləcək əsərlər yaratmağa qadirdir. 

Sİzin vəzifəniz, yoldaşlar, bu keyfiyyətləri özünüzdə tərbiyə 
etməkdən, öz qarşınızda bu tələbləri qoymaqdan və Rəssamlar 
Ittifaqının rəhbər özəyini təşkil etdiyinizə görə bu keyfiyyətləri hər 
bir rəssamda tərbiyə etməkdən ibarətdir. Rəssamlar Ittifaqı da 
özünün bu vəzifəsini ən mühüm vəzifələrdən biri saymalıdır. 

Sİzin səmərəli işləyə bilməyiniz, bu gün haqqında 
danışdığımız, arzuladığımız vəzifələri yerinə yetirə bilməyiniz 
üçün sizə müvafiq şərait lazımdır. Azərbaycan KP MK sİzin üçün 
bu cür şərait yaradır və yaradacaqdır. Sizdən isə biz daha yaxşı, 
daha keyfiyyətli fəaliyyət göstərməyi, Sov.İKP XXVI qurultayının 
və Azərbaycan Kommunist Partiyası XXX qurultayının 
qərarlarından irəli gələn bütün göstərişləri vicdanla yerinə 
yetirməyi gözləyirik. L.I.Brejnev yoldaşın Bakıda Azərbaycan 
SSR-ə Lenin ordeni təqdim edilməsinə həsr olunmuş şənliklərdə 
öz çıxışlarında irəli sürdüyü vəzifələr sİzin hamınız üçün konkret 
fəaliyyət proqramıdır. Azərbaycan Rəssamlar Ittifaqı katibliyinin, 
rəyasət heyətinin fəaliyyətində daha böyük dəqiqliyə nail olmaq 
lazımdır, hesabat dövründə onların işində nöqsanlar  olmuşdur. 
Elə buna görə də ittifaqın yeni seçilən rəhbərliyi tənqiddən özü 
üçün müvafiq nəticələr çıxarmalı, öz fəaliyyətinə yüksək 
məsuliyyət hissilə yanaşmalıdır. 

Sİzin hamınıza böyük etimad göstərilmişdir, lakin bundan da 
böyük etimad Rəssamlar Ittifaqının katibliyinə, rəyasət heyətinə, 
idarə heyətinə göstərilmişdir. Buna görə də hər kəs bu etimadın 
əhəmiyyətini başa düşməli, bunu qiymətləndirməli və özünün 
gündəlik vicdanlı, sədaqətli işi ilə bu etimadı doğrultmağa 
çalışmalıdır. 

Bir daha hamınıza müvəffəqiyyətlər, cansağlığı və tam 
yaradıcılıq uğurları arzulamaq istəyirəm. 

* * * 
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Görüşdə SSRİ Rəssamlar Ittifaqı idarə heyətinin birinci katibi, 
SSRİ xalq rəssamı, SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü 
T.T.Salahov çıxış etmişdir. O demişdir ki, Azərbaycan 
rəssamlarının qurultayı L.I.Brejnev yoldaşın Bakıda olması, 
Azərbaycan SSR-ə Lenin ordeni təqdim etməsi ilə bağlı 
ümumxalq şənliklərindən sonra keçirilmişdir və təsviri sənət 
ustaları məclisinin iş ahəngini də respublika zəhmətkeşlərinin 
qəlbində aşıb-daşan bu böyük sevinc və minnətdarlıq hissi, bu 
fərəhli, şən əhval-ruhiyyə müəyyən etmişdir. 

Azərbaycan KP MK-da bu günkü görüş qurultayımızın 
unudulmaz davamıdır, təsviri sənətin inkişafına partiyanın böyük 
qayğısına daha bir parlaq sübutdur. Biz hamımız Sov.İKP MK 
Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi H.Ə.Əliyevin indicə dinlədiyimiz çıxışının böyük, 
unudulmaz təsiri altındayıq. Ittifaqın fəaliyyətinin, respublikada 
bədii prosesin dərin təhlili, çıxışda irəli sürulmüş mühüm və məsul 
vəzifələr bizə böyük əməli yardımdır, Bu nitqə görə, 
Azərbaycanın təsviri sənətinin inkişafına böyük diqqətin yeni 
təzahürünə görə səmim-qəlbdən təşəkkür edirik. 

Salahov yoldaş qurultayın yüksək ideya səviyyəsində 
keçdiyini, rəssamların bütün nəsillərinin yekdilliyini və onların 
qüvvələrinin sıx birliyini nümayiş etdirdiyini qeyd edib demişdir 
ki, respublikanın fırça və tişə ustaları ölkənin bədii prosesində 
fəal iştirak edir, layiqli yer tuturlar. Xüsusilə sevindirici haldır ki, 
son vaxtlar Rəssamlar Ittifaqına istedadlı yaradıcı gənclər 
gəlmişlər. 

Natiq sözünə davam edib demişdir ki, 70-ci illərdə və 80-ci 
illərin əvvəllərində respublikada həyatın bütün sahələri üçün 
səciyyəvi olan çox böyük yüksəliş təsviri sənət xadimləri üçün 
ruhlandırıcı amildir. Onlar öz yaradıcılıqlarında Azərbaycan 
zəhmətkeşlərinin parlaq nailiyyətlərini, kommunizm 
quruculuğundakı müvəffəqiyyətlərini, xalqın qəhrəmanlıqla 
zəngin olan tarixi-inqilabi keçmişini əks etdirməlidirlər. Hər bir 
rəssam öz qarşısında, öz vətəndaş vicdanı qarşısında, cəmiyyət 
qarşısında daim məsuliyyət hiss etməlidir. H.Ə.Əliyev yoldaşın 
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çıxışında irəli sürülmüş vəzifələr, şübhəsiz, bizim hamımıza belə 
yüksək məsuliyyət hissi keçirməkdə, ölkədə, respublikada baş 
verən bütün hadisələrə, partiyanın və xalqın işinə şəxsi 
bağlılığımızı daha böyük qüvvə ilə duymaqda kömək edəcəkdir. 
Bu görüşdə Azərbaycanın təsviri sənətinin nailiyyətlərinə verilən 
qiymət təsviri sənət ustalarından çox şey tələb edir, qərəzsiz 
tənqidi isə rəssamlar həyatı, son illərdə Azərbaycanda baş vermiş 
diqqətəlayiq dəyişiklikləri bütün rəngarəngliyi ilə əks etdirmək, 
yeni iri miqyaslı tematik əsərlər yaratmaq üçün tapşırıq kimi qəbul 
edəcəklər. 

T.T.Salahov respublika rəhbərliyinin zona müşavirələri 
keçirdiyi pambıqçılıq rayonlarına öz səfərini xatırlayaraq qeyd 
etmişdir ki, Azərbaycan KP MK bürosu üzvlərinin kənd əməkçiləri 
ilə görüşlərinə yaradıcı ziyalıların cəlb edilməsi mədəniyyət 
xadimlərini parlaq təəssüratla, çox maraqlı həyat materialı ilə 
zənginləşdirir, respublikada həyatın coşğun yüksəlişinin 
mənzərəsini daha əyani təsəvvür etmək imkanı yaradır, böyük 
ilham coşğunluğu gətirir, işə təkan verir. Azərbaycan Rəssamlar 
Ittifaqının borcu isə təsviri sənət ustalarının xalqın həyatı ilə, əmək 
kollektivləri ilə əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə kömək 
etməkdən ibarətdir. 

Salahov yoldaş təsviri sənətin inkişafına və təsviri sənət 
ustalarına, kənc rəssamların ehtiyaclarına böyük qayğıya görə, 
Azərbaycan rəssamları qurultayının işinə yetirilən diqqətə görə 
Azərbaycan KP MK-ya, onun bürosuna, respublika hökumətinə 
SSRİ Rəssamlar Ittifaqının idarə heyəti və katibliyi adından 
qızğın minnətdarlığını bildirmişdir. 

Qurultay zamanı rəssamlar bir sıra əməli məsələlər, o 
cümlədən özlərinin yaradıcılıq və məişət şəraitinin daha da 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələlər qaldırmışlar. Bu məsələlərin 
müzakirəsindən sonra müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri və büro 
üzvlüyünə namizədlər K.M.Bağırov, 3.M.Yusifzadə, 
I.Ə.Məmmədov, H.N.Seyidov, S.B.Tatlıyev, H.Ə.Həsənov, 
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H.Ş.Əfəndiyev, R.Ə.Mehdiyev, C.M.Müslümzadə, L.X.Rəsulova 
iştirak etmişlər. 

 
Kommunist.-13 oktyabr.-1982.-S.1-2. 
 
 
 

AZƏRBAYCAN SSR-Ə LENİN ORDENİ TƏQDİM 
EDİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ŞƏNLİKLƏRDƏ SOV. 
İKP MK-NİN BAŞ KATİBİ, SSRİ ALİ SOVETİ RƏYASƏT 

HEYƏTİNİN SƏDRİ L.İ.BREJNEV YOLDAŞIN 
ÇIXIŞLARINDA İRƏLİ SÜRÜLMÜŞ MÜDDƏALARI VƏ 

GÖSTƏRİŞLƏRİ HƏYATA KEÇİRMƏK SAHƏSİNDƏ 
RESPUBLİKA PARTİYA  

TƏŞKİLATININ VƏZİFƏLƏRİ HAQQINDA  
Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşın 
1982-ci il oktyabrın 22-də Azərbaycan KP MK plenumunda 

məruzəsi 
 
Sovet Azərbaycanının müasir bədii mədəniyyəti çoxcəhətlidir, 

onun tərbiyə imkanları zəngin, professional yüksəliş 
perspektivləri intəhasızdır. Ədəbiyyatçıların, teatr, kino 
xadimlərinin tam bir dəstəsi üçün vətəndaş yetkinliyi dövrü olan 
son illərdə incəsənətin həyatın ən gur hadisələrinə cəsarətlə 
müdaxilə etməsi sahəsində dəyərli təcrübə, gözəl, mürəkkəb 
dövrümüzün bədii qavranışında təcrübə toplanmışdır. Azərbaycan 
ədəbiyyatının, teatr və kinosunun 70-ci illərdə yaradılmış və 
respublikanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda şöhrət qazanmış 
ən yaxşı əsərləri yüksək partiyalılıq, vətəndaşlıq pafosu ilə, ən 
ümdə ictimai, sosial-mənəvi problemləri kəskin surətdə 
qaldırması ilə səciyyəvidir 

Lakin həll edilməmiş məsələlər də az deyildir. Ədəbiyyatı və 
incəsənəti həyatın tələbləri, L.I.Brejnev yoldaşın irəli sürdüyü 
vəzifələr səviyyəsinə qaldırmaq, Sov. İKP  XXVI qurultayının, 
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Azərbaycan Kommunist Partiyası XXX qurultayının göstərişlərini 
tamamilə yerinə yetirmək və bununla da göstərilən etimadı, 
verilən yüksək qiyməti doğrultmaq üçün mədəniyyət ustalarımız 
hələ çox iş görməlidirlər. Bu, bütün yaradıcılıq ittifaqlarının, hər 
bir mədəniyyət işçisinin ümdə borcudur.  

(Gurultulu alqışlar). 
 
Bakı.-25 oktyabr.-1982.-S.7 
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1993-2003 
 

 TEATRIN BİNASI DA ESTETİK ZÖVQ 
AŞILAMALIDIR. 

H.Ə.Əliyevin çıxışı 
 
Son bir neçə ildə respublika rəhbərlərinin diqqətindən,   

qayğısından  kənarda  qalan,  müharibənin və bazar 
iqtisadiyyatının yaratdığı saysız-hesabsız problemlərlə təkbətək 
qalan, bir növ taleyin ümidinə buraxılan mədəniyyət işçiləri üçün 
Azərbaycan parlamentinin spikeri,    prezidentin səlahiyyətini icra 
edən Heydər Əliyevin Ş.Qurbanov adına Musiqili Komediya 
Teatrı binasının tikintisində  olması    böyük hadisə idi. Bu, o 
demək    idi ki, respublika rəhbərliyi  Bakının mədəni həyatı, 
teatrlarının    vəziyyəti, incəsənət adamlarının qayğıları ilə  
maraqlanır,  onların  problemlərinin  həllinə   çalışır. 

Öz istirahət gününü teatrın tikintisi ilə tanışlığa həsr edən, burada 
inşaat işlərinin gedişi ilə ətraflı maraqlanan Heydər Əliyevi və 
dövlət katibi Lalə Şövkət Hacıyevanı tikintiyə rəhbərlik edən Əliş 
Ləmbəranski qarşıladı. O, görülən işlər haqqında qonaqlara 
məlumat verib qeyd etdi ki, 500 nəfərdən ibarət tamaşaçı zalı 
olacaq teatr binası ən müasir avadanlıqla, soyuducu və isidici 
sistemlə, yaraşıqlı mebellə təchiz olunacaq. O, tikintiyə 1992-ci ilin 
əvvəlində başlandığını, gələn ilin əvvəlində isə onu bakılılara təhvil 
vermək fikrində olduğunu bildirərək dedi ki, teatrın əvvəlki binası 
H.3.Tağıyevin anbarı idi, o, buranı teatr üçün uyğunlaşdırıb 
sənətsevərlərə təhvil vermişdir. Uzun illər bakılıların sevimli 
istirahət yeri olan teatrın köhnə binasının yerində əvvəlkindən də 
gözəl və yaraşıqlı bina ucalacağını qeyd edən Ə.Ləmbəranski 
qonaqları içəri dəvət etdi. 

Binanın mərtəbələrini, tamaşa zalını, məşq, qrim otaqlarını 
səbrlə nəzərdən keçirən H.Əliyev öz qeyd və mülahizələrini, ən 
çox isə tənqid və iradlarını inşaatçılara və memarlara bildirdi. Hələ 
içəri girməmişdən binanın xarici görünüşündən Azərbaycan 
memarlıq üslubunu görə bilmədiyini qeyd edən, teatrın fsadından, 
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sütunlarından tutmuş arkalarının qoyuluşuna, ornamentlərinin 
düzülüşünə kimi, hər şeyə memar gözü ilə baxanH.Əliyev binanın 
layihəsini verən memarlara irad tutub bildirdi ki, binanın 
arxitekturasında vahid bir üslub yoxdur. O, binanı başdan-ayağa 
kimi gəzib qurtarandan sonra öz qeydlərini buraya toplaşanlara 
belə bildirdi: 

-Azərbaycanda teatr tikintisi nadir hadisədir. Böyük xeyriyyəçi 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev vaxtın şəraitinə görə teatr tikdirib, 
Azərbaycan xalqı da onillərlə bundan istifdə edib. Bu gün həmin 
binanın yerində yeni teatrın ucaldılması sevindiricidir. Binanın 
tikintisi məni nə qədər sevindirirsə, orada Azərbaycan memarlıq 
nümunələrinin olmaması məni bir o qədər məyus edir. 

O, Şirvanşahlar sarayının, Şəkidəki Xan sarayının, Naxçıvanda 
Əcəmi Naxçıvaninin ucaltdığı «Möminə Xatun» məqbərəsinin, 
Şuşadakı qədim abidələrin, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 
tikilmiş, məscid binalarından danışaraq dedi ki, onlar məhz milli 
incəsənət, rəssamlıq nümunələrinin əks olunması ilə əlamətdardır. 
«Adam özünə ev tikəndə də fikirləşməlidir ki, bu, məhz 
azərbacanlıya məxsus ev olmalıdır». 

Sürətlə və keyfiyyətlə iş gördüklərinə görə inşaatçıların, Əliş 
Ləmbəranskinin böyük zəhmətinə yüksək qiymət verən Heydər 
Əliyev təəssüfləndiyini bildirdi ki, qədim memarlıq məktəbi olan 
Azərbaycan memarlığının özünə məxsus xüsusiyyətlərindən, vacib 
elementlərindən burada istifdə olunmayıb. O dedi: 

-Teatr elə yerdir ki, ora hər gün adamlar gəlir. Teatr tərbiyə 
məktəbidir. Teatra gələn adam estetik zövq alır, mədəniləşir. Buna 
görə də teatr təkcə səhnəsi, tamaşası ilə yox, öz binası ilə də estetik 
zövq  bağışlamalı,  yadda 

qalmalıdır. 
O, binanın mebellə, kondisionerlərlə təchizatını boynuna 

götürmüş körkəmli biznesmen - Misir-Azərbaycan Dostluq 
Cəmiyyətinin sədri Məhəmməd Əbdül-xeyrə öz minnətdarlığını 
bildirdi, Misirdən yola salınmış, Volqa çayından Xəzərə istiqamət 
almış ilk yükün Bakı limanına bir həftədən sonra çatacağı xəbərini 
aldığını, bundan məmnun olduğunu qeyd etdi. 
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Görüşdə Misirin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Farux əl-
Həvari, Azərbaycanın Misirdəki müvəqqəti işlər vəkili Israfil 
Vəkilov, respublikanın mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu, baş 
nazirin müavini Elçin Əfəndiyev və başqa rəsmi şəxslər iştirak 
edirdilər. 

Bura gəlmiş mədəniyyət xadimləri, jurnalist və sadə bakılılar belə bir 
imamla teatr binasını tərk etdilər ki, Azərbaycan mədəniyyətinə, 
incəsənətinə on illər əvvəl olduğu kimi yenə də qayğı və diqqət 
göstəriləcək. Bizim mənəvi həyatımız üçün əllərindən gələni 
əsirgəməyən bu fədakar adamların taleyinə biganəlik 
göstərilməyəcək. Biz jurnalistlər də teatrı nikbin fikirlə tərk etdik. 

 
Azərbaycan.- 1993.- 21 sentyabr.- S.1. 
 
 

XALQIN MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİNİ QORUYUB  
İNKİŞAF ETDİRMƏLİ 

1993-cü il sentyabrın 21-də respublika Elmlər 
Akademiyasında ziyalılarla görüşdə 

H.Ə.Əliyevin çıxışı 
 

Demək istəyirəm ki, bizim mədəniyyətimiz, elmimiz çox 
zəngindir. Biz Nizamidən, Füzulidən danışarkən onları təkcə şair 
kimi deyil, böyük filosoflar kimi, dünyaya, dünya mədəniyyətinə, 
elminə böyük töhfələr vermiş mütəfəkkirlər kimi tanıtmalıyıq. 
Gələn il Füzulinin 500 illiyi tamam olacaq. Biz bu yubileyə yaxşı 
hazırlaşmalıyıq. Biz Füzulinin təkcə “Leyli və Məcnun” 
poemasının müəllifi kimi yox, dünya miqyaslı filosof kimi, böyük 
alim kimi dünyaya tanıtmalıyıq. Təkcə ədəbiyyatçılar və yaxud 
yazıçılar birliyi deyil, bütün elm xadimlərimiz bu sahədə 
işləməlidirlər. Yenə də qeyd edirəm, tariximiz çox zəngindir və 
biz bunu vaxtaşırı xalqa çatdırmalıyıq. Xatirinizdədirmi, 
Nəsiminin 600 illik yubileyini qeyd etdiyimiz zaman bu, dünyada 
nə qədər əks-səda doğurdu, Azərbaycanı nə qədər tanıtdı! 
Nəhayət, 600 ildən sonra biz Nəsiminin Hələb şəhərindəki 
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məzarını tapdıq. Indi onun məzarı oraya gedən adamlar üçün bir 
ziyarətgahdır. Məhz Azərbaycan xalqına mənsub olan Nəsimi 
kimi nadir bir şəxsiyyəti dünya ictimaiyyətinə, elminə, dünya 
mədəniyyətinə tanıtmaq, şübhəsiz ki, xalqımızın hörmətini 
qaldırmaq deməkdir. Mən təkcə şairlər haqqında danışmaq 
istəmirəm. 

Nəsimi də yalnız şair deyil, həm də alim, filosofdur. Eyni 
zamanda böyük alimlərimiz Bəhmənyar, Nəsirəddin Tusi və 
başqalarını qeyd  etmək istəyirəm. 

Müstəqil dövlət olmaq üçün xalqın gərək mentalitet səviyyəsi 
olsun. Xalqın mentalitetini qaldırmaq isə bir-iki günün işi deyil, bir 
çox nəsillərin işidir, bununla məşğul olmaq lazımdır. Xalqımızın 
böyük şəxsiyyətlərinin həm yaradıcılığını, həm də Azərbaycan 
xalqı qarşısındakı xidmətlərini daim tədqiq etmək, şübhəsiz ki, 
mühüm vəzifələrdən biridir. Məsələn, Mirzə Fətəli Axundov kimi 
şəxsiyyətlərin. Gələn il Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 200 illiyi, 
bu il Abbas Mirzə Şərifzadənin 100 illiyi, Ülvi Rəcəbin 90 illiyi, 
Əlağa Vahidin 100 illiyi tamam olur. Bunlar Azərbaycanın böyük 
şəxsiyyətləridir. Mən böyük şəxsiyyətlərimİzin hamısını yada 
salmaq fikrində deyiləm. Yalnız bəzilərinin adlarını çəkərək öz 
fikirlərimi ifadə etmək istəyirəm. 

Tariximizdə hər bir şəxsiyyətin öz yeri var. Bu fikrə bir də 
qayıtmaq istəyirəm ki, tarixi təhrif etmək lazım deyil. 1920-ci 
ildən başlayaraq müstəqillik əldə etdiyimiz vaxtadək Azərbaycan 
xalqı böyük bir tarixi yol keçmişdir. Bu dövrdə xalqımız 
yüksəlmiş, onun mentaliteti, təhsil səviyyəsi qalxmışdır. 
Azərbaycanda böyük elm, mədəniyyət yaranmışdır, ölkənin 
sənayesi, kənd təsərrüfatı inkişaf etmişdir. Bu dövrü tarixdən 
silmək olarmı? Hansı siyasi-iqtisadi sistemin, ideologiyanın 
olmasının fərqi yoxdur. Şübhəsiz, bu dövrün çox qaranlıq 
səhifələri də var – 37-38-ci illər, elə 20-ci illərin əvvəlləri, 30-cu 
illər, repressiya illəri, qanunsuzluq, insan hüquqlarının pozulması, 
Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurulması. Bunlar həqiqətdir. 
Eyni zamanda o da həqiqətdir ki, bu dövrdə əzab-əziyyətlərlə, 
çətinliklərlə yanaşı, Azərbaycan xalqı öz iqtisadiyyatını 
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yaratmışdır. Əgər 70 il ərzində yaranmış bu iqtisadiyyat olmasaydı, 
indi Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi yaşaya 
bilərdimi? 

Azərbaycanda savadsız adam tapmaq çətindir. Ətrafdakı Şərq 
ölkələrinə baxın, orada nə qədər savadsız adam var. Azərbaycanda 
ali təhsil səviyyəsi çox yüksəyə qalxmışdır. Dünənə qədər ali 
məktəblərimizi bəyənmirdilər. Düzdür, ali məktəblərin işində çoxlu 
nöqsan var, xüsusən rüşvətxorluq və sair kimi çirkin hallar var. Bu 
həqiqətdir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, ali məktəblərimİzin 
yaranması və inkişaf etməsi bu gün üçün nə qədər böyük 
nailiyyətdir! Indi siz başqa ölkələrin ali məktəbləri ilə müqayisə 
etdikdə görə bilərsiniz ki, biz ötən dövrdə böyük nailiyyətlər əldə 
etmişik. Bunları itirmək olmaz. 

Eləcə də şəxsiyyətləri itirmək olmaz, bizdən ötrü Mirzə Fətəli 
Axundov da, Əhməd bəy Ağayev də, Məmmədəmin Rəsulzadə də 
böyük şəxsiyyətlərdir. Nəriman Nərimanov da. Ancaq son zamanlar 
Nəriman Nərimanovdan başlayaraq Azərbaycanda bütün siyasi 
xadimlərin Azərbaycana düşmən olmaları barədə deyilən fikirlərlə 
heç cür razılaşmaq olmaz. Bunu deyən adamların Nəriman 
Nərimanov səviyəsinə qalxmaları üçün bəlkə də on illərlə siyasi 
fəaliyyət göstərmələri lazımdır. Nəriman Nərimanov öz dövrünün, 
yaşağdığı mühitin çərçivəsində böyümüş görkəmli simadır, böyük 
siyasi xadimdir. Amma onu da bilin ki, Nəriman Nərimanov 
müstəqil demokratik dövlətin xadimlərinin hamısını qoruyub 
saxlayan adamlardan olmuşdur. Məmmədəmin Rəsulzadəni də o 
qoruyub saxlamışdır. Məşhur generallalı Mehmandarovu və 
Şıxlinskini həbs etmək istəyirdilər. O zaman Nərimanov Leninə 
məktub yazaraq bildirmişdi ki, əvvəllər çar ordusunda, sonra isə 
mustəqil dövlətin ordusunda xidmət etmiş bu adamlar dəyərli 
şəxsiyyətlərdir və ondlardan istifadə etmək lazımdır. Bütün bunlarla 
mən öz fikrimi açıq demək istəyirəm: tarixi təhrif etmək olmaz. 
Tarixi təhrif edənlər xalqa xəyanət edir, onu çaşdırırlar.  Buna son 
qoymaq lazımdır. Gələcəkdə buna yol vermək olmaz. 

Biz Bakıda Nəriman Nərimanovun ev-muzeyini yaratmışıq, özü 
də böyük bir çətinliklə düzəltmişik. Eşidirəm ki, sonra vəzifəyə 
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gələn adamlardan kim isə gözünü bu evə dikib. Muzeyi dağıdaraq 
özləri üçün mənzil edirlər. Bəs bu hansı mənəviyyata sığışar? 
Nəriman Nərimanov elm, mədəniyyət xadimi kimi Azərbaycan 
tarixində olan bir adamdırsa, böyük bir ədəbi irs qoyub gedibsə, 
belə etmək olarmı?  Şübhəsiz ki, belə hallara yol verilməməlidir. 

Tarpximizdə olan şəxsiyyyətlərin hamısı bizim üçün qiymətlidir. 
Onların heç birinə toxunmaq olmaz. Dahi bastəkarımız Üzeyir 
Hacıbəyovu götürək. O, əsrin əvvəlində Azərbaycanda klassik 
musiqinin yaradıcısı, opera sənətinin banisi, Müsavat Partiyasının 
üzvü, Azərbaycan Demokratik Respublikası Himninin müəllifi 
olmuşdur. Sonrakı dövrdə “Koroğlu” operası kimi və başqa əsərlər 
yaradaraq sovet dövründə Azərbaycanın mədəniyyətini 
zənginləşdirmiş bir adamdır. Indi gərək Üzeyir Hacıbəyovu iki yerə 
bölək?! Müsavat dövründəki və sovet quruluşundakı fəaliyyətinə 
bölək? Ola bişməz axı! Üzeyir Hacıbəyov həddən artıq dəyərli 
şəxsiyyətdir. Onu günahlandıraq ki, 1938-ci ildə Moskvada böyük 
iftixar hissi ilə Stalinlə görüşmüş, Kalinin ona Lenin ordeni təqdim 
etmişdir? 

Cəfər Cabbarlını götürək. Böyük yazıçımız, böyük 
dramaturqumuz, Azərbaycan mədəniyyətinə böyük töhfə vermiş bir 
adamdır. Axı o da Müsavat Partiyasının üzvü olmuşdur. Bunu 
yaxşı bilirsiniz. Cəfər Cabbarlı sovet dövründə ən böyük əsərlər 
yazmış adamdır. Bizim nəslin əksəriyyəti onun əsərləri ilə tərbiyə 
olunmuşdur. «Od gəlini», «Yaşar», «Almas», «1905-ci ildə», 
«Oqtay Eloğlu», «Solğun çiçəklər», «Firuzə» və s. nə qədər gözəl 
əsərlərdir! Sonralar mən eşidirdim, deyirdilər yaxşı ki, Cəfər 
Cabbarlı 1934-cü ildə vəfat etdi, yoxsa həbs olunacaqdı. Axı bunlar 
bizə yaraşan sözlər deyildir. 

Ola bilər, həbs edərdilər. Məsələn, böyük filosof şairimiz, 
dramaturqumuz Hüseyn Cavid həbs olundu, uzun illır əsərləri 
qadağan edildi. Ancaq tarix hər şeyi öz yerinə qoydu. Hüseyn 
Cavidin cənazəsi də Sibirdən öz vətəninə gətirildi, onun adı da 
yüksəldi. Ancaq təəssüf edirəm ki, 1981-ci ildə Hüseyn Cavidin 
100 illiyi haqqında Kommunist Partiyasının qəbul etdiyi qərarı 
Azərbaycanda on il ərzində həyata keçirmədilər. O zaman Bakıda 
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Hüseyn Cavidin böyük abidəsini ucaltmaq haqqında qərar qəbul 
etmişdir. Tanınmış heykəltəraş Ömər Eldarov bu abidəni yaratdı, 
mən emalatxanada onu gördüm. Amma abidə neçə illər elə 
emalatxanada qaldı. Deyəsən, son vaxtlar abidə qoyulmuşdur. 
Təəssüf ki, mən vaxt tapıb onu ziyarət edə bilməmişəm. İndi 
Hüseyn Cavidin əsərləri xalqa hava-su kimi lazımdır. Təkcə ədəbi 
baxımdan deyil, həm də fəlsəfi, elmi baxımdan lazımdır. Lakin bu 
əsərlər lazımi səviyyədə nəşr olunmuşdurmu? Hüseyn Cavidin 
Şərqin Şekspiri adlandırırdılar. Ancaq onu, bəlkə də, Höte ilə 
müqayisə etmək düzgün olardı. Əsərlərindəki fəlsəfi fikirlərinə 
görə, ola bilsin, Cavid Şekspirdən də yüksək səviyyəyə qalxmış 
bir adamdır. Hüseyn Cavidin “Iblis” əsəri heç də Hötenin 
“Faust”undan geri qalmır. Ancaq biz belə inciləri lazımi qədər 
qiymətləndirə bilmirik. Güman edirəm ki, bunların hamısını 
Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə təmin edə biləcəyik. 
Azərbaycan Respublikasının həm elmi, həm də mədəni potensialı 
böyükdür. Keçmişdə yaşayıb-yaratmış alimlərimiz, yazıçılarımız, 
şairlərimiz, bəstəkarlarımız böyük irs qoyub getmişlər. Indiki 
nəslin borcudur ki, bunların əsasında elmimizi. Mədəniyyətimizi 
inkişaf etdirsin. Ancaq bir tərəfdən biz müstəqillik əldə edərək 
böyük iftixar hissi ilə yaşayırıq, digər tərəfdən isə təəssüf ki, elmi 
dağıdır, mədəniyyətə biganə yanaşırıq. Bazar iqtisadiyyatına 
keçmək o demək deyildir ki, elmə, mədəniyyətə ayrılan vəsait 
azaldılmalı, bu sahələr ağır maddi vəziyyətə salınmalıdır. 

Məsələn, buna necə dözmək olar ki, Azərbaycan Dram 
Teatrının binası 4 ildir təmir olunur? Halbuki biz o zaman iki il 
ərzində, 1971-ci ilin əvvəlindən 1972-ci ilin sonunadək saray 
tikdik -  o vaxtlar Lenin adına saray adlanırdı, indi Respublika 
sarayı deyilir. Həmin saray Bakıda indiyədək tikilmiş mədəniyyət 
binalarından ən böyüyüdür və Allaha şükür, iyirmi ildən artıqdır ki, 
Azərbaycan xalqına, Bakı əhalisinə xidmət edir. Təkrar edirəm ki, 
biz onu iki il müddətində tikmişdik. Bəs nə üçün dörd il ərzində 
dram teatrını təmir edə bilmirlər? Bu nə çətin işdir? Əgər bu dörd 
il ərzində Azərbaycanın rəhbərləri mədəniyyətə bir balaca qayğı 
göstərsəydilər, ayrı-ayrı silahlı dəstələr (məsələn, biri xalq 
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cəbhəsinin, biri «Qardaşlığ»ın, biri Mütəllibovun, biri nə bilim 
Rəhim Qazıyevin, biri başqasının) yaratmaq əvəzinə həmin 
teatrın binasını təmir etsəydilər, bu, Azərbaycan xalqı üçün daha 
yaxşı olmazdımı? 

1873-cü ildə Nəcəf bəy Vəzirov və başqa böyük 
şəxsiyyətlərimiz ilk Azərbaycan teatrını, Şərqdə ilk teatrı 
yaratdılar, özü də o şəraitdə, dini təzyiqin mədəniyyətimizə böyük 
məhdudiyyətlər qoyduğu bir vaxtda. 1973-cü ildə biz bütün 
dünyaya car çəkdik və böyük iftixar hissi ilə Şərqdə ilk müsəlman 
teatrının yüz illiyini qeyd etdik. Bu yubileyin necə təmtəraqla, 
hörmətlə keçirildiyi, yəqin ki, xatirinizdədir. Indi o teatrı 
xatırlamırlar. Məgər bu, Mirzə Fətəli Axundovun, Nəcəf bəy 
Vəzirovun, Abbas Mirzə Şərifzadanin, Ülvi Rəcəbin, Mirzağa 
Əliyevin, Sidqi Ruhullanın, Ələsgər Ələkbərovun ruhuna 
hörmətdirmi? Heç olmazsa, onların ruhu qarşısında 
məsuliyyətinizi hiss edin. Əgər Hüseyn Ərəblinski o dövrdə 
böyük teatr, mədəniyyət xadimi kimi fəaliyyət göstərərək bu 
yolda öz həyatını qurban vermişsə, indi mədəniyyət xadimləri nə 
üçün həyəcan təbili çalmırlar ki, mədəniyyətimiz batır, dağılır. 

Deyirlər ki, sağ olsun filankəslər, mədəniyyətə kömək edirlər. 
Lakin mən bunu bu şəkildə qəbul edə bilmirəm. Necə yəni, 
dövlətin teatrı təmin etməyə imkanı yoxdur? Bu nə məsələdir? 
Mən hələ görməmişəm, deyirlər ki, ayrı-ayrı adamlar özlərinə 
üçmərtəbəli bağ evləri, binalar tikdirmişlər. Allah sağlıqlarına 
qismət eləsin, heç kəsə paxıllığım yoxdur. Ancaq birinci  növbədə 
teatr tikmək lazımdır. Xalq üçün, onun mədəniyyətinin inkişafı 
üçün teatrın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu yaxşı bilirsiniz. Bir 
daha deyirəm, o dövrdə, ötən əsrin sonunda və XX əsrin 
əvvəlində  qabaqcıl fikirli, xalqın mədəniyyəti haqqında düşünən, 
həm də imkansız adamlar teatrın qayğısına qalırdılarsa, indi, 
dövlətin bizim əlimizdə olduğu bir vaxtda nə üçün bu qayğını hiss 
etmirik? 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevə Allah rəhmət eləsin, - vaxtilə teatr 
binası qoyub getmişdir. Sonra isə o bina dağıldı. Indi yeni bina 
tikirlər. Iki gün əvvəl mən oraya getdim. Tikinti işləri yaxşı gedir, 
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ancaq binanın memarlığına baxanda narahat oldum. Axı 
Azərbaycanın böyük memarlıq məktəbi, rəssamlıq məktəbi var. 
800-900 il bundan əvvəl Azərbaycan memarları bütün şərqdə 
məşhur olan abidələr yaratmışlar. Əcəmi Naxçıvaninin yaratdığı 
abidələr təkcə Naxçıvanda deyil, Şərq ölkələrinin bir neçəsində 
indi də qalmaqdadır. Şirvanşahlar sarayını tikən memarlar öz 
işlərinə əsl milli təfəkkürlə yanaşmışlar. Bəs indikilər? Yeni 
tikilməkdə olan teatr binasında Azərbaycan memarlığının bir 
nümunəsini də görə bilmədim. Həmin binanın hansı üslubda 
tikildiyini başa düşmədim. Musa Nağıyevə Allah rəhmət eləsin 
ki, bu binanı qoyub getmişdir. Gözəl binadır, Azərbaycan xalqı 
ondan istifadə edir. Memarlıq baxımından burada da 
qarmaqarışıqlıq çoxdur, mən bunu təhlil etmək istəmirəm. Ancaq 
Azərbaycan xalqının memarlıq, incəsənət nümunələri burada 
çoxdur.  Səhv etmirəmsə, bu bina 1913-cü ildə tikilmişdir. Əgər 
Musa Nağıyev binanı tikdirərkən bu məsələyə fikir vermişsə, 
indi, 1992-1993-cü illərdə tikilən yeni bina niyə milli memarlıq 
üslubunda olmasın? 

Güman edirəm ki, dediklərimi düzgün qəbul edəcəksiniz. 
Tənqidi fikirlər çox oldu, lakin bu, ünvansız tənqiddir. Eyni 
zamanda, sizə də, mənə də, başqalarına da aiddir. Bəlkə də mən 
özümə bəraət qazandıra bilərəm ki, on ildən çox müddətdə burada 
olmamışam, ancaq fikrən burada olmuşam. Bir sözlə, elmimiz, 
mədəniyyətimiz yaşamalı, inkişaf etməlidir. 

 
Xalq qəzeti.-24 sentyabr.-1993.-S.2-3 
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"VƏTƏNƏ, DÖVLƏTƏ, XALQA SƏDAQƏT 
ANDI" MİNİATÜR KİTABININ 

TƏQDİMAT-SƏRGİSINDƏ ÇIXIŞ 
 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası 
 

3 iyun 1995-ci il 
 
     Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar! Bu gün biz 

buraya -Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri olan Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Kitabxanasına 
gəlmişik. Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs 
bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də 
kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş 
etdirən amillərdən biridir. 

Mən vaxtilə bu kitabxanaya dəfələrlə gəlmişəm. Amma bu gün 
kitabxananın astanasından keçərkən çox böyük hörmət və ehtiram 
hissi duyuram. Kitabxanaya, burada çalışan insanlara hörmət və 
ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Bugünkü hadisə çox 
əlamətdardır. Burada Azərbaycanın miniatür kitablarının sərgisi 
keçirilir. Zənnimcə, biz Azərbaycanda belə bir sərginin ilk dəfə 
şahidi oluruq. Azərbaycanda kitab çapının tarixi böyükdür. Yaxın 
keçmişdə Azərbaycan Respublikası onun 400 illiyini qeyd 
etmişdir. Keçmiş dövrlərdə məzmununa və formasına görə 
müxtəlif, çox maraqlı nəfis kitablar buraxılmışdır. Bu   nəşrlər   
dünyanın   bir   çox   ölkələrində   də   Azərbaycanı təmsil edir, 
onun haqqında biliklər verir. Ancaq Azərbaycanda miniatür kitab 
nəşrinin tarixi çox qısadır. Mən çox məmnunam ki, bu gün biz 
Azərbaycanda yazıçılarımızın, şairlərimizin və ictimai-siyasi 
xadimlərimizin kitablarının miniatür nəşrini də görürük. Şübhəsiz 
ki, bu, mədəniyyətimiz, kitab nəşrimiz üçün çox əlamətdar hadisə, 
böyük nailiyyətdir. Bununla əlaqədar mən sərginin təşkilatçılarını, 
Azərbaycan Respublikasının "Kitab" Cəmiyyətini, buraya 
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toplaşanları təbrik edir və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 
bu iş, təşəbbüs gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. 

Burada mənim Azərbaycan prezidenti vəzifəsinə başlayarkən 
andiçmə mərasimində nitqimin də miniatür nəşri nümayiş etdirilir. 
Bu gün həmin kitabı mənə təqdim etdilər. Mən buna  çox 
məmnunam. Doğrudan da, mən nitqləri söyləyirəm, lakin bunların 
kitab şəklində çıxmasını o qədər də gözləmirəm, hesab edirəm ki, 
haradasa dərc olunur. Ancaq indi belə bir təşəbbüs göstərmişlər. 
Güman edirəm ki, ölkəmiz, respublikamız üçün, o cümlədən 
mənim üçün də çox əhəmiyyətli olan andiçmə mərasimində 
söylənilmiş nitq nəfis şəkildə buraxılmışdır və bu, mənim üçün də 
əlamətdar hadisədir. Bu işin təşəbbüsçülərinə, kitabı nəşr edənlərə 
- ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının "Kitab" Cəmiyyətinə 
və onun rəhbəri Zərifə xanım Salahovaya təşəkkür edirəm. Eyni 
zamanda Amerikanın "Stark enterprayz" firmasının bu işdə 
fəaliyyətini, təşəbbüsünü qiymətləndirir və təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Burada Zərifə xanım xoş sözlər söylədi və arzularını bildirdi. 
Güman edirəm ki, bunlar bizim ümumi arzularımızdır və hamımız 
çalışmalıyıq ki, bu arzular yerinə yetsin, Azərbaycanda kitab nəşri 
inkişaf etsin, miniatür kitablar kolleksiyası da genişlənsin. "Stark" 
firmasının nümayəndəsi, həmvətənimiz cənab Nisanovun nitqində 
məni sevindirən cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 
vətəndaşları, burada böyümüş, yaşamış, onunla bağlı olan insanlar 
Azərbaycanı unutmurlar və indi buradan uzaqlarda olsalar da, 
ölkəmizə kömək edir, Azərbaycanla əlaqələrini saxlayırlar. 

Nisanovlar ailəsi Bakıda məşhur ailədir. Onlanrın bir neçə nəsli 
mənim xatirimdədir. Güman edirəm ki, siz də Nisanovlar 
ailəsindənsiniz. Mən bu ailənin keçmişini də bilir, onları 
tanıyıram. Indi belə başa düşdüm ki, Nisanovlardan biri Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında yaşayır, ancaq doğma Vətəni kimi 
Azərbaycanı unutmamışdır və mənsub olduğu firma ilə bərabər 
ölkəmizə kömək edir, iqtisadi və başqa əlaqələr qurur. Mən bu 
təşəbbüsü bəyənir və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 
bu iş davam edəcək, Azərbaycanda doğulub-böyümüş, indi ondan 
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kənarda olan adamlar Azərbaycanı unutmayacaq, doğma Vətən 
kimi həmişə yad edərək ölkəmizlə əlaqələrini genişləndirəcəklər. 

Bu, indi bizim üçün çox lazımdır. Çünki biz Azərbaycanı 
dünyaya açmışıq, indi Azərbaycanın həm ərazisi, iqtisadiyyatı, 
həm də intellektual potensialı dünya üçün açıqdır. Iqtisadi və 
ticarət əlaqələrimizdə tam açıqlığı təbliğ edirik və bunu 
genişləndirməyə çalışacağıq. Bayaq qeyd etdiyim addımlar, böyük 
olmasa da, xarici ölkələrlə, dünya iqtisadiyyatı, dünya 
mədəniyyəti    ilə  birləşməyə,  əlaqələri  inkişaf  etdirməyə  olan 
meyllərimizə kömək edir. Ona görə də mən bu təşəbbüsü bəyənir 
və güman edirəm ki, o, gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

Kitab nəşri hər bir ölkənin, xalqın mədəniyyətində, 
ümumiyyətlə mənəvi, ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. 
Hər birimiz ilk növbədə ancaq kitab vasitəsilə təhsil, elm almışıq, 
həyatda yaşamağa, fəaliyyət göstərməyə hazırlaşmışıq. Ona görə 
də hər birimiz kitablara borcluyuq. Həm kitabları yazıb-yaratmaq, 
həm də onları nəşr etmək əsas vəzifələrimizdən biridir. Bunun 
üçün mümkün olan bütün tədbirləri görməliyik. Mən 
respublikanın prezidenti kimi bunu əsas vəzifələrimdən biri 
sayıram. 

Doğrudur, indiki ağır sosial-iqtisadi böhran dövründə, 
respublikamızın iqtisadiyyatında yaranmış çətinliklərlə əlaqədar 
və başqa ölkələrlə əlaqələrimizin məhdudlaşdığı bir vaxtda  
nəşriyyat işi də çox çətinliklərlə qarşılaşır. Bu, təbiidir. Ancaq biz 
bu çətinliklərin qarşısını almalıyıq, bunun üçün yeni-yeni yollar 
axtarmalıyıq. Həyatımız dəyişir, hər bir şey dəyişir. Biz bu 
dəyişikliklər prosesinin içindəyik. Keçmişdə nəşriyyat işi dövlətin 
əlində idi, onun tərəfindən maliyyələşdirilirdi və bunun sayəsində 
Azərbaycanda həmin sahə çox genişlənmişdi. İndi, dövlətin 
imkanları məhdudlaşdığı, sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı 
yolu ilə getdiyimiz bir vaxtda, özəl bölməyə geniş imkanlar 
yaratmağa çalışdığımız və Azərbaycanda, kiçik də olsa, özəl 
bölmənin meydana çıxdığı bir vaxtda biz onun bütün imkanlarını 
nəşriyyat işinin canlandırılmasına, inkişaf etdirilməsinə, xüsusən 
kitab nəşrinin genişləndirilməsinə cəlb etməli, yönəltməliyik; 
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Bu sahədə başqa ölkələrdə, xüsusən Rusiyada yaxşı təcrübə 
var. Məsələn, Rusiyada bəzi firmalar, şirkətlər uşaqlar, gənclər 
üçün, ümumiyyətlə cəmiyyət üçün, o cümlədən məktəblilər üçün 
lazım olan kitabların nəşrini öz üzərinə götürür, bu işə sponsorluq 
edirlər. Mən bir neçə nümunə ilə tanış oldum və deyə bilərəm ki, 
keçmişdəkindən də yaxşı kitablar buraxırlar. 

İndi respublikamızda xeyriyyəçilik fəaliyyəti genişlənir. Arzu 
edərdim ki, bizim iş adamları, imkanlı sahibkarlar bütün sahələrdə 
xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərdikləri kimi, bu işdə  kitabların 
yazılması və nəşri sahəsində də köməklərini əsirgəməsinlər. 
Zənnimcə, bu, xeyriyyəçilik sahəsində ən yaxşı iş ola bilər. Mən iş 
adamlarını buna dəvət edirəm. Şübhəsiz ki, dövlətin 
imkanlarından da daha səmərəli istifadə olunmalıdır. Ancaq, 
bayaq dediyim kimi, indi biz mülkiyyət formasını dəyişdiririk, 
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, özəl bölməyə geniş imkanlar 
yaradırıq və bundan sonra da yaradacağıq. Ona görə də bunların 
hamısı ümummilli əhəmiyyət kəsb edən kitab nəşrinə səfərbər 
edilməli, cəlb olunmalıdır. Ümidvaram ki, belə də olacaqdır. 

Buradakı sərgidə Azərbaycanın görkəmli yazıçı və şairlərinin, 
alimlərinin əsərlərinin miniatür nəşrləri nümayiş etdirilir. Bir daha 
qeyd edirəm ki, bu, əlamətdar hadisədir. Yazıçı və şairlərimiz, 
alimlərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz böyük potensiala 
malikdirlər. Onların indiyədək yazdıqları əsərlər Azərbaycan 
xalqının təhsillənməsində, biliklənməsində, elm və 
mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın inkişafında öz rolunu 
oynamışdır. Ancaq xalqımız Azərbaycanın elmi, mədəni 
potensialından, ümumiyyətlə intellektual potensialından bundan 
sonra daha çox bəhrələnməlidir. Ona görə də çalışmalıyıq ki, belə 
yaradıcı adamlar öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Onlara 
kömək etməliyik, şərait yaratmalıyıq. 

Eyni zamanda yazılan kitabların nəşr olunmasının qayğısına 
qalmalıyıq. Bilirəm ki, yazanlar və yazmaq istəyənlər çoxdur. Bu 
adamlar - alimlər, yazıçılar, mədəniyyət xadimləri yazdıqlarının 
bir çoxunu çap etdirə bilmirlər. Bu çətinliyi hamımız dərk 
etməliyik. Ancaq bununla kifayətlənmək olmaz. Hər bir 
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çətinlikdən çıxış yolu tapmalıyıq, özü də bunu birlikdə 
axtarmalıyıq. Dövlət də bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. 
Ancaq ayrı-ayrı cəmiyyətlər, təşkilatlar, iş adamlarımız da bu işə 
qoşulmalıdırlar. Arzu edərdim ki, bu tövsiyənin əməli nəticələri 
olsun. 

Bugünkü mərasim münasibətilə hamınızı bir daha təbrik 
edirəm. Belə hesab edirəm ki, bu, təkcə mənim nitqimin miniatür 
nəşrinin təqdimatına yox, ümumiyyətlə, respublikamızda miniatür 
kitabların sərgisinə həsr olunmuşdur. Bu sərgini təbrik edirəm və 
çox böyük məmnuniyyətlə onunla tanış olmaq istəyirəm. 

Mən indi kitabxanaya xeyli kitab bağışladım. Güman edirəm 
ki, bunlar fondda öz yerini tutacaqdır. Bunlar cəmiyyətimiz üçün 
çox gərəkli olan, ayrı-ayrı mövzulara həsr edilmiş kitablardır. 
Bunlar mənim özümün deyil, müxtəlif müəlliflərin kitablarıdır və 
kitabxananın böyük xəzinəsində öz yerini tutarlar. Zənnimcə, 
gələcəkdə bu təşəbbüs də davam edə bilər. Elə imkanı olan ayrı-
ayrı adamlar kitabxanamızı zənginləşdirmək üçün  yəqin ki, ona 
kitablar bağışlayacaqlar. Bilirəm, bizim bu kitabxananın çox 
böyük fondu var. Kitabxananın direktoru bu barədə məlumat 
verdi. Ancaq kitabxana elə bir yerdir ki, gərək daim onun fondu 
genişlənsin. Çünki dünya dəyişir, yeni əsərlər, kitablar yaranır. 
Bunlar insanlara yeni biliklər, yeni məlumat gətirir. Ona görə də 
bizim bu mərkəzi kitabxanamız gərək daim yeni-yeni nəşrlərlə 
təmin olunsun. Vaxtilə biz bunu planlı şəkildə edirdik. Dövlət 
planı var idi, heç kəsi narahat etmədən bu kitabxananı yaradıb 
inkişaf etdirmişdik və o, indi də fəaliyyət göstərir. Ancaq gərək 
indi buraya hərə öz payını versin. Azərbaycanın bütün 
ictimaiyyətini bu xeyirxah işə dəvət edirəm. 

Bağışladığım kitabları nümayiş etdirmək istəmirəm. Ancaq 
bizim üçün müqəddəs olan bir kitabı da bağışlamaq istəyirəm. 
Bilirsiniz ki, mən Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfərə getmişdim. 
Səfər zamanı biz İslam aləminin müqəddəs yerlərini ziyarət etdik 
və bundan çox məmnun olduq. Orada - İslam dininin mərkəzi olan 
Məkkədə mənə Quranın nüsxələrini bağışlamışlar. Çox nəfis 
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şəkildə buraxılmış bu nüsxələrdən birini də Dövlət kitabxanasına 
verirəm. 

Hamınıza bir daha hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sizinlə, 
xarici ölkələrin burada iştirak edən nümayəndələri, səfirləri ilə 
görüşdüyümə görə məmnun qaldığımı qeyd edirəm. Sağ olun. 

 
 
 
 
Azərbaycan,  28 iyul  1995 

 
SON    MƏNZİLƏ 

 
XALQ YAZIÇISI İSMAYIL ŞIXLI 

İLƏ VİDA  MƏRASİMİ 
  
İyulun 28-də respublikamızın ictimaiyyəti xalqımızın görkəmli 

oğlu, tanınmış ictimai xadim və nasir, əvəzsiz pedaqoq, müharibə 
veteranı, millət vəkili, Milli Məclisin üzvü, xalq yazıçısı İsmayıl 
Şıxlını son mənzilə yola saldı. 

Mərhumun cənazəsi Bakının Şəhriyar adına mədəniyyət 
sarayında hündür postamentin üzərinə qoyulmuşdu. Postamentin 
ətrafına respublika prezidenti Heydər Əliyevin adından, dövlət və 
hökumət təşkilatları adından əklillər   düzülmüşdü. 

Xalqın sevimli yazıçısı ilə vidalaşmaq üçün adamlar axın-axın 
saraya gəlir, görkəmli ədibə son borclarını verirdilər. 

İsmayıl Şıxlının qələm dostları, Milli Məclisin üzvləri, 
yazıçının vətəni Qazax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri 
cənazənin yanında fəxri qarovulda dayandılar. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xalq yazıçısı İsmayıl 
Şıxlı ilə vida mərasimində iştirak etmək üçün buraya gəldi.  

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev matəm mitinqində çıxış 
etdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ  
HEYDƏR  ƏLİYEVİN  ÇIXIŞI 

  
- Azərbaycan xalqı bu gün böyük qəm içindədir. Xalqımız 

görkəmli ziyalı, böyük yazıçı və vətəndaş İsmayıl Şıxlını 
itirmişdir. Onun vəfatı ilə sıralarımızdan çox dəyərli bir insan 
getmişdir. İsmayıl Şıxlı böyük, dəyərli, çox nümunəvi həyat yolu 
keçibdir. Onun ömrü, yaradıcılığı, insani keyfiyyətləri hər bir 
Azərbaycan vətəndaşı üçün örnək ola bilər. 

Azərbaycan xalqının qarşısında İsmayıl Şıxlının xidmətləri 
böyükdür. Onun anadan olduğu gündən indiyədək xalqımız tarixi 
bir yol, böyük mərhələlər keçib, böyük dəyişikliklərlə rastlaşıb, 
nəhayət, milli azadlığını, müstəqilliyini əldə edibdir. Azərbaycan 
Respublikası müstəqil dövlət olub, hər bir vətəndaş müstəqil 
dövlətin vətəndaşı kimi özünü sərbəst hiss edir. Bütün bu dövrdə, 
hər bir mərhələdə xalqımız formalaşmaq, püxtələşmək, mədəni 
səviyyəsini inkişaf etdirmək, milli ruha daha da qovuşmaq üçün 
həmişə görkəmli ziyalıların yaradıcılığına, fəaliyyətinə, onların 
əsərlərinə möhtac olub, eyni zamanda onlardan bəhrələnib, 
faydalanıb və bu ağır yolu müvəffəqiyyətlə keçib. 

Bu çətin yolun keçilməsində Azərbaycanın görkəmli 
ziyalılarının, alimlərinin, yazıçılarının, mədəniyyət xadimlərinin, 
dövlət xadimlərinin, siyasətçilərinin böyük xidmətləri olmuşdur. 
Onların içərisində İsmayıl Şıxlı görkəmli yer tutur. O, öz əsərləri 
ilə xalqımızın mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə, mənəviyyatının 
inkişaf etməsinə, mətinləşməsinə böyük kömək edibdir, böyük 
xidmət göstəribdir. 

Bəli, İsmayıl Şıxlının əsərlərindən gənclərimizin, hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının aldığı təəssürat onları milli azadlıq 
ruhunda tərbiyə edibdir, bu ruhda püxtələşdiribdir, vətənpərvər 
kimi yetişdiribdir və xalqımızı elə bir səviyyəyə çatdırıbdır ki, o 
öz milli azadlığını və müstəqilliyini əldə  edibdir. 

İsmayıl Şıxlı   görkəmli ictimai xadim    olubdur. Mən onunla 
bir çox illər əməkdaşlıq etmişəm.  Ona bir yazıçı kimi bir müəllim 
kimi həmişə hörmətim olubdur.  Yadımdadır, 70-ci illərdə mən 
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Yazıçılar İttifaqının rəhbərliyi haqqında    düşünərkən, bizim bir 
sıra görkəmli yazıçılarımızın adları    çəkilərkən onların içərisində 
İsmayıl Şıxlının namizədliyi məni daha çox cəlb etdi. Ona görə ki, 
İsmayıl Şıxlının həm yazıçı  kimi, həm insan kimi hörməti böyük 
idi, həm də özünü daim  təvazökar aparmışdır. Sanballı, ağır bir 
insan idi. Hörmətli    mənada ağır insan idi. Ona görə də biz 
İsmayıl Şıxlını Yazıçılar İttifaqına rəhbərlik etməyə dəvət etdik. 
Xatirimdədir, o, bu  etimadı yüksək qiymətləndirdi, digər tərəfdən 
də böyük təvazökarlıq göstərdi. Eyni zamanda hiss etdim  ki, o,  
daha    da sərbəst surətdə yaradıcılıqla məşğul olmaq istəyir, 
sərbəst yaradıcılıq işini təşkilati işdən daha üstün tutur. Ancaq biz 
razılığa gəldik və İsmayıl Şıxlı Yazıçılar İttifaqına rəhbərlik 
etməyə başladı. 

Mən çox məmnunam ki, o vaxt biz belə bir addımı atdıq. Çünki 
onun Yazıçılar İttifaqına rəhbərlik etdiyi dövr Azərbaycanın 
həyatında çox mürəkkəb bir dövr idi. Azərbaycan xalqı böyük 
sınaqlardan, ağır mərhələdən keçirdi. İsmayıl Şıxlı o vaxt 
Azərbaycan parlamentinə üzv seçildi. Azərbaycan parlamentində 
o həm yazıçı, həm vətəndaş, həm də ictimai xadim kimi özünü 
çox müsbət tərəfdən göstərdi. Onun bu sahədə də fəaliyyəti 
yüksək qiymətə layiqdir. Ancaq mən Azərbaycanın məhz ağır 
dövründə - 1990-cı il Yanvar faciəsi dövründə İsmayıl Şıxlının 
ictimai-siyasi və vətəndaşlıq fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm. 

Bəli, o dövr çox ağır idi. İnsanlar böyük faciə içərisində idilər. 
Müdriklik, eyni zamanda qabağa çıxıb xalqa yol göstərmək lazım 
idi. Cəsarət lazım idi. Elə şəxslərdən biri İsmayıl Şıxlı olmuşdur. 

Mən o vaxt Azərbaycanda deyildim, Moskvada idim. Amma o 
günlərdə mən Azərbaycanın həyatının demək olar ki, hər 
dəqiqəsini izləyirdim. Gələn məlumatlar bir tərəfdən məni 
incidirdisə, kədərləndirirdisə, digər tərəfdən sakitləşdirirdi və 
arxayınlaşdırırdı ki, xalqımızın içərisində dəyərli insanlar vardır. 
Xalqın ağır vaxtında onlar özlərinin parlaq fəaliyyəti, cəsarəti, 
qüdrəti ilə onu bu vəziyyətdən çıxarmağa çalışmışlar. Onlardan 
biri - ən görkəmlisi İsmayıl Şıxlı olmuşdur. 
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Ona görə də İsmayıl Şıxlı həm yazıçı, həm müəllim, həm alim, 
həm ictimai xadim, həm də insan və vətəndaş kimi böyük hörmət 
qazanmış, xalqımızın tarixində dərin iz, zəngin irs qoymuşdur. 
Bunların hamısı, şübhəsiz ki, xalqımızın bu günü və gələcəyi üçün 
əvəzsiz sərvətlərdir. Ona görə də bu gün bizim hamımız böyük 
kədər içərisində İsmayıl Şıxlını son mənzilə yola salırıq. 

Mən İsmayıl Şıxlının ailasinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm, 
onun qohum-əqrəbasına başsağlığı verirəm, bütün Azərbaycan 
xalqına başsağlığı verirəm. Bu itki Azərbaycan xalqının böyük 
itkisidir. 

Allah İsmayıl Şıxlıya rəhmət eləsin! Allah onun ailəsinə, 
oxucularına, dostlarına, tanışlarına, bütün xalqımıza səbr versin. 

 
AzərTAc.  

Foto R.Bağırovundur. 
 

1996 
 

Heydər Əliyev Haqqında Yeni kitab Azərbaycan ilə 
İsrail arasında dostluq körpüsüdür 

 
 
Martın 4-də M.F.Axundov adına Respublika Dövlət 

Kitabxanasında "Heydər Əliyev: siyasi portretin cizgiləri" 
kitabının təqdimatı olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Israildə yaşayan keçmiş Azərbaycan Vətəndaşları 
Assosiasiyasının təşəbbusü ilə hazırlanmış və buraxılmış nəşr 
respublikamızın Prezidenti Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinə 
həsr olunmuşdur. Kitab Israilin dövlət dili olan ivrit dilində min 
nüsxə tirajla çap edilmişdir. Bu, liderin siyasi portretini təqdim 
edən iginci nəşrdir. Birinci nəşr ABŞ prezidenti Bill Klintona həsr 
olunmuşdur. 

Azərbaycanın tanınmış adamlarının, ədəbiyyat və incəsənət 
xadimlərinin toplaşdığı təqdimat mərasimini "Azərbaycan-Israil" 
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dostluq və mədəni əlaqələr çəmiyyətinin sədri Aron Nesis açdı. O, 
Azərbaycan Prezidentinə müraciətlə dedi: Bu gün əlamətdar 
gündür - Sizin siyasi tərcümeyi-halınıza həsr olunmuş kitabın 
təqdimatıdır. Nəşrin nadirliyi bundadırki, ivrit dilində çap edilmiş, 
Azərbaycanın dövlət xadimindən - Prezident Heydər Əliyevdən 
bəhs edən bu kitab israillilərin geniş dairəsinə bəlli olacaqdır. 
Onlar bu kitab vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının problemləri, 
onun demokratik dövlət qurmaq yoluna çıxmış xalqının, cənab 
Prezident, Sizin bütün həyat və fəaliyyətinizin bağlı olduğu xalqın 
arzu və istəkləri ilə tanış olacaqlar. Şübhə etmirik ki, bu kitab 
siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin bütün sahələrində iki ölkənin 
yaxınlaşmasına güclü təkan verəcəkdir.  A.Nesis Israildən gəlmiş 
qonağları - hazırda bu ölkədə yaşayan keçmiş Azərbacan 
vətəndaşlarının çoxsaylı diasporunun nümayəndələrini təqdim 
etdi. 

Keçmiş bakılı, indi isə Israilin "Maks LTD" firmasının 
prezidenti olan Erkst Bromberq hazırda Israildə yaşayan keçmiş 
Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirməyə kömək edən "Israil-
Azərbaycan" çəmiyyətinin fəaliyyətindən danışdı. Heydər 
Əliyevin siyasi fəaliyyəti barədə kitabın nəşri də çəmiyyətin 
tədbirlərindən biridir. Bromberqin fikrincə, bu nəşr Israil 
ictimaiyyətini Azərbaycan Prezidentinin şəxsiyyəti ilə daha 
yaxından tanış edəcəkdir. Kitabın müəllifi yoxdur, onun 
hazırlanmasında, materialların və şəkillərin seçilməsində çox 
adam, o cümlədən də Azərbaycan vətəndaşları Fuad Ələskərov və 
Ismayıl Kazımov iştirak etmişlər, Bromberq Azərbaycan Preziden 
Tinə müraciətlə dedi ki, biz Sizin tezliklə Israilə gələcəyinizə 
ümid edirik, O, Heydər Əliyevə çansağlığı, Azərbaycana isə 
tərəqqi arzuladı. 

Sonra Azərbaycanın xalq artisti Dina Tumarkina çıxış etdi. O 
dedi: Mən xoşbəxtəm, ona görə ki, məni Azərbaycan 
böyütmuşdür. Aktrisa kimi burada yetişmiş və tanınmışam. 
Azərbaycanın tərəqqisinin an əlamətdar illəri Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlıdır. Biz orada, Israildə Azarbaycanın həm kədəri və həm 
də sevinçi ilə yaşayırıq. Ona görə də iki devlətin sulh və firavanlıq 
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naminə bir-birinə yaxınlaşmasını göstərən bu kitabın nəşri gözəl 
təşəbbüsdür. O, Azərbaycana açıq səma, tərəqqi və bütün 
çətinliklərin arxada qalaçağına inam arzuladı. Dina Tumarkina 
1974-çü ildə Heydər Əliyev ona laureat mükafatını təqdim 
edərkən çəkilmiş fotoşəkli Azərbaycan Prezidentinə bağışladı. O, 
çıxışını böyük Nizaminin şerləri ilə bitirdi. 

Aron Nesis yeni kitabı Azərbaycan xalqına hədiyyə gimi 
M.F.Axundov adına dövlət kitabxanasına təqdim etdi. 
Kitabxananın direktoru Leyla Qafurova hədiyyə üçün 
minnətdarlığını bildirərək dedi ki, kitab burada öz fəxri yerini 
tuqacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev təqdimat mərasimində 
nitq söylədi. 

 

1997 
M.F.AXUNDOV  ADINA 

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KİTABXANASINDA 
"AZƏRBAYCAN  QAÇQINLARI" 

FOTOALBOMUNUN   TƏQDİMATI 
MƏRASİMİNDƏ   NİTQ 

 
5 noyabr 1997-ci il 

Axundov adına Pespublika Dövlət  
Kitabxanası 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Bu gün Azərbaycanda yaşayan qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin həyatını əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət kitabın 
yaranması və təqdim olunması təqdirəlayiq, əlamətdar bir 
hadisədir. 1988-ci ildən, Ermənistanın Azərbaycana hərbi 
təcavüzü başlayandan indiyə qədər Azərbaycanın həyatında 
qaçqınlar və məcburi köçkünlər amili yaranmışdır. Təəssüflər 
olsun ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı ilbəil artmışdır. 
İndi onların sayı artıq 1 milyon nəfərdir. 
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Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində 
yaranmış hərbi münaqişə ölkəmizə çox ağır zərbələr  vurmuşdur. 
Bu hərbi təcavüz Azərbaycanın iqtisadiyyatına, həyatının bütün 
sahələrinə və vətəndaşlarına böyük zərbələr vurmuşdur. Azər-
baycan əsrin sonunda - 1988-ci ildən başlayaraq indiyə qədər 
üzləşdiyi bu ağır faciə XX əsrdə xalqımızın başına gəlmiş 
bəlalardan, faciələrdən ən dəhşətlisi, ən ağırı, ən zərərlisidir. Biz 
bu faciənin mənfi, dəhşətlı, nəticələrini həyatımızın bütün 
sahələrində hiss edirik. Onun ağır nəticələri o cümlədən 
insanların, vətəndaşlarımızın həyatında çox təsirli şəkildə hiss 
olunur. 

Dünyada, Yer kürəsinin bir çox yerlərində qaçqınlar və 
köçkünlər mövcuddur. Ancaq Azərbaycanın, 7 milyon əhahisi 
olan ölkəmizin vətəndaşlarından 1 milyonu qaçqın və köçkün  
vəzivyətində yaşayır. Hesab edirəm ki, dünyanın heç bir yerində 
belə bir hadisə yoxdur. 

Biz müharibə nəticəsində çoxlu şəhidlər, itkilər vermişik. Bu 
xalqımız üçün ağır yaradır. Torpaqlarımızın işğal olunmuş 
hissəsində əsrlər boyu yaranmış varidatımız dagıdılıbdır, tarixi 
abidələrimiz təhrif olunubdur, məhv edilibdir. Orada yaşamış 
insanların qəbiristanlıqları dağıdılıbdır. Bunların hamısı bizim 
üçün ağır yaradır. Bütün bunlarla bərabər, insanların evindən, 
yerindən-yurdundan zorla çıxarılması, onların didərgin düşməsi, 
varım-yoxunu, ailə üzvlərindən çoxunu itirməsi və bir neçə ildən 
bəri çadırlarda, vaqonlarda, yaşayış üçün yararlı olmayan ayrı-ayrı 
yerlərdə ağır vəziyyətdə yaşaması bizim həyatımızda, Azərbaycan 
xalqının, hər bir vətəndaşımızın qəlbində olan böyük bir yaradır. 

Təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycan xalqının düşdüyü bu ağır 
vəziyyəti, insanların o çətin şəraitdə yaşamasını, qaçqınların bu 
ağır vəziyyətini dünya ictimaiyyətinə lazımi qədər çatdıra 
bilməmişik. Təəssüf ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində 
kimin günahkar olmasını da son illərə qədər hələ sübut etmək 
mümkün olmamışdı. Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdiyi, 
respublikamızın torpaqlarını işgal etdiyi halda bəzi beynəlxalq 
təşkilatlarda, bəzi ölkələrdə, dünyada hesab edilirdi ki, 
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Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır, guya Azərbaycan 
Ermənistana əziyyət verir, güya Azərbaycanın düzgün olmayan 
siyasəti nəticəsində Ermənistanda insanlar pis yaşayırlar. Bəzi 
hallarda belə  təsəvvür yaranırdı ki, burada Azərbaycan 
Ermənistandan daha çox günahkardır. 

Məlumdur ki, son illər Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin 
apardığı   siyasət   nəticəsində  beynəlxalq   təşkilatlarda, dünya   
ölkələrinin   tam   əksəriyyətində   artıq   bu   məsələ 
aydınlaşıbdır. Kimin təcavüzkar olması və kimin təcavüzə məruz 
qalması artıq məlumdur. 

Bizim apardığımız ardıcıl siyasət nəticəsində ATƏT-in 
Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
sülh yolu ilə həll olunması barəsində qəbul edilmiş bəyanat da 
buna əyani sübutdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, dövlət 
səviyyəsində aparılan bu ardıcıl siyasətlə bərabər, respublikamızın 
başqa təşkilatları, ictimai təşkilatları tərəfindən Azərbaycanın 
həqiqətlərini dünyaya yaymaq üçün lazımi işlər keçmişdə 
görülməyibdir, indi çox az görülür. Qaçqınların, məcburi 
köçkünlərin vəziyyəti haqqında dünya ictimaiyyətinə daim ətraflı, 
müfəssəl məlumat vermək və dünya ictimaiyyətini bu problemə 
cəlb etmək, onu daim diqqət mərkəzində saxlamaq üçün, yenə də 
deyirəm, Azərbaycanın müvafıq təşkilatları və ictimaiyyəti, 
ictimai təşkilatları lazımi iş görə bilməyiblər. 

Bu gün burada təqdim olunan kitab Azərbaycanda yaşayan 
köçkünlərin və qaçqınların vəziyyətini müəyyən qədər əks etdirir. 
Hesab edirəm ki, bu, həmin məsələni, yəni qaçqınların vəziyyətini 
müəyyən qədər əks etdirir. Hesab edirəm ki, bu, həmin məsələni, 
yəni qaçqınların vəziyyətini bu qədər geniş əks etdirən ilk 
kitabdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaşayan 
qaçqınların, məcburi köçkunlərin, çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan 
insanların vəziyyətini əks etdirmək üçün bir neçə belə kitab 
lazımdır. Bu məsələ heç vaxt bir kitaba sığmaz. Ancaq indiyə 
qədər, demək olar ki, heç bir şey olmadığına, yaxud bu barədə az 
vəsaitlər olduğuna görə biz bu kitabı yüksək qiymətləndiririk. 
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Mən fürsətdən istifadə edib, bu münasibətlə bildirmək 
istəyirəm ki, Azərbaycanda - həm hökumətdə, həm də ictimai 
təşkilatlarda - qaçqınların və köçkünlərin vəziyyəti ilə məşğul 
olan orqanlar qeyri-qənaətbəxş işləyirlər. Azərbaycanda 
qaçqınların və köçkünlərin vəziyyəti ilə məşğul olan xüsusi dövlət 
komitəsi, böyük bir nazirlik var. Nazirlər Kabinetində bu məsələ 
ilə məşğul olan böyük bir şöbə var. Bir çox ictimai təşkilatlar bu 
məsələ ilə məşğul olmalıdırlar. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu 
təşkilatlar, bu orqanlar üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə 
yetirmirlər. Mənim bu sözlərim qaçqınlara və məcburi köçkünlərə 
daimi göstərilməli olan diqqət, qayğı və humanitar yardımlar 
məsələsinə də aiddir. Eyni zamanda qaçqınların və köçkünlərin 
vəziyyətini həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm də dünya 
ictimaiyyətinin daim diqqət mərkəzində saxlamaq və dünya 
ictimaiyyətinə daim çatdırmaq sahəsinə də aiddir. 

Belə olan halda qaçqınların, məcburi köçkünlərin vəziyyətinə 
get-gedə diqqət azalır, onların yaşaması üçün göstəriləcək 
yardımların miqdarı azalır və beləliklə, bu məsələ - bizim 
həyatımızın ən faciəli bir cəhəti - adiləşir. Təsadüfı deyil ki, 
beynəlxalq humanitar təşkilatlar da Azərbaycanda olan qaçqınlara, 
köçkünlərə öz yardımlarını azaldırlar, bu məsələyə öz 
münasibətlərini soyudurlar. Təəssüf ki, bizim dövlət, hökumət 
orqanları bu işlərə diqqət yetirmirlər. Bəziləri belə düşünürlər ki, 
artıq bir çox il keçibdir, qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz 
vəziyyətlərinə alışıblar, çadırlarda, dəmir yolunun üzərində, 
vaqonlarda yaşamağa öyrəşiblər, dözümlü olublar və dözürlər, ona 
görə də bunların yaşayışını xırda-xırda elə normal hesab etmək 
lazımdır. Mən belə meylləri hiss edirəm. Ona görə də mən bu 
sözləri bu gün həyəcanla, çox narahatlıqla nəinki burada 
toplaşanlara, ümumiyyətlə, bütün ictimaiyyətimizə çatdırmaq 
istəyirəm. 

Əgər biz işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsinə nail 
ola bilməmişiksə və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş 
insanları öz evlərinə, yurdlarına qaytara bilməmişiksə, demək, bu 
problem həll olunmayıbdır. Demək, biz qaçqınlara və köçkünlərə 
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daha da borcluyuq və onlara daha da diqqətli olmalıyıq. Çünki 
insan bir ay, iki ay, bir il belə vəziyyətə dözür. Ona görə dözür ki, 
onda ümid var ki, o bu vəziyyətdən tezliklə çıxacaq. Ancaq bir il, 
iki il, üç il, dörd il olanda o, ümidini itirə bilir. Amma gərək biz 
imkan verməyək ki, insanlar ümidini itirsinlər. Apardığımız böyük 
işlərlə yanaşı - yəni işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması 
sahəsində apardığımız böyük işlərlə yanaşı - biz gərək qaçqınlara, 
köçkünlərə daim diqqət, qayğı göstərək. Gərək onlara diqqətimizi, 
qayğımızı, köməyimizi keçən illərə nisbətən daha da artıraq. 

Təəssüf ki, vəziyyət belə deyil. Ona görə də mən bu gün bu 
məsələ barəsində belə həyəcanla danışıram. Mən qaçqınların, 
məcburi köçkünlərin işi ilə məşğul olanda bütün orqanlardan - 
hökumət, dövlət orqanlarından tələb edirəm ki, onlar öz işlərində 
buraxdıqları səhvləri aradan qaldırsınlar, öz vəzifələrini layiqincə 
yerinə yetirsinlər və bu sahədə öz işlərində ciddi dönüş 
yaratsınlar. 

Nazirlər Kabineti bu işlə ciddi məşğul olmalıdır. Baş nazirin 
müavini İzzət Rüstəmov - bu məsələyə məsul və həmin vəzifəyə 
məhz bu məqsədlə təyin edilmiş şəxs gərək bilsin ki, görülən işlər 
bizi qane etmir. Bu işlərlə daha da ciddi və konkret məşğul olmaq 
lazımdır. 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Qəhrəmanovu mən bir dəfə tənqid etmişdim, bu 
gün bir daha deyirəm - vəziyyəti kökündən düzəltməlidir və biz 
bu komitənin, bu böyük hökumət orqanlarınn işinin nəticələrini 
görməliyik. 

Nazirlər Kabineti bu məsələni daim diqqət mərkəzində 
saxlamalıdır və vaxtaşırı, bəlkə də ardıcıl surətdə, müəyyən bir 
plan əsasında bu məsələlərin vəziyyətini dinləməli, müzakirə 
etməli, lazımi tədbirlər görməlidir və lazım olan vaxtlarda mənə 
məlumatlar və öz təkliflərini verməlidir. 

Mən ictimai təşkilatlara müraciət edirəm. Onlar da bu sahəyə 
öz münasibətlərini tamamilə dəyişdirməlidirlər. Qaçqınların, 
köçkünlərin vəziyyətini unutmaq olmaz. Unutmaq olmaz ki, biz 
daim onların yanında olmalıyıq, biz onlarla bir yerdə olmalıyıq, 
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onlarla tez-tez görüşməliyik, qaçqın düşərgələrində olmalıyıq, 
onların vəziyyətini bilməliyik və onlara əlimizdən gələn yardımı 
etməliyik. 

Mən beynəlxalq humanitar təşkilatlara müraciət edirəm və rica 
edirəm ki, onlar Azərbaycanın bu vəziyyətinə öz diqqətlərini daha 
da artırsınlar, öz münasibətlərini zəiflətməsinlər, göstərdikləri 
yardımları da mütəşəkkil etsinlər. Bəzən bunlar pərakəndə 
xarakter daşıyır və bəzən də bir sıra səbəblərdən, yardımların 
qaçqınlara çatdırılması ilə məşğul olan ayrı-ayrı Azərbaycan 
vətəndaşlarının günahı üzündən, yaxud da ki, onların qeyri-qanuni 
hərəkətlərinə görə bu yardımlar qaçqınlara, köçkünlərə vaxtı-
vaxtında çatmır. 

Qaçqınlar, məcburi köçkünlər Azərbaycanın bir çox inzibati 
bölgələrində yaşayırlar və bu inzibati rayonların, şəhərlərin icra 
orqanları, icra hakimiyyəti başçıları var. Mən onlardan tələb 
edirəm ki, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə qayğı və diqqəti 
artırsınlar, onların üzərinə bu sahədə qoyduğumuz vəzifələri 
layiqincə yerinə yetirsinlər. 

Şübhəsiz, bu gün burada təqdim olunan kitabı geniş yaymaq 
mümkün olsa, bu, Azərbaycandakı qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin vəziyyəti haqqında beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq 
təşkilatlarda, dünyada təəssüratı daha da dəqiqləşdirəcəkdir. 
Ancaq tam təəssürat yaratmaq üçün gərək bu iş ardıcıl, mütəmadi 
getsin, epizodik xarakter, kampaniya xarakteri daşımasın. Hələ ki 
Azərbaycanda qaçqınlar, köçkünlər var, hələ ki münaqişə 
qurtarmayıbdır, bu məsələ ilə hamımız daim, ardıcıl məşğul 
olmalıyıq. 

Qaçqınların, köçkünlərin vəziyyətini bilməyən adamlar uçün 
əlbəttə ki, bu kitab geniş təəssürat yaradır. Amma bizim üçün, 
yəni qaçqınların, məcburi köçkünlərin vəziyyətini gözü uə görmüş 
adamlar üçün bu kitab çox kiçik bir şeydir, azdır. Yəni mən bu 
kitabda qaçqınların o ağır vəziyyətini tamamilə ağır görmürəm. 
Yenə də deyirəm, bu kitab kənar adamlarda böyük təəssürat 
yaradacaqdır. Amma bizim borcumuz odur ki, bütün bu 
mənzərəni - Azərbaycanın həyatında olan, qaçqınlarla və 
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köçkünlərlə əlaqədar yaranmış mənzərəni bütün dünyaya çatdıraq. 
Onun üçün bir kitab yox, bir neçə kitab yaranmalıdır, bəlkə 
seriyalar olmalıdır, bəlkə də hər bir qaçqın düşərgəsi haqqında bir 
kitab yaratmaq lazımdır. Buna heç bir şeyi əsirgəmək lazım deyil. 
Bunun üçün hər bir vəsaitdən istifadə etmək lazımdır. 

Hesab edirəm ki, Nazirlər Kabineti Prezidentin İcra Aparatı ilə 
bərabər belə kitabların yaranmasının proqramını hazırlamalıdır, 
tərtib etməlidir. Bu proqram əsasında bir çox seriya belə kitablar 
yaranmalıdır. Mən bayaq fikirlərimi dedim. Ancaq başqa fikirlər 
də ola bilər. Bu fikirlərin əsasında bu məsələnin çərçivəsini 
genişləndirmək olar. Bunun üçün də həm humanitar təşkilatlardan, 
həm ictimai təşkilatlardan, həm də dövlətdən, hökumətdən lazımi 
vəsait ayırmaq mümkündür. Biz bunu edə bilərik. Burada çətinlik 
olmayacaqdır. Ancaq bu işi görmək lazımdır. 

Məlumdur ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh 
yolu ilə həll olunması uğrunda çalışırıq və bu sahədə müəyyən 
irəliləyişlər mövcuddur. ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərini 
Azərbaycan da, Ermənistan da əsasən qəbul ediblər. ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrlərinin nümayəndələri bu günlərdə 
yenidən bizim bölgəyə gələcəklər, danışıqlar aparacağıq. Hesab 
edirik ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması müəyyən bir 
relslər üzərinə düşübdür. Biz bunu sadəcə, sürətləndirməliyik və 
qarşıda olan maneələri aradan götürməliyik. 

Şübhəsiz ki, işğal olunmuş rayonlar bunların nəticəsində işğalçı 
hərbi dəstələrdən azad ediləcəkdir. Bilirsiniz ki, birinci mərhələdə, 
işğal edilmiş altı rayonun azad olunması və oradan zorla 
köçürülmüş, çıxarılmış insanların öz yerlərinə qayıtması nəzərdə 
tutulubdur. Ancaq bu, müəyyən vaxt tələb edən bir prosesdir. 

Nə qədər ki, biz bu münaqişəyə son qoymamışıq, nə qədər ki, 
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edilməyibdir, nə 
qədər ki, bu qaçqınlar, məcburi köçkünlər öz yerlərinə, yurdlarına 
qayıtmayıblar, bu problem Azərbaycanın bütün orqanlarının - 
hökumətin, dövlətin, ictimaiyyətin, hər bir vətəndaşın diqqət 
mərkəzində olmalıdır. Hamı çalışmalıdır ki, qaçqınların, 
köçkünlərin indiki vəziyyətinin müəyyən qədər normal 
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saxlanması üçün öz yardımını etsin. Hamımız ardıcıl surətdə 
çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın bugünkü mənzərəsi, məcburi 
köçkünlərin, qaçqınların belə ağır vəziyyətdə olması dünyanın hər 
bir guşəsinə, ölkəsinə, hər bir dövlət başçısına, hər bir beynəlxalq 
təşkilata çatsın. Beləliklə, biz sülh yolu ilə ədalətin qələbəsinə nail 
olacağıq. 

Bu gün təqdim olunan kitabın yaranmasında zəhmət çəkmiş 
bütün təşkilatlara, şəxslərə təşəkkür edirəm. Bu təşəbbüsü 
qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, çox gec də olsa, belə bir 
təşəbbüs və bugünkü təqdimat mərasimi bu sahədə gələcəkdə 
görüləsi işlər üçün təkanverici bir məqamdır. 

Ümidvaram ki, bu mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin 
səfirliklərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bu kitabın 
yayılmasında, təbliğ olunmasında öz xidmətlərini göstərəcəklər, 
ümumiyyətlə, bu gün burada meydana çıxmış məsələlərin həll 
olunmasında Azərbaycan Respublikasına, xalqına və yerindən-
yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarına yardımçı 
olacaqdır. Sağ olun. 

  

 
Azərbaycan.-1997.-30 aprel 

 
Mstislav Rostropoviçin 

R.Mustafayev adına İncəsənət Muzeyində yubileyi 
 
Müasir dövrün görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin 70 

illiyinə həsr edilmiş yubiley şənlikləri çərçivəsində aprelin 29-da 
R.Mustafayev adına İncəsənət Muzeyində Azərbaycanın İncəsənət 
ustaları konsert verdilər. 

Azərbaycan Respublikyasının prezidenti Heydər Əliyev 
konsertdə idi. 

Mstislav Rostropoviç və onun zövcəsi Qalina Vişnevskaya 
konsertin fəxri qonaqları olmuşlar. 

SSRİ xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəylinin ifasında 
"Noveletto" əsəri səsləndi. Sonra o, Tofiq Quliyevin "Qaytağı"sını 
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ifa etdi. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 
solisti, Azerbaycanın əməkdar artisti Muxtar Məlikov Üzeyir 
Hacıbəyovun "Koroğlu" operasından Həsən xanın ariyasını 
oxudu. Respublikanın xalq artisti, professor Ramiz Quliyevin və 
Bülbül adına Musiqi İxtisas Məktəbinin şagirdi Əyyub Quliyevin 
ifasında Həsən Rzayevin "Çahargah" rapsodiyası səsləndi. 

 Azərbaycanın xalq artisti, beynəlxalq müsabiqələrin laureatı, 
professor Xuraman Qasımova Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti Heydər Əliyevə dünya şöhrətli musiqiçi Mstislav 
Rostropoviçi vətənə dəvət etdiyinə görə böyuk minnətdarlığını 
bildirdi. Xuraman Qasımova dedi: Biz bu bayramı çoxdan 
gözləyirdik. - Heydər Əliyeviç, siz onu bizə nəhayət hədiyyə 
etdiniz. Bu gün həqiqətən böyük bayramdır. Biz mədəniyyət 
xadimləri burada belə adlı-sanlı və   çox   hörmətli   qonaqlar 
qarşısında çıxış edərək dərin həyəcan keçiririk. O, mayestroya üz 
tutaraq dedi: Ümidvarıq ki, Bakıda keçirəcəyiniz bu dörd gün 
uzun müddət yadınızda qalacaqdır. Yəqin edəcəksiniz ki, biz sizi 
necə də çoxdan gözləyirdik, sizi necə də sevirik və hamımız 
sizinlə necə də fəxr edirik. Ümidvarıq ki, siz bizə yenə də 
gələcəksiniz. Sizinlə yeni görüşləri səbirsizliklə gözləyəcəyik. 

Sonra Xuraman Qasımova məşhur bəstəkarların operalarından  
bir  neçə  ariya ifa etdi. 

Mstislav Rostropoviçin R.Mustafayev adına İncəsənət 
Muzeyinə gəlməsindən yadigar olaraq ona barelyef - avtoportret 
təqdim edildi. 

Azərbaycanın baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev və 
mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu konsertdə olmuşlar. 

 



 262

23 noyabr 97 
"Azərbaycan internəşnl" jurnalının beş 

illiyinə həsr olunmuş mərasim 
 

 
    Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 20-də M.F.Axundov adına 

Respublika kitabxanasında Amerikada nəşr edilən "Azərbaycan 
internəşnl" jurnalının beş illiyinə həsr olunmuş mərasim 
keçirilmişdir. 

Azərbaycan   prezidenti   Heydər Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir. 

Mərasimin başlanmasından əvvəl dövlətimizin başçısı 
"Azərbaycan internəşnl" jurnalının beş illiyi münasibətilə təşkil 
edilmiş sərgi ilə tanış oldu. 

Jurnal öz fəaliyyətinin beşinci ildönümündə ölkəmizin rəhbəri 
Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş  Ştatlarına ilk rəsmi  
səfərindən bəhs edən "Qlobal üfüqlər. Prezident Heydər Əliyevin  
ABŞ səfəri" adlı xüsusi nəşr buraxmışdır. Burada jurnalın   baş  
redaktoru Betti Bleyerin giriş məqaləsi, Azərbaycan rəhbərinin 
səfər proqramı, Corctaun Universitetindəki nitqi, Amerika - 
Azərbaycan ticarət Palatasında görüşdəki sual-cavablar, 
"Prezident baxışı. Əsas məsələlər", "Prezident Əliyev: Bir şəxsi 
baxış", "Dövlət səfərləri, dövlət töhfələri: Klintonlar Azərbaycan 
xalçasında" başlıqlı materiallar, ölkəmizin ABŞ-dakı səfiri Hafiz 
Paşayevin, məşhur politoloq Zibiqnev Bjezinskinin,  soydaşımız 
Söhrab Sübhaninin və başqa müəlliflərin məqalələri verilmişdir. 

Prezidentin  Icra  Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin 
müdiri Fatma Abdullazadə mərasimi giriş sözü ilə açaraq dedi: 

- Bu gün biz "Azərbaycan internəşnl" jurnalının  beş  illiyinə 
həsr olunmuş sərginin və "Qlobal üfüqlər. Prezident Heydər 
Əliyevin  ABŞ səfəri" adlı kitabının təqdimatını keçiririk. 
Jurnalının səhifələrini vərəqlədikcə yadıma məşhur bir kəlam 
düşür. Kiplinq deyirdi ki, Qərb elə Qərbdir, Şərq elə Şərqdir və 
bunlar heç vaxt bir-birinə qovuşa bilməyəcəklər. Kiplinqin bu 
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sözləri ilə bağlı mən cənab prezidentin yazıçılar qurultayında 
söylədiyi başqa bir kəlamı xatırladıram.   Cənab   Heydər Əliyev 
həmin qurultayda söylədi ki, Azərbaycan Şərqlə Qərbin 
qovuşduğu yerləşir, onun coğrafi-siyasi vəziyyəti  belədir,  amma  
Azərbaycan Avropa ölkəsidir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin bütün inkişafı bu sözləri təsdiq 
edir. 

"Azərbaycan  internəşnl"  jurnalı fəaliyyəti ilə başqa bir 
həqiqəti də aşkarlayır. Bir tərəfdən, Kiplinqin fikrinin əksinə 
olaraq Azərbaycanın Avropa tipli mədəniyyətini əks  etdirib yeni 
dövrdə azərbaycanşünaslığın   inkişafına xidmət göstərir. Digər 
tərəfdən isə politologiyada açıq cəmiyyətə dairartıq əlli ildən bəri 
mövcud olan həqiqətləri böyük məharətlə dünyaya çatdırır. Əlli il 
əvvəl Karl Xopper  cəmiyyətləri qapalı və açıq cəmiyyətlərə 
bölmüşdü. Bu gün Azərbaycan açıq tipli cəmiyyətdir. Onun belə 
cəmiyyət kimi formalaşmasında cənab Heydər Əliyevnn 30 ildən 
artıq dövr ərzindəki fəaliyyəti hələ alimlər - politoloqlar, 
sosioloqlar, filosoflar tərəfindən tədqiq olunmalıdır. Məhz Heydər 
Əliyevin siyasi görüşləri, onun konkret siyasi fəaliyyəti 
Azərbayan cəmiyyətinə imkan verib ki, totalitar bir cəmiyyətin 
daxilində açıq tipli cəmiyyət formalaşmağa başlasın. 

Natiq bildirdi ki, Qərbin də öz stereotipləri var. Bunlardan biri 
totalitar cəmiyyətin daxilində formalaşan, vaxtilə Siyasi Büronun 
üzvü olan liderlərlə bağlıdır. Möhtərəm cənab Heydər Əliyevin 
Amerika səfəri bütün bu stereotipləri alt-üst etdi. Cənab 
prezidentin Amerikaya səfəri zamanı "Internet"də gedən səhifələri 
vərəqləyib oradakı başlıqlara nəzər salmaq kifayətdir. Bu başlıqlar 
çox sərrast idi. Məsələn, "Siyasi Büronun üzvü - kommunizmin 
əleyhinə". Yaxud bu səhifələr Heydər Əliyevin 20 yanvarda 
söylədiyi nitqi, Kommunist Partiyasından çıxarkən yazdığı ərizəni 
və verdiyi bəyanatları, SSRI-nin saxlanmasının əleyhinə 
çıxmasını, referendumun keçirilməsi ilə bağlı olaraq Ali 
Sovetdəki çıxışlarını şərh edirdi. Dünya tamamilə başqa bir siyasi 
liderlə rastlaşırdı. heydər Əliyevin bircə "demokratiya alma deyil 
ki" kəlamı Amerikanın bütün qəzetlərində öz əksini tapdı. 
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F.Abdullazadə axırda dedi ki, prezident Heydər Əliyevin 
Amerika səfərindən bəhs edən kitab "Qlobal üfüqlər" adlanır. 
"Azərbaycan internəşnl" jurnalının bütün fəaliyyəti həqiqətən yeni 
üfüqlərin açılmasına xidmət edibdir. "Qlobal üfüqlər" kitabını 
mən jurnalın fəaliyyətinin əzəmətli zirvəsi adlandırardım.  

 
*** 

Sonra "Azərbaycan internəşnl" jurnalının baş redaktoru Betti 
Bleyerə söz verildi. 

  
 

1998 
Ədəbiyyat, 17 aprel 1998 

 
MİLLİ BİRLİYİ, DÖVLƏTÇİLİYİMİZİ QORUMAĞA 

SƏSLƏYƏN ƏSƏR 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV AKADEMİK 
MİLLİ DRAM TEATRINDA "ÖZÜMÜZÜ KƏSƏN QILINC" 

("GÖYTÜRKLƏR")  TAMAŞASINA BAXMIŞDIR 
  
 
Arelin   12-də   Azərbaycan   Akademik "Dram Teatrında xalq 

şairi Bəxtiyar Vahabzadənin "Özümüzü kəsən qılınc" 
("Göytürklər") pyesinin ilk tamaşası olmuşdur. 

Salona toplaşanlar tamaşaya baxmağa Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyevi hərarətli  alqışlarla  qarşıladılar. 

Göytürk dövlətinin   1450,   Azərbaycan cümhuriyyətinin   80   
illiyinə   həsr olunmuş bu tarixi faciə eramızın 630-cu ildə Çinin 
dağıtdığı birinci Göytürk dövlətinin istiqlal uğrunda apardığı 
mübarizədən  bəhs  edir.  Tarixi   şəxsiyyət olan Gur Şadın bu 
mübarizədəki fədakarlığı və qəhrəmanlığı pyesin ana xəttini təşkil 
edir.  

İbrətamiz tarixi hadisələr tamaşada istedadlı yaradıcı 
kollektivin məharəti ilə qabarıq surətdə canlandırılır. Həmin 
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dövrdə Göytürk dövlətinin parçalanmasının  səbəbləri,   
xəyanətkar və satqın qüvvələrin iç üzü açılır, onların aqibəti təsvir 
olunur. İstiqlal uğrunda gedən bu şərəfli mübarizədə bəzən öz  
qılıncımız özümüzü kəsməyə başlayır. Nəhayət, xeyir şərə, dövlət 
və millət mənafeyi şəxsi maraqlara qalib gəlir. Nəticədə ikinci 
Göytürk xaqanlığı yaranır. 

 Tamaşanın quruluşçu rejissoru əməkdar incəsənət xadimi 
Ağakişi Kazımov, rəssamı İsmayıl Məmmədov, bəstəkarı 
əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyevdir. 

Əsas rollarda xalq artisti Əlabbas Qədirov, əməkdar artist 
Ramiz Məlik, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti 
Nurəddin Mehdixanlı, əməkdar artistlər Rafiq Əzimov, Zemfira 
Nərimanova, Elxan Ağahüseynoğlu, Məcnun Hacıbəyov, 
artistlərdən Məleykə Əsədova, Sənubər İskəndərova və başqaları 
çıxış edirdilər. 

Tarixi sənədlər əsasında yazılmış, iki hissədən, 12 şəkildən 
ibarət pyesin ilk tamaşası uğurla keçdi, teatrsevərlər tərəfindən 
rəğbətlə qarşılandı. 

 
*** 

 
Müvəffəqiyyətlə keçən tamaşadan sonra respublika Prezidenti 

Heydər Əliyev yaradıcı kollektivin üzvləri ilə səhnə arxasında 
görüşdü və belə bir tamaşa hazırlayıb xalqa çatdırdıqlarına görə 
onlara təşəkkürünü bildirərək dedi: 

- Sizi təbrik edirəm. Birinci növbədə, şübhəsiz, biz gərək 
Bəxtiyar Vahabzadəni təbrik edək. Çünki onun böyük zəhməti 
nəticəsində ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, dramaturgiyamız yeni, 
çox dəyərli əsərə malik olubdür. Mən bu əsər haqqında 
eşitmişdim. Ancaq səhnədən, bugünkü tamaşadan aldığım 
təəssüratlar indiyə qədər əsər haqqında verilən məlumatları 
həddindən artıq genişləndirdi. Bizim böyük şairimiz, yazıçımız, 
dramaturqumuz Bəxtiyar Vahabzadə indiyə qədər fədakarlıqla 
çalışıb və öz istedadı, yaradıcılığı ilə, hesab edirəm ki, bu əsəri 
yaratmaqla ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi zənginləşdiribdir. 
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Biz yeni bir əsər almışıq. Ədəbiyyatımızın tarixinə yeni, 
dəyərli əsər daxil olubdur. Bu, böyük hadisədir. Mən bunu birinci 
növbədə, xüsusi qiymətləndirmək istəyirəm. 

İkincisi, əsərin mövzusu, məzmunu və mənası da çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Şübhəsiz ki, hər bir ədəbiyyat əsəri, o 
cümlədən səhnə əsəri bizim üçün əzizdir. Çünki mədəniyyətimiz, 
incəsənətimiz indiyə qədər, güman edirəm, gələcəkdə də məhz bu 
əsərlərlə yaşayacaqdır. Bizim səhnəmizdə, ədəbiyyatımızda hər 
bir janrda, mövzuda əsərlər olmalıdır. Ancaq tarixi mövzuda əsər 
yazmaq həmişə çox mürəkkəbdir, çətindir. Müasir həyatdan, 
yaxud mücərrəd mövzuda əsər yazmaq, şübhəsiz ki, heç də asan 
deyildir. Amma başqa mövzulara nisbətən asandır. Ancaq tarixi 
mövzuda əsər yazmaq çox zəhmət tələb edir. Xüsusən də bizim ən 
qədim tarixə dair əsər yazmaq. Düzünü desək, indiki Azörbaycan 
cəmiyyətində bu tarixi bilənlər olduqca azdır. Ona görə də belə bir 
əsər qədim tariximizin, o cümlədən millətimizin qədim köklərinin 
tarixinin böyük bir səhifəsini açıb ictimaiyyətə göstərir. Bunun 
özü böyük bir işdir və hesab edirəm ki, böyük yaradıcılıq 
qələbəsidir. Bunu Bəxtiyar Vahabzadə çox böyük məharətlə 
edibdir. Birincisi, o bu əsəri tarix və tarixi dəqiqlik əsasında 
yaradıbdır. İkincisi də, onun bugünkü nəslə, Azərbaycan 
ictimaiyyətinə ən böyük xidməti ondan ibarətdir ki, bu əsər 
həmişə yaşayacaq və uzunömürlü olacaqdır. Bu əsər gələcək üçün 
də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ümumiyyətlə, biz tariximizi yenidən vərəqləyərək və doğru-
düzgün, obyektiv, ədalətli qiymət verərək onu bərpa etməliyik. 
Biz bir tərəfdən tariximizi yaxşı bilirik, digər tərəfdən isə onun 
çox səhifələri haqqında indiyədək doğru-düzgün məlumatımız 
yoxdur. Bu nə sizdən, nə bizdən, yəni bugünkü insanların heç 
birindən asılı deyildir. Çünki millətimizin tarixi elə gətirib ki, onu 
keçmiş zamanlarda təhrif ediblər. O cümlədən XX əsrdə də 
tariximiz təhrif olunubdur. 

Ona görə də tariximizi araşdırıb bu gün üçün əhəmiyyətli, 
dəyərli olan səhifələrini indiki və gələcək nəsillərə çatdırmağın 
özü xalq, millət, tarix və gələcək nəsillər qarşısında böyük 
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xidmətdir. Bu xidmətə görə mən Bəxtiyar Vahabzadəyə xüsusi 
təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, millətimiz, xalqımız, 
cəmiyyətimiz də bu təşəkkür sözlərimə qoşulacaqlar və daim 
minnətdar olacaqlar. 

Bu mövzunun indiki dövr üçün əhəmiyyətli cəhəti bir də ondan 
ibarətdir ki, biz köklərimizin türk millətinə, qədim türk tarixinə 
bağlı olduğunu da XX əsrdə ya deməmişik, ya da bunu deməyə 
cəsarət tapmamışıq. Burada da yenə heç kəsin günahı yoxdur. 
Sadəcə olaraq, tarixi təhrif edənlər insanları bu tarixi köklərdən 
məhrum ediblər. İkinci tərəfdən də uzun illər, hətta on illərlə 
xalqımızı pantürkist ideologiyası ilə qorxudanlar bizi türk 
kökündən, türk mövzusundan həmişə uzaqlaşdırıblar. Yaxşı 
xatirimdədir ki, 1930-cu illərdə repressiyaya uğrayanların 
əksəriyyətini günahlandırmaq, cəzalandırmaq, həbs etmək və 
öldürmək üçün onlara pantürkist damğası vurmaq bəs idi. 
Məsələn, böyük yazıçımız və dramaturqumuz Hüseyn Cavidi də 
elə pantürkist kimi həbs etdilər və öldürdülər. Pantürkist 
damğasına görə çox qurbanlarımız oldu və xalqımız bu mövzudan 
uzaqlaşdı. 

 Sadəcə olaraq, bir müddət qorxuya görə, sonra da biz bunu 
unutmuşduq. Ona görə də türk millətinin, böyük türk xaqanlığının 
köklərini, tarixini araşdırmaq və onu nəinki ölkəmizin 
ictimaiyyətinə, hətta bütün dünyaya doğru-düzgün çatdırmaq çox 
böyük işdir. Şübhəsiz ki, bu bir-iki adamın işi deyildir, bu işi 
çoxları görməlidir. 

Bəxtiyar Vahabzadə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə 
yetiribdir, öz töhfəsini veribdir. Bilirsiniz ki, biz - türkdilli 
dövlətlərin başçıları vaxtaşırı görüşürük. Bu ölkələrin 
prezidentlərinin ildə bir dəfə görüşü olur. Ola bilər ki, biz bu il 
Qazaxıstanda görüşək. Yadımdadır, Özbəkistanda ötən 
görüşümüzdə Əmir Teymurun 660 illik yubileyini qeyd etdik. 
Görüş zamanı belə bir söhbət meydana çıxdı ki, türk xaqanlığının 
1450 illiyi qeyd olunsun. Düzdür, 1450 il bundan əvvəl necə ki, 
ulu əcdadlarımız bir-birini qırıblar, ədavət aparıblar, vuruşublar, - 
təəssüflər olsun ki, indi də bu var. Ona görə də bu mövzu 
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meydana çıxandan sonra mübahisələr başlandı, lakin sona 
çatmadı. Türk xaqanlığının 1450 illiyi qeyd olunacaq, ya 
olunmayacaq - bunu deyə bilmərəm. Ancaq sadəcə olaraq bir il 
bundai əvvəl olan söhbəti sizə çatdırıram. 

Bəxtiyar Vahabzadənin əsəri bu baxımdan da çox 
əhəmiyyətlidir. Tarixi həqiqətləri bizə çatdıran bu əsərdə müəllif 
tarixdən ibrət dərsi götürmək məsələsini də ortaya qoyubdur. 
Görürsünüz, bu əsəri siz ifa etdiniz, biz də baxdıq. Mən görürdüm 
ki, siz aktyorlar da həyacan keçirirdiniz, salondakılar da əsərə 
böyük həyəcanla baxırdılar. Onlar sizin gözəl sənətinizi və  
ifanızı, xüsusən də Bəxtiyar Vahabzadənin əsərdə söylədiyi 
fikirləri bir neçə dəfə alqışladılar. Biz tarixi nəzərdən keçirdik, 
bilmədiklərimizi əyani öyrəndik. 

Bu əsərin bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, o, səhnəyə 
qoyulubdur. Əsər 3-4 il bundan əvvəl yazılıbdır. Bu əsəri kitab və 
ya jurnalda dərc etdirmək olar. Lakin indiki zamanda insanların 
onu oxumağa vaxtı yoxdur. Amma əsəri səhnədə sizin 
yaratdığınız şəkildə bu cür ifada tamaşaçılara çatdırmaq daha 
təsirlidir. Səhnədə gördüklərim şəxsən mənə çox təsir etdi. Əsər 
məzmun etibarilə çox ibrətamizdir. Bəli, təəssüflər olsun ki, bizim 
ulu əcdadlarımız da hakimiyyətdən ötrü bir-birini qırıblar, torpağı 
da satıblar. Görürsünüz ki, hakimiyyətə gəlmək üçün düşmənə 
satılanlar olur. Qardaş-qardaşı öldürür ki, xaqan olsun. Bir qardaş 
digərinin əleyhinə çıxır, bunların hamısı tarixi həqiqətdir. 

1450 il bundan əvvəl olan bu hadisələrdən təəssüf ki, indiyə 
qədər nəticə çıxarılmamışdır. Biz özümüz həyatımızda bunları nə 
qədər açıq-aydın görürük. Hakimiyyətdən ötrü nə etmirlər! 
Həyatımızın son on ilini, 1988-ci ildən, Dağlıq Qarabağla 
əlaqədar Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün başlanmasından 
indiyə qədər olan dövrünü götürsək - mən bunu dəfələrlə 
demişəm, - bizim məğlubiyyətimizin və torpaqlarımızın bir 
qisminin işğal olunmasının səbəbi yalnız və yalnız daxilimizdəki 
çəkişmələr, toqquşmalar, hakimiyyət davası və bunun nəticəsində 
Azərbaycanın daxilində hakimiyyətin zəif olması, sabitliyin 
olmaması və bütün bunlardan da erməni işğalçılarının istifadə 
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etməsidir. Bu da torpaqlarımızın işğal olunmasına gətirib 
çıxarmışdır. 1450 il bundan əvvəl də belə olmuşdur. Bunlar eyni 
şeydir. Bu, bəladır. Buna görə də biz heç olmasa indi ayılmalıyıq, 
bunlardan ibrət almalıyıq, nəticə çıxarmalıyıq. 

 Bu baxımdan da hesab edirəm ki, tamaşa bizim bugünkü və 
gələcək nəsillər üçün çox faydalı olacaqdır. Təsadüfi deyil ki, bu 
gün teatrın salonu tamaşaçı ilə dolu idi. Güman edirəm ki, əsər 
çox müvəffəqiyyət qazanacaqdır. Hesab edirəm ki, 
ədəbiyyatşünaslarımız, yazıçılarımız, televiziya və informasiya 
orqanları bu əsəri təbliğ edəcəklər. İnsanlar gələcəklər, əsərə 
baxacaqlar. Təkcə istirahət etməyəcəklər, dərin hissiyyatlar 
içərisində olacaqlar. O cümlədən mən də bu gün o cür hissiyyatlar 
keçirdim. 

Tamaşadan çox razıyam. Məmnunam, çünki tamaşada çox 
şeyləri gördüm, xatırladım, bilmədiyim bəzi şeyləri öyrəndim. 
Xüsusən də bizim gözəl səhnə ustalarının ifalarından faydalandım. 
Yenə deyirəm, bu baxımdan da əsər çox əhəmiyyətlidir. Ancaq 
aydındır, bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik, burada mən sizin 
üçün yeni bir söz demirəm, - hər bir belə əsərin səhnədə 
yaranmasından çox şey asılıdır. Bəxtiyar Vahabzadənin fikirlərini, 
istək və arzularını sizin bu gün ifadə etdiyiniz kimi də yaratmaq 
olardı, - siz bunu gözəl yaratdınız. Amma sizin kimi aktyorlar, 
sənət, teatr ustalarımız, belə truppa olmasaydı Bəxtiyar 
Vahabzadənin yazdığı əsər kitabda, jurnalda, kitabxanalarda 
qalacaqdı. 

Bəxtiyar VAHABZADƏ: Elədir. Bəzən bunların ifasında mən 
sözlərimin gözəlliyini başa düşürəm. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli. Sən özün yazmısan, amma bunların 
dediyi kimi deyə bilməzsən. Elədirmi? 

Bəxtiyar VAHABZADƏ: Doğrudur. 
Heydər ƏLİYEV: Bəli, sözün təsiri onun mənasında və bir də 

intonasiya ilə deyilməsində, necə ifa olunmasındadır. Bəxtiyar 
Vahabzadə bu əsəri böyük qəlblə, milli hisslə, böyük istedadla, 
fədakarlıq və vətənpərvərliklə yazdığı kimi, siz də tamaşanı eyni 
dərəcədə sevə-sevə yaratmısınız. Mən aktyorluq sənətinə az-çox 
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bələdəm. Düzdür, sənətşünas deyiləm, ancaq bilirəm, - əgər ifa 
olunan əsər aktyorun sinəsinə düşməsə, onun ifası süni olacaqdır. 
Ancaq Bəxtiyar Vahabzadənin əsəri ilə rejissorun və aktyor 
truppasının harmoniyası pyesi gördüyumüz kimi meydana çıxardı. 
Ona görə də mən rejissorun, quruluşçu rəssamın, tamaşanın bütün 
iştirakçılarının yaradıcılıq fəaliyyətini çox yüksək 
qiymətləndirirəm. 

Bilirsiniz, bu əsərin xususiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 
hansı rolun baş rol olduğunu demək çətindir. Səhnə əsərlərinin 
çoxunda bir baş rol və iki-üç ikinci dərəcəli rollar olur. Kütləvi 
səhnələrdə iştirak edən rollar da var. 

Bəxtiyar VAHABZADƏ: Müsbət baş qəhrəman sosializm 
realizmi əsasında yazılan əsərlərdə olur. 

Heydər ƏLİYEV: Elə sən də həmişə həmin o sosializm 
realizmi əsasında yazmısan. İndi o yazdıqlarını niyə yadından 
çıxarırsan? Yox, elə deyildir. Niyə elə deyirsən? Məsələn, 
Şekspirin əsərlərində - "Hamlet", "Otello" və başqalarında baş 
rollar var. Sən burada bir az səhvə yol verdin. Sənin bu əsərində 
bilmirəm kimi baş rolun ifaçısı hesab etmək olar. Hamısı baş 
roldur. 

Bəxtiyar VAHABZADƏ: Elədir. Epizodik rolları da gözəl ifa 
etdilər. Çin zabitini oynayan aktyor səhnəyə bir dəfə gəlir, amma 
nə qədər gözəl ifa etdi! 

Heydər ƏLİYEV: Sizin hamınız öz rolunuzu o qədər gözəl ifa 
etdiniz ki, birinizi o birinizdən seçə bilmərəm. Hamınız çox gözəl 
ifa etdiniz. Hər biriniz öz ifanızla çox gözəl təsir bağışladınız. 
Xüsusən əsərin mənasını, məzmununu çatdırdınız. Ona görə mən 
sizi təbrik edirəm. Bu əsəri gözəl yaratdığınıza görə sizi yüksək 
qiymətləndirirəm. 

 Ümumiyyətlə, sizin bugünkü tamaşanız onu göstərir ki, bizim 
Azərbaycan teatrı yaşayır və inkişaf edir. Doğrudur, indi 
respublikamızda bəzən elələri var ki, hər şeyə pis deyir. Keçmiş 
Sovetlər İqtifaqına mənsub olan respublikaların çoxunda teatrlar 
həqiqətən ağır vəziyyətdədir. Bizdə də teatrın çətinliklərinin çox 
olduğunu bilirəm. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan teatrı 
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yaşayır, bunu da yaşadan sizlərsiniz. Bir halda ki, sənətinizi 
sevirsiniz, siz teatrı yaşadacaqsınız. Bir dəfə mən, deyəsən sizinlə 
görüşumdə, demişdim ki, Böyük Vətən muharibəsi zamanı mən 
bu teatrın vəziyyətini yaxşı görurdum. Teatr bu binada deyildi, o 
biri binada idi. O vaxt mən Naxçıvanda yaşayırdım və Naxçıvan 
teatrının vəziyyətini də görurdum. Xatirimdədir, o vaxt görürdum 
çox dəyərli aktyorlarımız, uşaq vaxtlarımdan sevdiyim aktyorlar 
axşam çıxış edir, amma gündüz bəzilərini bazarda görürdum - 
xırda alver edirdilar ki, özlərini saxlaya bilsinlər. Amma səhnəni 
buraxmırdılar. Mən 1941-1945-ci illəri deyirəm. Əlbəttə ki, indi 
vəziyyət elə deyildir. Çətinliklər var, ancaq Allaha şükür olsun ki, 
biz elə vəziyyətə düşməmişik və düşməyəcəyik. Vəziyyət gündən-
günə yaxşılaşacaqdır. Bütün bunlara baxmayaraq siz sənətinizi 
yaşatmalısınız. 

Bu il biz Azərbaycan teatrının 125 illik yubileyini qeyd 
edəcəyik. Mən bu yaxın zamanlarda bu barədə böyük bir fərman 
imzalayacağam, böyük bir komissiya təşkil edəcəyəm. Mənə 
deyirlər ki, teatrın yubiley tarixi mart ayındadır. Amma fərqi 
yoxdur, bu il teatrımızın 125 illiyini qeyd edəcəyik. Allah mənə 
bu teatrın 100 illiyində iştirak etməyi nəsib edibdir, mən bu barədə 
bir dəfə demişəm. O vaxt mənim təşəbbüsüm olubdur,- mən öz 
təşəbbüsümlə teatra çox kömək etdim. İndi, 25 il keçəndən sonra 
biz yenə də bir yerdəyik və teatrın 125 illiyini də qeyd edəcəyik. 
Arxayın ola bilərsiniz ki, yubiley layiqincə qeyd olunacaqdır. 
Teatrın qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına kömək 
edəcəyik. Heç narahat olmayın. 

Xalqımız teatrı sevir. Teatr 125 il bundan əvvəl yaranıb. İndi 
görun, nə qədər teatrımız var. İndi Azərbaycanda bir teatr yox, 
görürsünuz nə qədər teatr var. Biz teatr tarixi deyəndə, siz öz 
tarixinizi hesab edirsiniz. Amma opera teatrımızın da, musiqili 
komediya teatrının da, başqa şəhərlərdə olan teatrların da tarixi 
oradan gəlir. Məsələn, mən ilk dəfə teatrı Naxçıvanda gördüyum 
üçün ona görə deyirəm, - Naxçıvan teatrının 110 illik tarixi var. 
Bilirsiniz, Bakı indi böyük sənaye mərkəzidir, elə o vaxt da 
Azərbaycanın paytaxtı idi. Amma, təsəvvur edin, Naxçıvan bir 
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əyalət şəhəridir. Ancaq orada 110 il bundan öncə teatr yaranıb. 
Teatr xalqımızın böyük sərvətidir. Çunki şərq aləmində, 
müsəlman aləmində dunyəvi teatr ilk dəfə Azərbaycanda yaranıb. 
Əziz dostumuz, professor Cavad Heyət bizim soydaşımızdır, 
azərbaycanlıdır. Azərbaycanda yaşamır, amma bizə tez-tez qonaq 
gəlir və butün Şərq ölkələrini yaxşı tanıyır. O bilir, harada nə var, 
mən də bilirəm harada nə var. Çünki bütün ölkələrdə olmuşam. 
Hansı ölkəyə gedirəmsə, maraqlanıram - teatr haradadır. Çunki 
mən teatrı çox sevirəm. Fəxr etməliyik ki, 125 il bundan öncə 
Azərbaycanın mutəfəkkir insanları respublikamızda dünyəvi teatr 
yaradıblar və o da yaşayır və yaşayacaqdır. 

Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Çox gözəl ifa 
etdiniz, məni sevindirdiniz, həm də böyük təsir etdiniz. Bəzən o 
təsirin altında insan çox hissiyyatlara qapılır.  Amma  axırda  çox 
yaxşı olur. Düzü, bilmirdim ki, axırı necə olacaq. Bilsəydim ki, 
əsər necə bitəcək, onda maraqlı olmazdı.  

Bəxtiyar VAHABZADƏ: Mən istərdim ki, bu tamaşada İltəriş 
rolunun ifaçısı beş yaşlı Rəsul Həsənzadə gəlib babası ilə 
görüşsün. 

Heydər ƏLİYEV: İndi bu, gələcəkdə aktyor olacaq, yoxsa 
yox? Məsələn, mənim nəvəm şer yazır, şair olmaq istəyir. Onun 
adı Leyladır. Oğlumla birlikdə bu tamaşaya böyük həvəslə gəlib, 
çox maraqla baxdı. Sənəti çox sevəndir. Bu balaca oğlan da 
şübhəsizdir ki, gərək aktyor olsun. Əlabbas Qədirov nəsə demək 
istəyirdi. 

Əlabbas QƏDİROV: Hörmətli Prezident, icazə verin, işinizin 
belə gərgin vaxtında imkan tapıb buraya gəldiyiniz üçün bütun 
kollektiv adından Sizə təşəkkürümüzü bildirək. Sizin buraya hər 
gəlişiniz bizim üçün bayramdır.  

Bayaq Siz dediniz ki, mən sənətşünas deyiləm. Amma biz elə 
bilirik ki, Siz çox bilgili ədəbiyyatşunas, sənətşünassınız. Siz 
teatrı, musiqini çox gözəl təhlil eləyirsiniz. Sizdən sonra təhlilə 
ehtiyac yoxdur. Bu yaxınlarda bizim böyük sənətkarımız 
Həsənağa Turabova "Şöhrət" ordeni  vermisiniz. Bu bizi  çox 
sevindirdi, kollektivin ürəyini dağ döndərdi. Bu, təkcə Həsənağa 
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müəllimə deyil, bizim hamımıza, teatra olan hörmətdir. Təşəkkür 
edirik. Yenə də həmişə bizimlə olun. Xahiş edirik ki, teatra tez-tez 
gəlin. Siz bizim kollektivin istəyini, arzusunu soruşdunuz. Biz 
köhnə teatrımızı açmaq istəyirik. 

Heydər ƏLİYEV: Niyə, xoşunuza gəlmir? 
Əlabbas QƏDİROV: Teatr əvvəl orada olub. Siz böyük 

sənətkarları orada görmüsünüz. 
Heydər ƏLİYEV: Onu görmüşəm, burada da görmüşəm. 
Bəxtiyar VAHABZADƏ: Heydər müəllimə izah etmirəm, bu 

teatrla o teatrın fərqi nədir. 
Heydər ƏLİYEV: Yəni opa buradan yaxşıdır? Bəlkə dəniz 

kənarında olduğuna görə yaxşı hesab edirsiniz? 
Əlabbas QƏDİROV: Sidqi Ruhulla, Abbas Mirzə Şərifzadə 

Mərziyə Davudova, Hökumə Qurbanova kimi aktyorlarımız o 
teatrda çıxış ediblər. Ora teatr üçün daha münasibdir. Köhnə teatr 
orada yerləşib, kökü orada olub. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. 

Heydər ƏLİYEV: Bu teatrın  binası 50-ci illərdə tikilib. 
Buranı tikdilər ki, sizin teatrın daha münasib və geniş tamaşaçı 
salonu və səhnəsi olsun. 

Əlabbas QƏDİROV: İndi ora  yaxşı vəziyyətdədir. 
Bəxtiyar VAHABZADƏ: Hörmətli Prezident, Sizi 

inandırıram ki, müasir teatr texnikası baxımından ora ilə buranın 
yerlə göy qədər fərqi var. Bura klub xarakterlidir. 

Əlabbas QƏDİROV: İşıq çox zəifdir, akustika yoxdur. Ona 
görə də bəzən qışqırmalı oluruq. Çoxları da elə bilir ki, biz həmin 
o köhnə ənənəni davam etdiririk. Burada pıçıltı ilə heç nə 
eşidilmir. 

Mikayıl   MİRZƏ:   O  teatrın imkanları çox böyükdür. 
Əlabbas   QƏDİROV:    Çox sağ olun, cənab Prezident. Biz 

Sizinlə fəxr edirik. Sizi görəndə ürəyimiz dağa dönür. 
Heydər ƏLİYEV: Həsənağa Turabovun anadan olmasının 60 

illiyini mən təbrik etdim. O, buna layiqdir. Təəssüf ki, mən indi 
Turabovu səhnədə görmüram. 

Əlabbas QƏDİROV: O buradadır. 
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Heydər ƏLİYEV: Demək istəyirəm ki, mən onu rolda 
görmürəm. Turabovu vaxtilə biz nə qədər gözəl rollarda görürdük 
və onun səhnədəki xidmətlərinə görə də mən həmişə ona böyük 
hörmət edirdim və bu gün də hörmət edirəm. O, Azərbaysan   
teatrını, səhnəsini inkişaf etdrən şəxslərdən biridir. Ona görə də 
mən onun xidmətlərini qiymətləndirmişəm, təbrik məktubu 
göndərmişəm,   "Şöhrət"   ordeni ilə təltif etmişəm. Bu gün sizin 
tamaşınızda onu bir daha təbrik edirəm. Ona cansağlığı, yeni-yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Arzu edirəm ki, o, salonda 
oturmasın, səhnədə olsun. Görürsünüz, mən həmişə səhnədəyəm, 
hərənin öz səhnəsi var. Mən siyasət səhnəsindəyəm, səhnədən də 
düşmürəm. Turabova arzu edirəm ki,  incəsənət səhnəsindən 
düşməsin. Təbrik edirəm. 

 
* * * 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev teatrın yaradıcı 

kollektivi ilə görüşdən xatirə olaraq aktyorlarla şəkil çəkdirdi. 
Tamaşada və görüşdə baş nazir Artur Rasizadə, nazirlər və 

digər rəsmi şəxslər də olmuşlar. 
 

* * * 
 
Tamaşadan sonra teatr binasının qarşısına toplaşan Bakı 

sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə salamladılar. 
AzərTac 
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BİBİHEYBƏT MƏSCİD-ZİYARƏTGAH  
KOMPLEKSİNİN AÇILIŞI  
MƏRASİMİNDƏ NİTQ 

 
 

12 iyul 1998-ci il 
 
Əziz bacılar, qardaşlar, həmvətənlər!  
Əziz azərbaycanlılar, müsəlmanlar! 

Mən sizi bu bayram - böyük peyğəmbər həzrəti Məhəmməd 
əleyhissəlamın mövlud günü münasibətilə təbrik edirəm, sizin 
hamınıza cansağlığı, Azərbaycan xalqına, müsəlmanlarına, bütün 
dünya müsəlmanlarına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram. 

Bu gün - bizim üçün əziz olan bu bayram günü Azərbaycan 
Respublikasının, məmləkətinin, xalqının həyatında tarixi hadisə 
baş verir. Biz bu gün XIII əsrdə - 700 il bundan əvvəl mü-
qəddəsliyə çevrilmiş bu yerdə toplaşmışıq. Bu müqəddəs yer 
həzrəti İmam Museyi-Kazimin qızı, həzrəti İmam Rzanın bacısı 
həzrəti Hökumənin torpağa verildiyi, onun məzarı olan yerdir. Bu 
yer o vaxtdan indiyə qədər müsəlmanlar üçün müqəddəs yerə 
çevrilmişdir. Müsəlmanlar bu yeri əsrlər boyu ziyarət etmiş, 
burada özlərinə ümid, pənah axtarmışlar, dinimizə, Allaha, 
peyğəmbərə dua etmişlər, özlərini yaşatmışlar, İslam dininə sadiq 
olduqlarını nümayiş etdirmişlər. 

Biz fəxr edirik ki, islam aləmində islamı təmsil edən müqəddəs 
yerlərdən Azərbaycanda da vardır. Bu müqəddəs yerlərdən ən 
əzizi bu gün bizim toplaşdığımız yer - həzrəti Hökumənin qəbri, 
bu qəbrin üzərində vaxtilə ucaldılmış məscidin olduğu yerdir. 
Allaha, islama sadiq olan insanlar 700 il bundan öncə bu yerdə 
böyük məscid qurub-yaradıblar və bura Allah evi, islam məbədi 
kimi daha da geniş vüsət alıbdır, ziyarətgah olubdur. 
Müsəlmanlar, azərbaycanlıla 700 il həmin məsciddə, bu müqəddəs 
yerdə Allaha dua ediblər, mənəvi arzularını yerinə yetiriblər, öz 
dininə, əxlaqına, mənəviyyatına sadiq olduqlarını nümayiş 
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etdiriblər. İslam dini insanlarda- ən yüksək keyfiyyətləri tərbiyə 
etməyə, formalaşdırmağa çalışıbdır. 

İslam dininin dəyərləri ən yüksək mahiyyətə malik olan mənəvi 
dəyərlərdir. Bu dəyərləri yaşatmaq, insanları bu uca ülvi, yüksək 
mənəvi dəyərlər səviyyəsində tərbiyə etmək Allahın buyruğudur, 
Məhəmməd Peyğəmbərin qoyduğu yoldur. Mən böyük iftixar 
hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı bütün çətinliklərdən, 
bəlalardan, məhrumiyyətlərdən, zillətlərdən keçərək öz dininə, 
mənəvi dəyərlərinə daim sadiq olmuşdur və heç bir hakimiyyət, 
hökmdar bunların məhv edilməsinə nail ola bilməmişdir. 

Burada, bu müqəddəs yerdə vaxtilə ucaldılmış məscid 60 il 
bundan öncə vəhşicəsinə partladılmışdır, dağıdılmışdır. Bizim 
mənəviyyatımıza, mənəvi dəyərlərimizə, islam dininə böyük zərbə 
vurulmuşdur. Xalqımız, millətimiz bu zərbəni almış, yaralanmış, 
əzilmiş, ancaq məhv, məğlub olmamış, bu zərbələrə, yaralara, 
əziyyətlərə dözməyə məcbur olmuşdur. Lakin bütün bunlara 
dözərək, bu müqəddəs yerə olan sevgisini, məhəbbətini, inamını 
qəlbində yaşatmış və bu müqəddəs yerdən heç vaxt ayrılmamışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, bu məscid dağılandan sonra da və burada 
həzrəti Hökumənin qəbri bərbad olunandan sonra da insanlar bu 
yeri özlən üçün daim nicat, ümid yeri etmişlər. Bu yer bir 
ziyarətgah kimi öz mənasını heç vaxt itirməmişdir. İnsanlar 
buraya daim ziyarətə gəlmişlər, burada öz arzularını yerinə 
yetirmişlər yaşamaq, yaratmaq üçün bu müqəddəs yerdən dayaq, 
mənəvi güc, dəstək almışlar. 

Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının tarixidir. Bizim böyük və 
qədim tariximizin şanlı, şöhrətli, uğurlu səhifələri ilə yanaşı 
faciəvi səhifələri də vardır. Bunlar hamısı bizimdir. Biz 
uğurlarımızla, qələbələrimizlə, xalqımızın tarix boyu nailiyyətləri 
ilə fəxr etmişik. Bunlar xalqımızı yaşadıb, irəliyə aparıb, inkişaf 
etdirib. Ancaq biz tariximizin əziyyətli, əzablı, faciəvi səhi-
fələrinə, mərhələlərinə isə dözmüşük. Bizim qeyrətli namuslu ata-
babalarımız, əcdadlarımız bütün bunlara dözüblər, ancaq 
sınmayıblar, sarsılmayıblar, iradələrini itirməyiblər, umidlə 
yaşayıblar. Bizim mənəvi, islami dəyərlərimiz nəsillərdən-



 277

nəsillərə keçib, yaşayıb, gəlib bu günlərə çatıb. Bunlar bu gün də 
xalqımızın, millətimizin ən böyük mənəvi sərvətidir. 

Biz bu müqəddəs yerdə abadlıq işləri aparılmasına və vaxtilə 
dağıdılmış məscidin bərpa edilməsinə bir neçə il bundan öncə 
başlamışıq. Xalqımız bu məscidin bərpa edilməsini daim 
istəyibdir. Xüsusən sovet hakimiyyəti dağılandan, Azərbaycanda 
dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən, dinimizə - islam dininə 
azadlıq veriləndən sonra insanlarda bu istək, arzu daha da 
artmışdır. Bu gün bizim üçün böyük tarixi hadisə, böyük 
xoşbəxtlikdir ki, bu arzularımızı artıq yerinə yetirə bilmişik. 
Burada, bu müqəddəs yerdə gözəl, bu müqəddəs yerə, 
islamiyyətə, millətimizə, xalqımıza layiq bir məscid tikib yarada 
bilmişik. Bu, tarixi hadisədir. Bu bayram günü biz buraya bu 
məscidin yenidən doğulması, dünyaya gəlməsi münasibətilə 
toplaşmışıq. Bu, Azərbaycan müsəlmanları, güman edirəm, bütün 
islam aləmi üçün ikiqat bayramdır. Məhəmməd peyğəmbərin 
mövlud günü həzrəti Hökumənin, həzrəti imamlarımızın 
övladlarının, qohumlarının qəbirləri üzərində əzəmətli bir 
məscidin açılması ikinci bir bayramdır. 

Əziz bacılar və qardaşlar, mən bu tarixi hadisə münasibətilə 
sizi, bütün Azərbaycan xalqını, islam aləmini təbrik edirəm. 
ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu məscid bundan 
sonra daha da genişlənəcək, böyüyəcək və xalqımıza, isla- 
miyyətə ədəbi, sonsuz olaraq öz xidmətini göstərəcəkdir. 

Mən bu məscidə, binaya baxarkən həddindən artıq sevinirəm. 
Azərbaycanda böyük memarlıq abidələri vardır. Bu abidələri 
xalqına, millətinə əsrlər boyu xidmət edən insanlar yaradıblar. 
Azərbaycanda - Bakıda və respublikamızın başqa şəhərlərində, 
yaşayış məntəqələrində son onilliklərdə böyük və gözəl memarlıq 
abidələri yaradılmışdır. Bu məscid öz xüsusi mənası və məqsədi 
ilə bərabər, xalqımızın böyük, dəyərli və gözəl memarlıq 
abidəsidir. Beləliklə, bu məscid Azərbaycanın mədəniyyət, 
memarlıq tarixini zənginləşdirən bir abidədir. Bunun mənası 
həqiqətən çox yüksəkdir. O, həm ibadətgahdır, həm müqəddəs 
yerdir, həm ziyarətgah, həm də gözəl memarlıq abidəsidir. Ümid 
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edirəm ki, gələcək nəsillər bizim bu tarixi, xeyirxah işimizi 
layiqincə qiymətləndirəcək, bu məscidi, ziyarətgahı əbədi 
yaşadacaq və bu müqəddəs yerin başına keçmişdə gəlmiş bəlalara 
bir daha yol verməyəcəklər. 

Mən, eyni zamanda, bu məscidin tikilməsini Azərbaycan 
xalqının, müsəlmanlarının və islam dininə hörmət edən, sadiq olan 
insanların ümumxalq işi kimi qiymətləndirirəm. Məhz ümumxalq 
işi nəticəsində biz bu gün bu gözəl ibadətgahın, abidənin önünə 
toplaşmışıq. Ona görə də bu işdə az da, çox da zəhmət 
göstərənlərin hər biri hörmətə layiqdir. 

Mən hamıya təşəkkür edirəm. Xüsusən Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti və icra hakimiyyətinin başçısı burada çox işlər 
görübdür. Mən onların gördüyü işləri xüsusi qiymətləndirirəm, 
onlara təşəkkür edirəm. Burada çalışan və bu müqəddəs yerə daim 
bağlı olan, həqiqətən vətənpərvərlik, öz millətinə sədaqət nümayiş 
etdirən Hacı Hikmətin xidmətlərini xüsusı qiymətləndirirəm. Mən 
hər dəfə buraya gələndə Hacı Hikməti nəinki görmüşəm, onun bu 
yerə nə qədər bağlı olduğunun, xidmət göstərdiyinin şahidi 
olmuşam. Ona görə də hörmətli Hacı Hikmətə və burada onunla 
bərabər fəaliyyət göstərən din xadimlərinin hamısına hörmətimi, 
ehtiramımı və təşəkkürü-mü bildirirəm. 

Görülən bu işlər Azərbaycanda islam dininin bugünkü və-
ziyyətini nümayiş etdirir. Bugünkü vəziyyət də odur ki, ölkə-
mizdə, cəmiyyətimizdə islam dini özünəməxsus yer tutubdur, 
mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı və mənəvi qida mənbəyi kimi 
xalqımıza xidmət edibdir. Hesab edirəm ki, bu, xalqımızın son 
illərdə ən gözəl nailiyyətlərindən biridir. 

Bizim doğma islam dinimizin Azərbaycanda öz yerini 
tapmasında, insanların öz dini etiqadlarını yerinə yetirməsində, 
dinimizin özünəməxsus yer tutmasında Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi və bu idarənin başçısı şeyxülislam Hacı Allahşükür 
Paşazadənin xüsusi xidmətləri vardır. Azərbaycanın prezidenti 
kimi, mən bu fürsətdən istifadə edərək, respublikamızda islam 
dininin bütün tələblərinin yerinə yetirilməsi və insanlara vicdan 
azadlığının verilməsi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə, 
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Azərbaycanda xalqın, millətin birliyinin, həmrəyliyinin 
möhkəmləndirilməsində, inkişaf etməsində göstərdiyi fəaliyyətə 
görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə və onun rəhbəri hörmətli 
Hacı Allahşükür Paşazadəyə hörmət və ehtiramımı bildirirəm, ona 
və onun ətrafında olan bütün din xadimlərinin hamısına təşəkkür 
edirəm. Əziz qardaşlar, gələcək işlərinizdə sizə uğurlar 
arzulayıram. 

Bu müqəddəs yeri, ziyarətgahı abadlaşdıran, bu məscidin 
inşasında iştirak edən hər bir kəs öz millətinə, xalqına, dininə 
böyük xidmət göstərmişdir. Ona görə mən memarlara, inşaat-
çılara, fəhlələrə, hətta burada kərpic üstünə bir kərpic qoyan hər 
bir kəsə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bu gün gördüyümüş məscid, bu böyük abidə bizi sevindirir. 
Ancaq hesab edirəm ki, bu, işin birinci mərhələsidir. Bu tikinti 
layihə üzrə tamamilə başa çatmalıdır. Bu gün bəyan edirəm ki, bu 
məscid kompleksinin layihə üzrə tam sona çatmasını mən öz 
himayəmə götürürəm və onun həyata keçirilməsi üçün bütün 
imkanları yaradacağam, lazım olan yardımları edacəyəm. 

Bu müqəddəs yerin ətrafı da ona layiq olmalıdır. Ona göra mən 
hesab edirəm ki, bu məscidin ətrafında adablıq işləri aparılmalıdır. 
Ola bilər, bu abadlıq işləri ətrafdakı bəzi binaların yerinin 
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olsun. Hesab edirəm ki, biz bu 
müqəddəs yeri gərək hər cəhətdən layiqli edək çünki artıq bu 
məscid tikiləndən, onun içərisində həzrəti Hökümənin və imam 
övladlarının qəbirlərinin yeri xüsusi müəyyən ediləndən sonra bu 
müqəddəs yer təkcə Azərbaycan müsəlmanları üçün yox, bütün 
dünya müsəlmanları üçün böyük bir ziyarətgaha çevriləcəkdir. 
Buraya ziyarətə gələnlərin sayı ilbəil artacaqdır. Ona görə də, 
hesab edirəm ki, bu məscidin ətrafında böyük bir kompleks 
yaradılmalıdır. Din xadimlərimiz əgər mənim bu fikirlərimlə 
razılaşsalar, belə bir layihənin mənə təqdim olunmasını arzu 
edərdim. Mən belə bir ləyihənin həyata keçiriləcəyinə söz 
verirəm. 

Biz islam aləminin bir hissəsiyik. İslam dünyasında islam 
tarixinə məxsus olan müqəddəs yerlər, ziyarətgahlar vardır. Biz 
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fəxr etməliyik ki, bu müqəddəs yerlərdən, ziyarətgahlardan 
Azərbaycanda da vardır. Onların ən hörmətlisi və ən qiymətlisi bu 
gün bizim toplaşdığımız yerdir. Ona görə də islam aləminin 
müqəddəs ziyarətgahı kimi bu yer dünyada tanınmalıdır, təbliğ 
olunmalıdır ki, islam tarixi bu yerin bu gününün və keçmişinin 
izahı ilə daha da dolğunlaşsın. Bir də ona görə ki, islam tarixinin 
hər bir müqəddəs yeri ümumi tarix kitablarında öz yerini tapsın. 
Bu işi də görmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bunların hamısını 
etmək üçün mənim irəliyə sürdüyüm təkliflər çox lazımdır. Siz 
bununla razısınızmı?  

(Yerdən səslər: bəli, razıyıq).  
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar! 
Bizim həyatımızda xoşbəxt günlər o qədər də çox deyil. 

Həyatımız ağırdır, çətindir. Ancaq bu gün Allaha şükür etmə- 
 
 
liyik ki, biz xoşbəxt dəqiqələr yaşayırıq, bayram günündə bir yerə 
toplaşmışıq, öz peyğəmbərimizin mövlud gününü bir yerdə 
bayram edirik və bunu gözəl bir hadisə ilə bərabər qeyd edirik. 
Bu, böyük xoşbəxtlikdir. 

Mən bu xoşbəxt gün, bayram münasibətilə sizi bir daha 
ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan xalqına, doğma 
millətimizə öz sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm. Sizi əmin edirəm 
ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı bizim milli 
mənəvi ənənələrimizin yaşaması üçün ən əsas zəmanətdir. Əmin 
ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi indi etibarlı 
əllərdədir. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqının milli 
azadlığının, dövlət müstəqilliyinin gündən-günə möhkəmlənməsi 
üçün mən və bütün Azərbaycan dövləti əlimizdən gələni edirik və 
bundan sonra da edəcəyik. Beləliklə, biz xalqımızı yaşadacağıq, 
millətimizi bir millət kimi yaşadacağıq, Azərbaycan xalqının 
dünya xalqları içərisindəki layiqli yerini möhkəmləndirəcəyik. 
Dünya xalqlarını həm ölkəmizdə, həm də dünyada Azərbaycanın 
milli, mənəvi, dini dəyərlərinə hörmət etməyə çağıracağıq və buna 
nail olacağıq. Bunların hamısı üçün bizim xalqımızda milli birlik, 



 281

həmrəylik lazımdır. Bu, bu gün vardır və əminəm ki, bu birlik, 
həmrəylik günü-gündən artacaqdır. Mən sizi əmin edirəm ki, 
Azərbaycanın milli azadlığı, dövlət müstəqilliyi günü-gündən 
möhkəmlənəcək, sarsılmaz, əbədi, sonsuz olacaqdır. 

Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm, hər birinizə ailə 
xoşbəxtliyi arzulayıram. Xalqımıza, millətimizə xoşbəxt gələcək, 
sülh, əmin-amanlıq arzu edirəm. Sağ olun. 

 
MƏŞHUR MÜĞƏNNİ YAQUB ZURUFÇU İLƏ 
GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN 

 
Klivlend şəhəri, “Omni” hoteli 
 
16 may 1999-cu il 
 
Y a q u b  Z u r u f ç u: Cənab prezident, Sizinlə görüş-

mək mənə böyük şərəfdir. Səhhətinizin yaxşı olduğunu görmək 
isə məni olduqca sevindirir. Mən Sizə bütün dünya azərbay-
canlılarının sonsuz məhəbbətini, hörmət və ehtiramını, xoş arzu-
larını çatdırmaq istəyirəm. Sizi xoş əhval-ruhiyyədə görməkdən 
böyük fərəh duyuram, sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizi görməyimə çox 
şadam. Xoş sözlərinizə görə də təşəkkürümü bildirirəm. 

Y a q u b  Z u r u f ç u: Cənab prezident, biz Sizinlə fəxr 
edirik. Sizə hörmətimizin, məhəbbətimizin sonu yoxdur. Sizi belə 
gözəl görməyimdən çox məmnunam. Cərrahiyyə əməliy-yatının 
uğurla nəticələnməsinə görə də Sizi təbrik edirəm. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Səmimi sözlərinə və məni ziyarət 
etdiyinə görə sənə minnətdaram. Çox sağ ol. Mən də səni çox 
istəyirəm. O gün səni yada salmışdıq. Erten Paşa ilə “Aman 
ayrılıq” mahnısını xatırladıq. Dedim ki, o mahnını mən çox 

                                                 
* Görüşdə millət vəkili, ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev, 

ölkəmizin ABŞ-dakı səfiri Hafiz Paşayev və digər rəsmi şəxslər iştirak 
edirdilər. 
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eşitmişəm. “Aman ayrılıq” mahnısını Yaqub Zurufçudan başqa 
ikinci bir oxuyan yoxdur. 

Y a q u b  Z u r u f ç u: Sizin söhbətinizi eşitmək mənə xoş-
dur, cənab prezident. Onu da deyim ki, Sizin müalicənizin uğurla 
başa çatması Amerikada yaşayan soydaşlarımız tərə-findən böyük 
sevinclə qarşılanıb. Bu münasibətlə hətta şənliklər də keçirilib. 
Həmvətənlərimiz Sizə cansağlığı, uzun ömür arzu-layırlar. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox sağ olun, Sizin sözləriniz mənə 
böyük məmnunluq gətirir. Çünki mən də həmvətənlərimi, bütün 
Azərbaycan xalqını, dünyanın hər bir guşəsində yaşayan 
azərbaycanlıları çox sevirəm. 

Y a q u b  Z u r u f ç u: Biz də Sizi çox sevirik, cənab pre-
zident. Allah Sizdən razı olsun. Sənətimə verdiyiniz yüksək 
qiymətə görə də təşəkkür edirəm. O mahnının kassetini gətir-
mişəm, hədiyyə olaraq Sizə verirəm. Həmişə ayaq üstə olasınız. 
Bizim vəzifəmiz öz sahəmiz üzrə yaxşı işləməkdir. (Sonra Yaqub 
Zurufçu pianino arxasına keçdi və “Aman ayrılıq” mahnısını 
özünəməxsus ustalıqla ifa etdi). 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Çox sağ olun. Siz həmişəki kimi, bəlkə 
də daha gözəl ifa etdiniz. Təşəkkür edirəm. Həm oxumağınıza, 
həm də mənə göstərdiyiniz sonsuz hörmət və ehtirama görə. 
Amerikada yaşayan soydaşlarımıza mənim salamımı və istəyimi 
çatdırmağınızı xahiş edirəm. Onların həyatı, işi, fəaliyyəti məni 
həmişə maraqlandırıb. Sizə də, həmvətənlərimə də dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. 

Y a q u b  Z u r u f ç u: Sağ olun, cənab prezident. Var olun. 
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GÖRKƏMLİ ALİM, AKADEMİK  
ZƏRİFƏ ƏLİYEVAYA HƏSR EDİLMİŞ  
“ZƏRİFƏ XANIM ƏLİYEVA”  
KİTAB-ALBOMUNUN TƏQDİMAT  
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ 

 
Rəşid Behbudov adına  
Dövlət Mahnı Teatrı 

 
14 aprel 1999-cu il 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Əziz dostlar!  

Bu axşam biz burada birlikdə Zərifə xanım haqqında olan 
kitab-albomun təqdimat mərasimini, eyni zamanda bir xatirə 
gecəsini yaşadıq. 

Bugünkü mərasim məni və ailə üzvlərimi bir daha on dörd il 
bundan öncə olan günlərə, aylara qaytardı. Nə qədər çox il keçsə 
də, bizim ailəmiz bu itkinin ağrısını-acısını həmişə hiss edir. 
Hesab edirəm ki, nəinki biz, mənim nəvələrim də, onların 
davamçıları da bu hisslərilə yaşayacaq və bizim hamımız üçün 
əziz, unudulmaz Zərifə xanım həmişə qəlbimizdə yaşayacaqdır. 

Zərifə xanım haqqındakı kitab onun şəxsiyyətinə, həyat yoluna, 
insani keyfiyyətlərinə, mənəviyyatına layiq bir kitabdır. Bu kitabı 
hazırlayanlara, çapdan çıxaranlara təşəkkür edirəm. 

Bugünkü gecə bizim üçün çox təsirlidir, eyni zamanda ol-
duqca maraqlıdır. Bu gecənin hazırlanması böyük incəsənət, 
mədəniyyət nümunəsidir. Bunun hazırlanması böyük istedad tələb 
edir. Bu gün biz bu istedadların şahidi olduq. Gecəni 
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hazırlayanlara və proqramı aparanlara, burada çıxış edənlərin 
hamısına təşəkkür edirəm. 

Bu gün buraya bizim yaxın qohumlarımız, bunlarla bərabər, 
dostlarımız, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, elm, 
mədəniyyət xadimləri, vaxtilə Zərifə xanımla bir yerdə çalışmış, 
uzun illər dostluq etmiş çox dəyərli insanlar dəvət olunublar. Bu 
gecədə iştirakınıza görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. 

Gecənin proqramı xatirə anlayışına uyğundur. Ona görə də bu, 
qəmli-kədərli bir gecəyə çevrildi. Bəlkə də biz bu hissiy-yatları 
yaşamağımızdan da məmnunuq. Eyni zamanda, hörmətli 
dostlarımız, qonaqlarımız, bu hissiyyatlarımızı siz bizimlə bərabər 
yaşadınız. Bunlara görə, bugünkü gecədə iştirak etdiyinizə görə 
hamınıza təşəkkür edirəm. 

Bu gün burada dəfələrlə qeyd olundu ki, Zərifə xanımın ən 
gözəl xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, o, həyatda çox nikbin, şən 
idi. İnsanlarla çox mehriban münasibətdə olmaq onun üçün əsas 
şərt idi. O, insanları sevirdi, insanlar da onu sevirdilər. Ona görə 
də mən bu gecəni bir növ dostluq, birlik gecəsi adlandırıram. Bu, 
Zərifə xanımın xatirəsinə ən dəyərli bir abidədir. Bu gecədə nə 
qədər təsirləndinizsə, eyni zamanda mən istəyirəm ki, buranı tərk 
edərkən şad əhval-ruhiyyədə dağılışasınız. 

Sizin hamınıza cansağlığı, həyatınızda səadət, xoşbəxtlik, hər 
birinizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bir daha hamınıza 
təşəkkür edirəm. Sağ olun. 
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7 yanvar 1999-cu il 
 

XALQ ARTİSTİ  
LEYLA BƏDİRBƏYLİYƏ 

 
Hörmətli Leyla Bədirbəyli! 
Sizi - Azərbaycan teatrının və kinosunun görkəmli 

nümayəndəsini anadan olma gününüz münasibətilə səmimi 
qəlbdən təbrik edirəm. 

Siz Azərbaycan mədəniyyətində özünəməxsus yer tutan 
təkrarolunmaz sənətkarlardansınız. Hələ gənc yaşlarınızda 
yaratdığınız rəngarəng, maraqlı və yaddaqalan obrazlar sizə 
ölkəmizdə böyük şöhrət gətirmişdir. Təbiətin bəxş etdiyi yüksək 
insani keyfiyyətlər, fitri istedad, gözəl nitq mədəniyyəti ilə yanaşı, 
aktyor sənətinin incəliklərinə bələd olmağınız sayəsində siz öz 
gözəlliyi, mərdliyi, sədaqəti və əməksevərliyi ilə səciyyələnən 
Azərbaycan qadınının canlı təcəssümü kimi teatr tariximizdə 
silinməz iz qoymusunuz. Azərbaycan dramaturgiyasının və dünya 
klassiklərinin şah əsərlərinin qəhrəmanlarına səhnə həyatı 
verməklə öz adınızı mədəniyyət tariximizə qızıl hərflərlə 
yazmısınız. 

Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətləriniz də 
böyükdür. 1942-ci ildən bəri kino ekranlarında canlandırdığınız 
aparıcı qadın obrazları öz dolğunluğu, fikir dərinliyi və böyük 
tərbiyəvi əhəmiyyəti baxımından xalqımızın bütöv bir nəslinin 
yüksək milli-mənəvi dəyərlər ruhunda yetişməsində mühüm rol 
oynamışdır. Baş rollarda çəkildiyiniz filmlər Azərbaycan 
kinematoqrafiyasını daha da zənginləşdirmiş və onun şöhrətini 
ölkəmizin hüdudlarından kənara da yaymışdır. 

Azərbaycanın teatr və kino sənəti qarşısındakı xidmətləriniz 
həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Siz Dövlət mükafatlarına 
layiq görülmüş, müxtəlif orden və medallarla təltif olunmusunuz. 
Ən böyük mükafatınız isə teatr həvəskarlarının, bütün xalqımızın 
sizə bəslədiyi dərin hörmət və məhəbbət duyğularıdır. Xalqına və 
Vətəninə sonsuz sədaqətlə xidmət göstərən bir sənətkar kimi sizin 
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bununla fəxr etməyə tam haqqınız vardır. İnanıram ki, teatra 
vurğunluq və böyük zəhmətsevərliklə keçən zəngin və mənalı 
yaradıcılıq yolunuz bundan sonra da neçə-neçə yeni aktyorlar 
nəsli üçün əsl örnək olacaqdır. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar arzulayıram. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 7 yanvar 1999-cu il 
 

AZƏRBAYCAN – 1999-cu il - 4 FEVRAL  
 

XALQ YAZIÇISI 
RÜSTƏM İBRAHİMBƏYOVA 

 
Hörmətli Rüstəm İbrahimbəyov! 
Sizi - Azərbaycanın tanınmış yazıçısı və kino xadimini 60 illik 

yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  
Siz 60-cı illərdə ədəbiyyata qədəm qoyan, öz dünyagörüşü və 

bədii ifadə tərzi ilə ədəbi mühitimizi canlandıran nəslə mənsub 
sənətkarlardansız. Başlıca mövzuları insan və zaman, xeyir və şər, 
ənənəvilik və müasirlik olan əsərləriniz qısa bir müddət ərzində 
sizə böyük şöhrət qazandırmışdır. Milli-mənəvi dəyərlərimizlə 
ümumbəşəri idealların üzvi vəhdətini əks etdirən səhnə əsərləriniz 
dünyanın bir çox ölkələrində uğurla tamaşaya qoyularaq 
Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq miqyasda tanınmasında 
mühüm rol oynamışdır. 

Yazdığmız əsərlərin ekran həyatı da uğurlu olmuşdur. Ssenarist 
və rejissor kimi çəkdiyiniz filmlər Azərbaycan kino tarixində 
mühüm mərhələ təşkil etmiş və kino sənətimizin qızıl fonduna 
həmişəlik daxil olmuşdur. Öz bədii dəyərinə və toxunulmuş 
məsələlərin aktuallığına görə geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən 
böyük maraqla qarşılanmış əsərləriniz içərisində “İstintaq” və “Ad 
günü” filmləri xüsusi yer tutur.  
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Sizin bir ictimai xadim kimi fəaliyyətiniz Azərbaycan 
Kinomatoqrafçılar İttifaqının sədri vəzifəsi ilə məhdudlaşmamış, 
vətənimizin taleyüklü anlarında informasiya blokadasının 
yarılmasına, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına da 
xidmət etmişdir. 

İnanıram ki, siz müstəqil Azərbaycanda ədəbiyyatın və 
kinomatoqrafiyanın inkişafı yolunda bundan sonra da var 
qüvvənizi sərf edəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 4 fevral 1999-cu il 
 
 
 
 

P.M.İBRAHİMBƏYOVUN  
“ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ 

 TƏLTİF  EDİLMƏSİ 
HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  

PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
 
Azərbaycan ədəbiyyatının və kino sənətinin inkişafındakı 

хidmətlərinə görə Rüstəm Məmmədibrahim oğlu İbrahimbəyov 
"Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin. 

Heydər ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 4 fevral 1999-cu il 
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AZƏRBAYCAN–1999-cu 7 FEVRAL   
 

GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARIN YUBİLEYİ 
 

XALQ YAZIÇISI, MƏŞHUR KİNO XADİMİ 
RÜSTƏM İBRAHİMBƏYOVUN 60 İLLİYİNƏ 

HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİM 
 

Хəbər verdiyimiz kimi, fevralın 5-də Bakının "Gülüstan" 
sarayında Azərbaycanın хalq yazıçısı, görkəmli kino хadimi, 
dövlət mükafatları laureatı Rüstəm İbrahimbəyovun anadan 
olmasının 60 illiyinə həsr edilmiş yubiley gecəsi keçirilmişdir. 

Yubiley gecəsinin iştirakçıları dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyevi hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Gecəni respublika Yazıçılar Birliyinin sədri Anar açaraq 
bildirdi ki, bu gün bizim çoх şad günümüzdür. Dostumuz, qar-
daşımız, böyük sənətkarımız, uğurları, əsərləri ilə Azərbaycanın 
fəхri olan, hamımızın qüruru olan Rüstəm İbrahimbəyovun 60 
yaşını qeyd edirik. 

Bu gün bizim ikinci böyük şadlığımız odur ki, qısa sürən, 
müvəqqəti, yüngül bir хəstəlikdən sonra hörmətli prezidentimiz 
cənab Heydər Əliyev yenə bizimlədir, yenə bizim aramızdadır, 
həmişəki kimi yenə sağlam və gümrahdır. 

Natiq sözünə davam edərək dedi ki, Rüstəm İbrahimbəyovun 
dramaturgiyası çoх zəngindir. Onun əsərləri Azərbaycandan çoх 
uzaqlarda - Moskvada, Amerikada, Avropada da səhnələri bə-
zəyən əsərlərdir. Rüstəmin ssenariləri əsasında çəkilmiş filmlər 
Rusiyanın,  Amerikanın,   birinci növbədə Azərbaycanın ən yük-
sək mükafatlarına layiq görülübdür. Rüstəmin nəsr kitabları neçə 
dillərə tərcümə olunubdur. Özünəməхsus dünyagörüşü və bədii 
ifadə tərzi ilə ədəbi mühitimizə qədəm qoyan və kino sənətimizin 
inkişafında böyük хidmətlər göstərən Rüstəm İbrahimbəyov bədii 
əsərləri, filmləri, ssenariləri ilə oхucuların və tamaşaçıların 
rəğbətini qazanmışdır. Bütün bu şöhrəti, bu uğurları ilə bərabər, 
Rüstəm həmişə çoх səmimi, çoх sadə, hamı ilə ünsiyyətə hazır 
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olan bir insandır. Ona görə bugünkü bayramı səmimi qəlbdən, 
ürək şadlığı ilə qeyd edirik. 

Sonra mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu, Rusiya Fede-
rasiyası хarici işlər nazirinin müavini Leonid Draçevski, 
Rusiyanın Bakıdakı səfiri Aleksandr Bloхin, Azərbaycan Rəs-
samlar İttifaqının sədri Fərhad Хəlilov, Gürcüstan parlamenti 
sədrinin müavini Eldar Şengeliya, Rusiya Federasiyasının хalq 
artistləri Sergey Solovyov, Aleksandr Abdulov, Azərbaycanın 
хalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, respublika Bəstəkarlar İttifaqının 
birinci katibi Vasif Adıgözəlov, "Azərkinovideo" İstehsalat 
Birliyinin baş direktoru Oqtay Mirqasımov çıхış etdilər. 

Çıхışlarda qeyd olundu ki, oхucular, tamaşaçılar və dostları 
yubilyarı nəinki istedadlı dramaturq, ssenariçi, kinematoqrafçı 
kimi, həm də gözəl bir insan kimi ürəkdən sevir, ona hörmət 
bəsləyir və heyrandırlar. Rüstəm İbrahimbəyovun fantastik 
fəallığı, dinamizmi hamını təəccübləndirməkdə davam edir. O, nə 
etdiyini bilir və öz məqsədinə həmişə çatır, öz gözəl əsərlərini 
yazır va onlara görə dünyada ən yüksək mükafatlar alır, eyni 
zamanda istər Bakıda, istərsə də Moskvada olduqca böyük 
ictimai iş aparmağa müvəffəq olur və dostları üçün də həmişə 
vaхt tapır. Yubilyarın dostluq etmək bacarığı, dostluğa hazır 
olmaq kimi keyfiyyəti хüsusi vurğulandı. Məhz özünün 
insanlarla dostluq etmək, onları başa düşmək bacarığı, habelə 
dramaturq, ssenariçi və qeyri-adi dərəcədə istedadlı ictimai 
хadim kimi öz heyrətamiz keyfiyyətləri sayəsində Rüstəm 
İbrahimbəyov heç bir institutun edə bilmədiyi işi etməyə - nəinki 
MDB, həm də Baltik ölkələri kinematoqrafçılarının ittifaqlarını 
özünün başçılıq etdiyi konfederasiyada birləş-dirməyə müvəffəq 
olmuşdur.  Natiqlərin fikrincə, bu, yubilyarın çoх böyük istedada 
malik olduğuna daha bir sübutdur. 

Rusiya nümayəndələri nəzərə çarpdırdılar ki, Azərbaycan 
хalqının görkəmli oğlu təkcə Azərbaycana deyil, Rusiyaya da 
mənsubdur. Rusiyada onu Azərbaycandakından heç də az 
sevmirlər. 
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Gürcüstan nümayəndələri qeyd etdilər ki, gözəl nasir, əla teatr 
və kino dramaturqu olan Rüstəm İbrahimbəyov eyni dərəcədə 
gürcülərə də mənsubdur. Onların fikrincə, keçmiş SSRİ-nin digər 
respublikaları da belə bir iddiada ola bilərlər, çünki incəsənət 
sərhəd bilmir və ümumi sərvətdir. Odur ki, bö-yük Azərbcan 
incəsənəti də dünyaya mənsubdur. Belə bir minnətdarlıq ifadə 
olundu ki, Rüstəm İbrahimbəyov kine-matoqrafiya qardaşlığını 
qoruyub saхlaya bilmişdir. Onun bu qardaşlıq uğrunda mübarizəsi 
gözəllik uğrunda, sənət uğrunda, dünyada ən gözəl хüsusiyyət 
olan dostluq uğrunda mübarizədir. 

Belə bir fikir də səsləndi ki, Rüstəm İbrahimbəyov çoх böyük 
şəхsi ləyaqətə malik insandır, Azərbaycan vətən-pərvəridir. Onun 
vətənpərvərliyi öz təcəssümünü sözdə və ya andda deyil, əməli 
işlərdə tapır. O öz yaradıcılığı, məharəti və istedadı ilə vətənini 
bütün dünyada şöhrətləndirən işlər görmüşdür. Bu isə əsl 
vətənpərvərlikdir. 

Çıхış edənlər Rüstəm İbrahimbəyovun kinoda elə ilk 
addımından kinematoqrafiya ailəsinə, Azərbaycan kinema-
toqrafiyasının ruhuna, onun gündəlik həyatına, öz хalqına, 
qəhrəmanlarına, torpağına, uşaqlıq dostlarına məhəbbət gətir-
məsindən danışdılar. 

Natiqlər Rüstəm İbrahimbəyova uzun ömür, həmişə indiki 
kimi qalmağı, insanlara gərək olan parlaq yaradıcılığını davam 
etdirməyi arzuladılar. Yubilyara qiymətli hədiyyələr təqdim 
edildi. 

Kinematoqrafçılar həmkarlarının yubiley təntənəsində iştirak 
etdiyinə görə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirdilər və dövlətimizin başçısına möhkəm 
cansağlığı və хalqın rifahı naminə fəaliyyətində yeni uğurlar 
arzuladılar. 

 
 

*** 
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev yubiley gecəsində çıхış 
etdi. 

 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ 
HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIХIŞI 

 
Əziz Rüstəm, 60 illik yubileyinlə əlaqədar, bu münasibətlə 

mən sənə təbrik məktubu göndərmişəm və məktub bu gün 
mətbuatda dərc olunubdur. Ancaq bu mərasimdə mən məktubda 
yazdığım sözlərə əlavə olaraq bir neçə kəlmə də demək istəyirəm. 

Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan ədəbiyyatına, mədə-
niyyətinə 60-cı illərin əvvəllərində gəlmiş böyük yaradıcılar 
dəstəsinin parlaq nümayəndəsidir. Rüstəm İbrahimbəyov o za-
mandan indiyə qədər öz yaradıcılığı ilə - nəsr əsərləri, kino 
əsərləri, səhnə əsərləri ilə Azərbaycan mədəniyyətini zəngin-
ləşdirmiş, dünya mədəniyyətinə layiqli töhfələr vermişdir. Rüstəm 
İbrahimbəyov çox məhsuldar yazıçıdır, dramaturqdur, 
kinossenaristdir, rejissordur. Onun yaradıcılığının çoxşaxəli, 
çoxistiqamətli olması da fitri istedadından irəli gəlir. Rüstəm 
İbrahimbəyovun yaratdığı əsərlər Azərbaycan oxucularını, keçmiş 
Sovet İttifaqının oxucularını və dünyanın bir çox ölkələrinin 
oxucularını sevindirmiş, onlara Azərbaycan həqiqətləri haqqında 
və ümumiyyətlə, müasir həyatımızın həqiqətləri haqqında çox 
gözəl məlumatlar vermişdir. 

Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılığı haqqında şübhəsiz ki, 
bizim alimlər, jurnalistlər, teatr, kino sənətinin tədqiqçiləri çox 
yazıblar və bundan sonra da çox yazacaqlar.  Çünki Rüstəm 
İbrahimbəyov indiyə qədər daim yazdığı-yaratdığı kimi, bu gün də 
yazır - yaradır və bu enerji ilə, bu istedadla hələ çox illər, on illər 
yazacaq, yaradacaqdır, Azərbaycan mədəniyyətini daha da 
yüksəklərə qaldıracaqdır. 

Rüstəm İbrahimbəyovun ilk addımları çox uğurlu olmuşdur. 
Şübhəsiz ki, mən Rüstəm İbrahimbəyovun əsərlərindən özümə 
çox əziz olan əsərləri xüsusi qeyd edirəm. 
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Məsələn, 1968-ci ildə çəkilmiş və təqdim olunmuş “Bir cənub 
şəhərində” filmi o vaxt Azərbaycan mədəniyyəti üçün, 
Azərbaycan kino sənəti üçün böyük bir hadisə oldu. Əgər nəzərə 
alsaq ki, bu, Rüstəm İbrahimbəyovun birinci kino əsəri idi, yəni 
ssenarisini Rüstəm yazmışdı və Eldar Quliyevlə birlikdə bu filmi 
çəkib yaratmışdılar, təsəvvür etmək olar ki, ilk addımında Rüstəm 
İbrahimbəyov cəmiyyətə özünü çox gözəl təqdim etmişdir. Ancaq 
bəzən yaradıcılarda belə olur ki, onlar parlayırlar, sonra müəyyən 
qədər solurlar. Yaxud da ki, bir də qalxırlar, bir də düşürlər. 
Ancaq Rüstəm o vaxtdan indiyə qədər demək olar ki, yüksəlib 
irəli gedibdir. 

Rüstəm İbrahimbəyovun bütün əsərlərində əsas məzmunu, 
mənanı təşkil edən budur ki, o, həmişə həyatın reallığını təsvir 
edibdir. Amma o dövrdə, sovet ideologiyası çərçivəsində bu o 
qədər də asan deyildi. Çünki bəzən bu istiqamətdə yazanlar bir az 
da kənara çıxanda dissident olurdular. Ancaq Rüstəm 
İbrahimbəyovun həyatı olduğu kimi təsvir etməsi və həyatın hər 
tərəfini - həm müsbət tərəfini, həm mənfi tərəfini olduğu kimi 
göstərməsi onun yaradıcılığının ən gözəl cəhətidir və əsərlərinə 
böyük şöhrət gətirən amildir. 

Mən qeyd etdim ki, bu o dövrdə bir o qədər də qəbul 
olunmurdu. Elə “Bir cənub şəhərində” filmi də ilk dəfə qəbul 
edilməmişdi. Onun ekrana buraxılması qadağan olunmuşdu. 
Ancaq məlumdur ki, o vaxt mən bu işə qarışandan sonra, - o vaxt 
mən hələ Azərbaycanın rəhbəri deyildim, Təhlükəsizlik 
Nazirliyinin başçısı idim, - mən bu işə qarışandan sonra o filmin 
yolu açıldı və film həm Azərbaycanda, həm də keçmiş Sovetlər 
İttifaqının hər yerində böyük rəğbətlə, böyük maraqla qarşılandı. 
Rüstəm bu yolu o vaxtdan indiyə qədər davam etdiribdir. 

Məsələn, bəlkə də “Ad günü” filmi zahirən adi bir mövzuya 
aid olan bir əsərdir, - nə siyasi xarakter daşıyır, necə deyərlər, nə 
də bir böyük mövzu iddiasındadır. Amma mənəviyyatımızı, 
müasir həyatımızı, həyatımızın qüsurlarını nə qədər gözəl əks 
etdiribdir. 
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Xatirimdədir, mən bu filmə təsadüfən baxarkən heç bilmirdim 
ki, bu film nədir və kimindir. Ancaq mənə o qədər böyük təsir 
bağışladı ki, mən sonra bu filmin təbliğatçısına çevrildim. O 
vaxtkı dövrdə bu məsələni bilən adamlar xatırlamalıdırlar ki, mən 
bir neçə dəfə rəsmi müşavirələrdəki çıxışlarımda bu filmi təbliğ 
etdim. Hətta onu başqa ölkələrin bir neçəsinə göndərdim. 

Yaxud, “İstintaq” filmi. Bunun da taleyi əvvəlcə o qədər 
uğurlu olmamışdır: film çəkilmişdi, ancaq onun ekrana bura-
xılmasının qarşısı alınmışdı. 

Xatirimdədir, mən bunu biləndən sonra gördüm ki, bizim 
Azərbaycanın rəhbərliyində bu barədə çox ciddi fikir ayrılığı var. 
Mən büro üzvlərini dəvət etdim, - o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyi 
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin büro-sundan ibarət 
idi, - birlikdə bu filmə baxdıq. Rüstəm, sənin xatirindədir, Nizami 
adına kinoteatrın binasında o vaxt Kinematoqrafiya İdarəsi 
yerləşirdi. 

Rüstəm İbrahimbəyov: Bəli, yaxşı xatirimdədir, indi də orada 
yerləşir. 

Heydər Əliyev:  Orada kino zalı var idi, filmə orada baxdıq. 
Filmə baxıb qurtarandan sonra gördüm ki, mənim həmkarlarım 
çox narahatlıq keçirirlər. Birindən soruşdum, başını buladı. O 
birisi dedi ki, yox, bu filmə baxmaq lazımdır. Hamısını dinlədim. 
Ancaq axırda bu filmin tək Azərbaycan üçün yox, bizim o vaxtkı 
ölkəmiz üçün çox dəyərli olduğunu bildirdim və bu film çox 
böyük uğurla o vaxt Sovetlər İttifaqının bütün respublikalarında 
göstərildi, nəhayət, Sovet İttifaqının dövlət mükafatına layiq 
görüldü. 

Bu filmlərdə, - tək bu filmlərdə yox, başqa səhnə əsərlərində 
də, başqa nəsr əsərlərində də, - dediyim kimi, Rüstəm 
İbrahimbəyov daim həqiqəti, reallığı əks etdiribdir. Ancaq o 
dövrdə bu təşəbbüsdə bulunmaq, bu yolla getmək və beləliklə, 
əsərləri yaymaq, yaxud da əsərlərə uğur qazandırmaq asan 
deyildi. Buna baxmayaraq, Rüstəm İbrahimbəyov nə qədər 
çətinlikləri də olsa, nə qədər əziyyət də çəksə, heç vaxt öz 
iradəsindən dönməmişdir, bu yolla getmişdir. Amma hər dəfə 
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qalib gəlmişdir. Nəhayət, bu əsərlər bəzən rəsmi dairələr 
tərəfindən qəbul olunmadığı halda ictimaiyyət tərəfindən, 
tamaşaçılar tərəfindən, oxucular tərəfindən çox böyük hörmətlə, 
ehtiramla, məmnuniyyətlə qəbul edilmişdir. 

Beləliklə, Rüstəm İbrahimbəyov həm nəsr əsərlərində, həm 
səhnə əsərlərində, həm kino əsərlərində özünəməxsus bir yolla 
getmiş və bu gün də bu yol ilə gedir. Bu, bütün başqa cəhətlərlə 
bərabər, Rüstəm İbrahimbəyovun ən böyük nailiyyətlərindən 
biridir.  

Xatirimdədir, o vaxtlar Azərbaycanda bəzi yazıçılar, şairlər, 
bəzi tənqidçilər çalışırdılar ki, Rüstəm İbrahimbəyovu və Maqsud 
İbrahimbəyovu sovet ideologiyasının əleyhinə çıxan adamlar kimi 
ifşa etsinlər və belə cəhdlər də göstərilmişdi. Ancaq həqiqət 
bundan ibarətdir ki, mən o vaxtlar bunların qarşısını həmişə 
almışdım. Məni düzgün başa düşün, mənim dəstəyim, köməyim 
olmasaydı, necə ki, o vaxt bəzi belə gözəl yazıçıları, yaradıcıları 
sıxışdırırdılar, məhv edirdilər, onda bunlara da bəlkə belə bir 
ziyan dəyə bilərdi. 

Bir dəfə - 1989-cu ildə Moskvada bir jurnalist məndən 
müsahibə götürərkən Azərbaycanın keçmiş dövrü haqqında, yəni 
70-ci illərdə mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zamandan 
danışırdıq. Mənə sual verdi ki, sizdə, Azərbaycanda o vaxt 
dissident var idi, yoxsa yox idi? Dedim ki, yox idi. Dedi, nə üçün? 
Dedim ki, biz dissidentləri axtarmırdıq. Təbiidir, əgər axtarsaydıq, 
çox dissident çıxarmaq olardı. Amma biz axtarmırdıq. Bu nə 
deməkdir? Bu o deməkdir ki, həmin dissident sayılanların 
əsərlərini biz qəlbən qəbul edirdik və onların özünə yol tapması 
üçün imkanlar yaradırdıq. Beləliklə, həmin müəlliflərə öz 
həmrəyliyimizi bildirirdik. Ancaq geniş təbliğ etmirdik ki, biz 
bununla həmrəyik. 

Məsələn, əgər o illər - 60-70-ci illərdə Azərbaycanda dis-sident 
axtarsaydıq, onlar çox idi. Ən böyük dissident Bəxtiyar 
Bahabzadə idi. Hətta mənim xatirimdədir, mən Təhlükəsizlik 
Nazirliyində işləyən zaman onun həbs olunması məsələsi 
qoyulmuşdu. Yaxud da ki, Xəlil Rza ən böyük dissidentlərdən biri 
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idi. Çünki onun əsərləri, o cümlədən Bəxtiyar Vahabzadənin 
əsərləri həqiqəti deyirdi. Amma bu həqiqət o vaxtkı kommunist 
ideologiyasına zidd idi və buna görə də onlar dissident idilər. 
Ancaq biz Xəlil Rzanı da qoruduq, saxladıq. 

Maqsud İbrahimbəyov, Rüstəm İbrahimbəyov əsl dissident 
idilər. Ancaq biz qoymadıq ki, onlar dissident olsunlar. Bəlkə də 
onlar indi heyfsilənirlər ki, o vaxt Əliyev qoysaydı və biz dis-
sident olsaydıq, indi bəlkə hörmətimiz daha da artıq olardı. 

Yaxud, götürək Anarı. O da dissident idi. Məsələn, “Qobus-
tan” jurnalının yaranması və o jurnalın səhifələrində yayılan 
əsərlər şübhəsiz ki, dissident xarakteri daşıyırdı. 

Mənim xatirimdədir, 1970-ci ildə Leninin 100 illiyi qeyd 
olunurdu. Azərbaycanda da biz Nəriman Nərimanovun 100 illiyini 
hazırlayırdıq. Çünki onlar eyni ildə - Lenin də, Nəri-manov da 
1870-ci ildə anadan olublar. O vaxt Moskvadan gəlir-dilər və 
mənə deyirdilər ki, bəs burada millətçilik var, burada antisovet 
var, burada filan var. Hər dəfə baxırdım və onlara izah edirdim. 

Bir dəfə Moskvadan numayəndə gəldi ki, belə şey olarmı, - 
“Qobustan” jurnalında yazılıbdır ki, Nərimanov Lenindən də 
böyük adamdır. Dedim, a kişi, belə şey olmaz, yəqin sizə səhv 
deyiblər. Gətirin baxım. Gətirdilər baxdım. “Qobustan” jurnalında 
yazıçı İsa Hüseynovun Nəriman Nərimanov haqqında bir yazısı 
getmişdi. Orada yazmışdı ki, bəli, Nəriman Nərimanov Lenin 
deyil, Lenindən də üstün bir adamdır. Mən dedim, bilirsiniz nə 
var, indi bu yazıçıdır, yazıbdır, sərbəst adamdır. Bu o demək deyil 
ki, bizim də fikrimiz belədir. Bizim fikrimiz belə deyil. Mən 
birtəhər bu məsələni sovuşdurdum. Amma sonra bunlara dedim 
ki, yaxşı, daha ağını çıxarmayın. 

Yəni təkcə o deyil. Hələ mən bir faktı xatırlayıram. Amma 
həmin jurnalda belə yazılar çox gedirdi. Mən həmin jurnalı o 
vaxtlar daim oxuyurdum, izləyirdim. Görürdüm ki, yaxşı 
yazılardır. Bu yazılar nə idi? Bizim milli mədəniyyətimizi, milli 
keçmişimizi, milli ruhumuzu o vaxtlar təbliğ edirdi. Bizim rəsmi 
jurnallardan fərqli olaraq, bu jurnal bunları təbliğ edirdi və 
insanlarda milli ruhu oyadırdı, öz tarixinə, öz keçmişinə, öz 
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mədəniyyətinə hörmət və ehtiramı yaradırdı. Çünki o dövr belə idi 
- hesab edilirdi ki, oktyabr inqilabına qədər heç bir şey 
olmayıbdır, hamısı oktyabr inqilabından sonra olubdur. Bax, o 
illər bu cür oyanış bizim yazıçılarımızın çox əsərlərində olmuşdur. 
O cümlədən “Qobustan” jurnalında. Beləliklə, Azərbaycanda bu 
gənc insanlar həqiqəti deyirdi, düzü deyirdi və insanları həqiqətə 
çağırırdı. Bu sahədə Rüstəm İbrahimbəyovun xidmətləri çoxdur. 

Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov - bu iki qardaş 
Azərbaycanda ədəbiyyatın, mədəniyyətin inkişafında böyük 
xidmətlər göstərmiş, eyni zamanda yeni bir hadisə meydana 
çıxarmışlar. Azərbaycanda bir ənənə yaranıbdır: atası şair, yazıçı, 
oğlu da şair, yazıçı. Əgər keçmiş Sovetlər İttifaqına nəzər salsaq, 
başqa respublikalarda mən buna rast gəlməmişəm. 

Məsələn, Səməd Vurğun - oğulları Yusif, Vaqif yazıçılar, 
şairlərdir. Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli - oğlu Anar. İlyas 
Əfəndiyev - oğlu Elçin. Bu barədə daha da çox faktlar gətirmək 
olar. Yaxud da ki, Bülbül - oğlu Polad Bülbüloğlu. Bunlar ata-
oğuldurlar. Amma iki qardaşın ikisinin də ədəbiyyat, mədəniyyət, 
kino sənətində eyni səviyyədə böyük fəaliyyət göstərməsi - bunlar 
Azərbaycan üçün yenidir. Bəlkə heç kəs buna fikir verməyibdir, 
amma mən bir az keçmişimizə baxanda bunu xüsusi qeyd edirəm. 
Maqsud, Rüstəm - paralel olaraq ikisi də bizim ədəbiyyatımıza, 
kinoya, teatra, mədəniyyətimizə gəlib və ikisi də çox uğurlu yol 
keçib. Bu gün də yazırlar və gələcəkdə də yazacaqlar. 

Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılığının əsas xüsusiy-
yətlərindən biri də odur ki, o öz yaradıcılığı ilə milli çərçivədə 
qalmayıbdır, keçmiş Sovetlər İttifaqında çox məşhurlaşıbdır və 
dünyada məşhurlaşıbdır. Bu, hər bir xalq üçün çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Şübhəsiz ki, biz öz mədəniyyətimizi, öz 
ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi, kino sənətimizi yüksək 
qiymətləndiririk və özümüz içərimizdə bununla fəxr edirik. Ancaq 
bizim mədəniyyətimizin nümunələri, Azərbaycan yaradıcılarının 
yaratdığı əsərlər Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxanda bu, 
Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya da yayır. Bizim 
yazıçılarımızın, şairlərimizin, alimlərimizin əsərlərinin çoxu başqa 
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dillərə çevrilib və yayılıbdır. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyov öz 
əsərlərini həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində yazaraq, 
əsərlərinin çoxunu keçmiş Sovetlər İttifaqının oxucularına, 
tamaşaçılarına orijinalda təqdim edibdir, tərcümədə yox. Bu, 
birinci cəhət. İkinci cəhət də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, 
Azərbaycan həqiqətlərini daha da geniş yayıbdır. Bu da Rüstəm 
İbrahimbəyovun Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləridir. 

Rüstəm İbrahimbəyovun kino sahəsində fəaliyyəti həm də son 
illər Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Baltik ölkələrinin Kino 
İttifaqları Konfederasiyasının yaradılmasıdır və onun həmin 
konfederasiyaya başçılıq etməsidir. Biz bununla fəxr edirik və 
təbii ki, Azərbaycan yazıçısının, Azərbaycan kino sənətinin bu 
konfederasiyanın başında durması bizim üçün böyük iftixar hissi 
doğurur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadim-
lərinin Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərməsi bizim üçün 
çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Maqsud və Rüstəm İbrahim-
bəyovların fəaliyyətini qeyd etmək olar, Tahir Salahovun 
fəaliyyətini qeyd etmək olar, Müslüm Maqomayevin fəaliyyətini 
qeyd etmək olar, Polad Bülbüloğlunun fəaliyyətini qeyd etmək 
olar və bir çox başqalarının fəaliyyətini qeyd etmək olar ki, onlar 
Azərbaycanda olduğu kimi, keçmiş Sovetlər İttifaqıda da 
bilavasitə öz əsərləri ilə və öz yaradıcılıqları ilə məşhur-laşmışlar. 

Bunlar hamısı Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılığının nə 
qədər zəngin, nə qədər çoxşaxəli olduğunu göstərir. Təbii, biz fəxr 
edirik ki, Rüstəm İbrahimbəyovun əsəri “Oskar” mükafatını 
alıbdır. Fəxr edirik ki, keçmiş Sovetlər İttifaqının dövlət 
mükafatını alıbdır. Ancaq mənim üçün ən əzizi odur ki, Rüstəm 
İbrahimbəyovun əsəri Azərbaycanın dövlət mükafatına layiq 
görülübdür. 

Burada bəzi filmlərin, əsərlərin adları çəkildi. Hamısı 
dəyərlidir. Ancaq mənim üçün ən dəyərlisi “Bir cənub şəhə-
rində”, “Ad günü” və “İstintaq” əsərləridir. Çünki bunlar 
bilavasitə Azərbaycanın həyatı ilə bağlıdır. 
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     Beləliklə, Rüstəm, bu günlər biz sənin 60 illik yubileyini 
böyük sevinclə qeyd edirık. Mən məmnunam ki, bizim bu gözəl 
“Gülüstan” sarayının salonu sənin dəvətinlə Azərbaycanın 
ziyalıları ilə, mədəniyyət xadimləri ilə dolubdur. Bu da sevindirici 
haldır. Burada Anar Məmmədxanov dedi ki, indi yubi leylər 
keçirmək mümkün olubdur, cürbəcür mədəniyyət, kino əsərlərinin 
baxışını keçirmək mümkün olubdur. Bəli, bu, müstəqil 
Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Əgər bu gün möhtəşəm 
“Gülüstan” sarayında Azərbaycan ziyalılarının böyük bir dəstəsi, 
demək olar ki, bütün sahələrdən olan ziyalıların nümayəndələri 
bir yerə toplaşıblarsa, dostluq, mehribanlıq şəraitində bizim 
dəyərli dostumuz Rüstəm İbrahimbəyovun 60 illik yubileyini 
qeyd edirlərsə, bu, çox əlamətdar bir hadisədir. Azərbaycanın 
prezidenti kimi və həyatını Azərbaycan xalqının həyatının 
inkişafına sərf etmiş bir adam kimi, bu məni çox sevindirir. 

Azərbaycanın çox problemləri var. Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının bir qismi işğal 
olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlarımızdan bir milyondan artıq 
azərbaycanlı yerindən-yurdundan didərgin düşübdür, ağır 
vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. Biz Ermənistanla gedən 
müharibədə çox şəhidlər, itkilər vermişik. Bunlar Azərbaycan 
reallığıdır və Azərbaycanın bu gününün bir hissəsidir. 

Digər hissəsi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil 
dövlət kimi yaşayır, inkişaf edir, Azərbaycanın mədəniyyəti 
inkişaf edir, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir və 
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi artıq Dünya Birliyində özünə 
layiq yer tutubdur. Bu da Azərbaycanın reallığıdır. Əgər bu illər 
Azərbaycanın ziyalıları, mədəniyyət xadimləri, alimləri artıq bir 
yerə toplaşa bilirlərsə, bir-biri ilə görüşürlərsə, fikir mübadiləsi 
aparırlarsa, bir-birilə yubileylərini təbrik edirlərsə, şad günlərini 
bir yerdə qeyd edirlərsə, bu, Azərbaycanın həm reallığıdır, həm də 
Azərbaycanın inkişaf mərhələsində olmasını göstərir. Bax, bu 
hissiyyatlarla, bu duyğularla mən bu gün, Rüstəm, sənin 60 illik 
yubileyinə gəlmişəm. 
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Doğrudur, mən Ankarada xəstəxanada olduğum zaman 
xatırladım ki, fevralın 5-də Rüstəmin 60 yaşı tamam olacaqdır. 
Ancaq heç şübhə etmirdim ki, mən o vaxta qədər qayıdıb 
gələcəyəm və bu yubileydə Bakıda olacağam. 
     Rüstəm, mən səni bir daha təbrik edirəm. Sənə cansağlığı arzu 
edirəm. Sənin ailənə, həyat yoldaşına, uşaqlarına, Maqsuda - sənin 
qardaşına, onun ailəsinə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Sənə 
gələcək yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun  

 (Dövlətimizin bаşçısının çıхışı diqqələ dinlənildi və dəfələr 
gurultulu аlqışlаrdа qаrşılаndı). 

Rеspublikаmızın rəhbəri Hеydər  Əliyеv   Rüstəm 
İbrаhimbəyоvа təbrik məktubu gül dəstəsi təqdim еtdi. 
 

* * * 
 

Сəməd Vurğun аdınа Drаm Tеatrının nümаyəndələri, "Bаkılı 
оğlаnlаr” Şən və Hаzırcаvаblаr Klubunun üzvləri, rеspub-
likаmızın tаnınmış incəsənət ustаlаrı rəngаrəng çıхışlаrı ilə 
Rüstəm İbrаhimbəyоvu təbrig еtdilər. 

Yubilyаrın аdınа хаrici ölkələrin dövlət хаdimlərindən və 
yаrаdıcılıq birliklərindən gəlmiş təbrik məktublаrı охundu. 

Yubilеy mərаsimində Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərоv, 
Prеzidеnt İcrа Аpаrаtının rəhbəri Rаmiz Mеhdiyеv, Milli Məclis 
sədrinin və bаş nаzirin müаvinləri, хаrici ölkələrin Bаkıdаkı səfiri 
və digər rəsmi şəхslər iştirаk еdirdilər. 

АzərTаc 
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16 fevral 1999-cu il 
 

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANININ 
1300 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ 

DÖVLƏT KOMİSSİYASININ İCLASINDA 
GİRİŞ SÖZÜ 

 
Prezident sarayı 
16 fevral 1999-cu il 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz 

azərbaycanlılar öz tariximizi, tarixi keçmişimizi və tariximizdə 
mövcud olan mühüm hadisələri, mərhələləri yenidən təhlil edirik, 
tədqiq edirik və onları müstəqillik mövqeyindən daha da obyektiv, 
doğru-düzgün yazmağa və həm ölkəmizin ictimaiyyətinə, həm də 
dünyaya çatdırmağa çalışırıq. 

Bu baxımdan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik 
yubileyinin keçirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 
verilmiş fərmandan ötən dövrdə xeyli iş görülmüşdür. Ancaq hələ 
görüləsi işlər də çoxdur. Ona görə də biz bu gün yubiley 
komissiyasının iclasına toplaşmışıq. Məqsəd də görülən işlərə 
nəzər salmaqdan və onların əsasında bundan sonra görüləcək işlər 
haqqında müəyyən addımlar atmaqdan ibarətdir. 

Görüləcək işlər haqqında iş planının layihəsi sizə təqdim 
olunub. Güman edirəm, onunla tanış ola bilmisiniz. Arzu edərdim 
ki, müzakirə zamanı öz fikirlərinizlə bərabər, eyni zamanda iş 
planına münasibət də bildirəsiniz - nəyi qəbul etmək olar, nəyi 
olmaz, iş planımıza əlavə nəyi salmalıyıq. 

Hər halda, bu il biz yubiley tədbirlərini sona çatdırmalıyıq. Ona 
görə də qarşıda həm böyük, həm də çox gərgin iş durur. Bəllidir 
ki, tariximizin ən parlaq səhifələrindən biri olan “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının yubileyini indi, müstəqil Azərbaycanın müasir 
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şəraitində çox yüksək səviyyədə keçirməliyik. Ona görə də mən 
bugünkü müzakirədən çox şey gözləyirəm. 

 
 
 

YEKUN NİTQİ 
 

Mənə elə gəlir ki, biz tədbirlər planını yetərli müzakirə etdik. 
İndi biz gərək müəyyən edək. Şübhəsiz ki, bundan sonra görüləsi 
işlər tədbirlər planında öz əksini tapıbdır və bu əlavələr də 
olacaqdır. Ancaq bu yubileyin zirvə görüşü, tədbiri bu il olmalıdır. 
Şübhəsiz ki, onun vaxtını uzatmaq məqsədəuyğun olmaz. 

Mənə deyirlər, YUNESKO belə bir fikir irəli sürübdür ki, əgər 
biz bu tədbiri iyun ayında Azərbaycanda keçirsək, YUNESKO-
nun rəhbərliyi həmin tədbirdə iştirak edəcəkdir. 

Gərək indi biz bu tədbirin vaxtını müəyyən edək. İyul ayı bir az 
isti olur. Bilirsiniz, yubiley tədbirini sentyabr ayında keçirmək 
daha yaxşı olar. Ancaq həmin vaxt bir sıra digər yubileylərlə üst-
üstə düşə bilər. Çünki Osmanlı imperatorluğunun 700 illiyi qeyd 
ediləcəkdir. Deyəsən, onlar bunu noyabr ayında keçirmək 
istəyirlər. 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü hər il bu 
dövlətlərdən birində olur. Bu zirvə görüşü keçən il Qazaxıstanın 
paytaxtı Astanada oldu. Orada qərar qəbul edildi ki, növbəti zirvə 
görüşü 1999-cu ildə Azərbaycanda keçirilsin. 

Ona görə mən belə nəzərdə tuturam ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının yubileyini həmin zirvə görüşü ilə bir vaxtda keçirək. 
Bir gün “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyi, o birisi gün 
zirvə görüşü keçirilsin. Yaxud da əvvəl zirvə görüşü, sonra isə 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyi olsun ki, türkdilli 
ölkələrin dövlət başçıları da bu tədbirlərdə iştirak edə bilsinlər. 
Artıq belə bir ənənə yaranıbdır. Məsələn, “Manas”ın min illiyi 
yubileyində türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Qırğızıstanda 
zirvə görüşü oldu. Yaxud da Daşkənddə Əmir Teymurun 660 illik 
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yubileyi idi, eyni zamanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 
zirvə görüşü keçirildi. 

Mən həmin ölkələrin dövlət başçıları ilə danışmışam. Onlar da 
razıdırlar ki, bu iki tədbir eyni vaxtda keçirilsin. Bu yubileyin 
vaxtını təyin etmək lazımdır. Ona görə ki, gərək, birincisi, 
YUNESKO-nun rəhbərliyi ilə bu barədə danışaq, ikincisi, türkdilli 
ölkələrin dövlət başçıları ilə bu vaxtı bir də müəyyənləşdirək. 
Çünki həmin dövlət başçılarının hərəsinin öz proqramı, işi vardır. 
Gərək vaxtı onlarla da razılaşdıraq. Biz bu yubiley tədbirini iyun 
ayında keçirməyi nəzərdə tutsaq, onda gərək mən türkdilli 
ölkələrin dövlət başçıları ilə indidən danışıb onların razılığını 
alım. 

Ola bilər, bu tədbirin vaxtı ya iyun, ya da sentyabr ayı olsun. 
Sentyabrdan sonraya saxlamaq bir az çətindir. Sentyabrda 
keçirsək, onda biz YUNESKO -nun yüksək səviyyəli heyətindən 
məhrum olacağıq. Biz bu tədbiri hansı ay keçirsək, 
həmin tarixi razılaşdırsaq, türkdilli ölkələrin başçıları orada iştirak 
edəcəklər. 

Əlbəttə, bu tədbiri iyul və avqust aylarında keçirmək bir qədər 
çətindir. Biz onu gərək ya iyunda, ya da sentyabrda keçirək. 

Gəlin belə edək, - mən bu məsələni türkdilli ölkələrin dövlət 
başçıları ilə müzakirə edim, görüm onlar üçün hansı vaxt 
əlverişlidir, yararlıdır. Əgər onlar üçün iyun ayı əlverişli olsa, 
onda bu yubileyi iyunun sonunda, yaxud sentyabr ayını qəbul 
etsələr, bu tədbiri sentyabrın birinci yarısında keçirmək olar ki, 
başqa ölkələrdəki tədbirlərlə üst-üstə düşməsin.Gəlin belə danışaq 
ki, mən bir həftə, on gün ərzində bu məsələni müəyyənləşdirib 
elan edərəm. Beləliklə, düşünürəm ki, müzakirəni qurtara bilərik. 

Çox ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı, əhəmiyyətli çıxışlar, yaxşı 
təkliflər oldu. Hesab edirəm ki, bunların əsasında iş planı daha da 
genişlənər, konkretləşər, həm “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
1300 illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi, həm də bu sahədə 
gələcək illərdə lazımi işlər görülməsi üçün yaxşı imkanlar yaranar. 

Fərman imzalanandan sonra indiyə qədər görülən işlər və 
bugünkü müzakirə onu göstərir ki, biz böyük bir iş başlamışıq. Bu 
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gün bütün çıxışlarda bir daha qeyd olundu ki, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanı Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin, 
ədəbiyyatının ən görkəmli, ən parlaq abidəsidir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının fövqəladə əhəmiyyəti ondan 
ibarətdir ki, o bizim tariximizin 1300 illik dövrünü həm əks 
etdirir, həm də bir daha təsdiq edir. O, tarixi köklərimizi dünyaya 
göstərir, oğuz, türk mənşəyimizi və zəngin tariximizi sübut edir. 
Bunlar bizim hamımız üçün, xalqımızın bu günü, gələcəyi üçün 
əhəmiyyətlidir. 

Məlumdur ki, XX əsrdə Azərbaycan xalqı bir çox tarixı 
hadisələri yubileylərlə, yaxud başqa tədbirlərlə qeyd edibdir. 

Ancaq bu gün təəssüflə deyə bilərik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanı Azərbaycanın həyatında özünəməxsus yeri indiyə qədər 
tutmayıbdır. Bunun da səbəbləri məlumdur. Çıxışlarda bu barədə 
deyildi. Biz ötən dövrdə tariximizi özümüz istədiyimiz kimi yaza 
bilməmişik. Tariximizin, o cümlədən ədəbiyyat, mədəniyyət 
tariximizin həmişə ideologiya təsiri altında qalması, bu barədə 
bizim sərbəst olmamağımız vaxtilə belə böyük itkilərə gətirib 
çıxarmışdı.Buna təəssüf etmək olar. 

Bununla yanaşı, bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək lazımdır 
ki, Azərbaycanın vətənpərvər alimləri, tədqiqatçıları, yazıçıları, 
şairləri “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı haqqında öz imkanları 
dairəsində əsərlər yaratmışlar və “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
tədqiqatı aparılmışdır. Ancaq buna dövlət himayəsi istənilən 
səviyyədə olmamışdır. Məsələn, 1970-ci illərdə, 1980-ci illərin 
əvvəlində mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman biz 
respublikamızın tarixi, keçmişi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti haqqında 
çoxlu tədbirlər həyata keçirdik. Amma mən bu gün açıq 
deməliyəm ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında heç bir təşəbbüs 
irəli sürülməmişdir. Mən bu gün bunu qətiyyətlə deyirəm. Əgər 
belə bir təşəbbüs irəli sürülsəydi, biz bunu müəyyən çərçivədə 
həyata keçirə bilərdik. Mənim işlədiyim həmin illərdə milli 
mədəniyyətimizə, tariximizə aid olan bir çox tədbirlərin 
keçirilməsinə Moskvanın müqavimətini, hətta qadağanını hiss 
etmişdik. Lakin bununla yanaşı, bizim cəhdlərimiz, təkidlərimiz 
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nəticəsində biz o vaxt bir çox tədbirlərin keçirilməsinə nail 
olmuşduq. 

Mən bu gün, bu müzakirə zamanı düşünürəm, - bəs nə üçün 
“Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında heç bir təşəbbüs olmamışdı? 
Eyni zamanda, özüm belə bir cavab verə bilərəm: yəqin ona görə 
ki, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycanın üzərinə pantürkizm 
damğası vurulduğuna, Azərbaycanda çox dəyərli lnsanlar 
pantürkist adı ilə həbs olunduğuna, repressiyaya məruz qaldığına, 
əsərlər, kitablar dağıdıldığına görə alimlərimiz, ctimai 
xadimlərimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında təşəbbüs 
qaldırmağa bəlkə də cəsarət etməyiblər. Mən bunu belə izah edə 
bilərəm. 

Ancaq biz eyni zamanda onu da qiymətləndirməliyik ki, bir 
çox alimlərimiz, yazıçılarımız bu mövzuya xüsusi fikir vermişlər, 
əsərlər yaratmışlar və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı 
Azərbaycanın həyatında, ədəbiyyatında yaşamış və inkişaf 
etmişdir. Amma şübhəsiz, bunlar bizim bu gün istədiyimiz 
səviyyədə - tarixi ədalət səviyyəsində olmayıbdır. 

Burada artıq qeyd olundu ki, Həmid Araslının, 
Məmmədhüseyn Təhmasibin, Əbdüləzəl Dəmirçizadənin və başqa 
alimlərin yazdıqları əsərlər “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının elmi 
tədqiqi və geniş təbliğ edilməsi üçün böyük xidmətlər 
göstərmişdir. Başqa bir çox alimlərin də adını çəkə bilərik. 

Bizim hörmətli alimlərimiz burada çıxış etdilər və öz 
tədqiqatları, yazdıqları əsərlər barədə məlumat verdilər. Bunlar 
hamısı çox qiymətlidir. Mən bu görüş ərəfəsində bir neçə belə 
kitabla tanış oldum. Alim, professor Samət Əlizadənin burada 
qeyd etdiyi həmin kitab 1988-ci ildə Fərhad Zeynalovun və Samət 
Əlizadənin müəllifliyi ilə nəşr edilmişdir. Mən bu kitaba baxdım. 
O, həqiqətən çox sanballı elmi əsərdir. Ancaq bu elmi əsərlər 
alimlər, tədqiqatçılar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır, geniş 
ictimaiyyət isə bunlardan istənilən səviyyədə istifadə edə 
bilməyibdir. “Kitabi-Dədə Qorqud”un elmi nöqteyi-nəzərdən 
tədqiq edilməsi bizim üçün çox lazımdır. Eyni zamanda, “Kitabi-
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Dədə Qorqud” Azərbaycan ictimaiyyəti, kütlə, xalq üçün 
tanınmalıdır. 

Mən bu baxımdan Anarın xidmətlərini xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm. Mənə belə gəlir ki, biz bu gün, müəyyən zaman 
keçəndən sonra Anarın bu sahədəki axtarışlarına, xidmətlərinə 
daha da yüksək qiymət verməliyik. Bəlkə də Anar uşaqlar üçün 
Dədə Qorqud haqqında kitab yazanda, yaxud başqa kitablarını 
yazanda çoxları bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu o dərəcədə 
dərk edə bilmirdilər. Amma indi biz artıq öz milli dəyərlərimizi, 
köklərimizi, tariximizi olduğu kimi təsvir etməyə çalışarkən 
vaxtilə atılmış belə addımların nə qədər qiymətli olduğunu dərk 
edirik. Mən Anarın bu münasibətlə yaratdığı filmi də 
qiymətləndirirəm. 

Təbiidir, siz də, biz də, hamımız bilirik ki, hər bir tarixi 
hadisəni elmi kitablardan da tapıb oxumaq olar. Amma hər bir 
insan elmi kitablardan istifadə edə bilmir. Son onilliklərin 
təcrübəsi onu göstərir ki, geniş kütlə, xalq üçün tarixi hadisələri 
izah, təbliğ etməkdən ötrü ən gözəl vasitə onlar haqqında 
fılmlərin, səhnə əsərlərinin yaranmasıdır. Məsələn, Üzeyir 
Hacıbəyov vaxtilə “Koroğlu” operasını yaradana qədər bəlkə də 
xalqımız Koroğlunu bu qədər dərindən dərk edə bilmirdi. Ancaq 
Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı “Koroğlu” operası və onun 
səhnəmizdə çox gözəl şəkildə təqdim olunması indi Koroğlu 
obrazının və “Koroğlu” dastanının məzmununu, mənasını 
hamımız üçün çox gözəl göstərir. İndi hər birimizdən soruşsalar 
ki, Koroğlu kimdir, mərhum böyük müğənnimiz Bülbülün 
səhnədə yaratdığı Koroğlu obrazı yada düşür. Yaxud, - mən bunu 
vaxtilə demişəm, - Səməd Vurğunun Vaqif haqqında yazdığı pyes 
Vaqifi geniş kütləyə tanıdıbdır. Vaqifin şerləri, əsərləri tanımırdı, 
amma o qədər də geniş yox. Şerlərini oxuyurduq, lakin Vaqifin 
kim olduğu, onun həyatı, tərcümeyi-halı, yaradıcılığı haqqında 
geniş məlumat yox idi. 

Xatirimdədir, mən orta məktəbdə oxuyarkən “Ədəbiyyat 
müntəxəbatı” kitabında Vaqif haqqında bir-iki səhifə və şerləri var 
idi. Biz orta məktəbdə oxuyarkən Vaqifin “Bayram oldu, heç 
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bilmirəm neyləyim” şerini öyrənmişdik. Mənim orta məktəbdən 
yadımda qalan odur. Amma “Vaqif” pyesini görəndən sonra 
Ələsgər Ələkbərovun ifasında Vaqifin surəti də, eyni zamanda 
Vaqif də bizə məlum oldu. 

Ona görə də tarixi mövzuda yaradılan əsərlər, o cümlədən 
“Nəsimi”, “Babək” fılmləri çox qiymətlidir. Şübhəsiz ki, Anarın 
yaratdığı “Dədə Qorqud” fılmi də çox qiymətlidir. Onun qiyməti 
bəlkə də ona görə çoxdur ki, - indi hamımız bilirik –“Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının dili çox çətindir, mürəkkəbdir. Onun tarixi də 
başqa dastanlar kimi o qədər tədqiq olunmayıbdır. Ona görə də bu 
təşəbbüs çox əhəmiyyətlidir. Hesab edirəm ki, bu film qarşıdakı 
yubiley zamanı Azərbaycan ictimaiyyətinə, kütləyə yenidən 
təqdim olunmalıdır. 

Mən burada irəli sürülən təkliflərlə tamamilə razıyam ki, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında böyük bir serial yaratmaq olar. 
Bunun nə həcmdə olacağını mən bu gün müəyyən edə bilmərəm. 
Amma bu təklifi dəstəkləyirəm, qəbul edirəm və biz belə bir 
serialın yaranması üçün lazımi vəsait taparıq. Yəqin ki, bu, 
tədbirlər planında öz əksini tapmalıdır və bu barədə işlər 
görülməlidir. 

Beləliklə, indiyə qədər olan dövrdə müəyyən işlər görülübdür. 
Əgər biz tariximizi bu gün müəyyən qədər səliqəyə salsaq, 
indiyədək görülən işləri yəqin ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
tarixinin öyrənilməsinin birinci mərhələsi hesab etmək olar. Yəqin 
ki, ikinci mərhələ “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik 
yubileyinin keçirilməsi haqqında verilmiş fərmandan başlanır. 

Siz bu fərmanın əhəmiyyətini burada çox düzgün qeyd etdiniz. 
Bu fərmanın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, birincisi, biz 
bütün dünyaya nümayiş etdirir və bildiririk ki, bəli, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının azı 1300 il yaşı vardır. İkincisi, onu bildiririk 
ki, bəli, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycan xalqına, bütün 
türk dünyasına məxsusdur. Ancaq onun vətəni Azərbaycandır. 
Burada çox deyildi, bəli, onun vətəni, sahibi Azərbaycan xalqıdır, 
onun sahibi müstəqil Azərbaycan dövlətidir. 
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Mən belə hesab edirəm ki, bax, bu iki cəhət bizim fərmanın 
böyük əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Həmin fərman veriləndən 
indiyə qədər görülən işlər də çox əhəmiyyətlidir. Burada bu 
barədə məlumat verildi. Ancaq daha da çox iş bundan sonra 
görülməlidir. Bundan sonra görüləcək işlər isə iki mərhələyə 
bölünə bilər: birincisi, vaxtını müəyyən edəcəyimiz builki zirvə 
tədbirinə qədər; ikincisi, ondan sonrakı dövrdə görüləcək işlər. 

Təbiidir, biz “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik tarixini təhlil 
etmək, əsərlər yaratmaq və onları nəşr etmək, dünyaya yaymaq 
işini bir il ərzində görə bilmərik. Ona görə də bizim iş planımızın 
iki hissəsi olmalıdır. Onun birinci hissəsində nəzərdə tutulan işlər 
son yubiley tədbirinə qədər görüləcəkdir. İkinci hissəsində 
planlaşdırılan işlər isə son yubiley tədbirindən sonra, gələcək 
illərdə görüləcəkdir. 

Hesab edirəm ki, 1997-ci ildə verilmiş fərman gələcək çox 
illər, on illər üçün böyük perspektiv açıbdır. Biz böyük bir 
perspektiv plan hazırlamalı və onu ardıcıl surətdə həyata 
keçirməliyik. Biz nə qədər çox işləsək, “Kitabi-Dədə Qorqud”u, 
tariximizi bugünkü və gələcək nəsillərə daha da dolğun, düzgün 
çatdıra biləcəyik. Biz bunu mütləq etməliyik. 

Nəhayət, həmin fərmanın meydana çıxması və indi bu 
müzakirənin aparılması, gələcəkdə görüləcək işlər Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir. Bəli, biz keçmişdə nə qədər iş 
görmüşüksə, indi - müstəqil dövlət olduqdan sonra gördüyümüz 
işlər onların hamısından üstündür. Çünki biz indi sərbəstik, 
azadıq, müstəqilik, biz tariximizi olduğu kimi əks etdiririk və əks 
etdirəcəyik. 

Biz öz tariximizlə, mədəniyyətimizlə, ədəbiyyatımızla fəxr 
edirik və fəxr etməyə haqqımız vardır. Çünki “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanı kimi böyük bir elm, mədəniyyət, ədəbiyyat 
abidəsi olan xalq öz tarixi ilə fəxr edə bilər. Bunlar da ölkəmizin 
müstəqilliyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz bu müstəqillik 
dövründən səmərəli istifadə etməliyik. 

Müstəqilliyin qarşımızda qoyduğu vəzifələr çoxdur. Biz 
hüquqi, demokratik dövlət qururuq, iqtisadi islahatlar aparırıq, 
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siyasi islahatları həyata keçiririk, iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk, 
dövlətimizi möhkəmləndiririk. Bununla yanaşı, mən böyük iftixar 
hissi ilə deyə bilərəm ki, son illər Azərbaycanda müstəqilliyin 
imkanlarından istifadə edərək tariximizi təhlil etmək, 
ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi yenidən dərk etmək və dünyaya 
nümayiş etdirmək sahəsində çox işlər görmüşük. Ancaq bundan 
sonra daha da çox işlər görməliyik və ümid edirəm ki, görəcəyik. 
Bunların hamısı Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dünyada 
tanınmasına kömək edəcəkdir. 

Mən bir daha deyirəm ki, burada irəli sürülən təkliflər çox 
dəyərlidir. Məsələn, mən Dədə Qorqud haqqında bu fikirlə 
razıyam ki, bəlkə də adi bir heykəl qoymaq o qədər də 
məqsədəuyğun olmazdı. Mən razıyam ki, böyük bir kompleks 
yaratmaq, onun üçün münasib yer seçmək olar. Yəni doğrudan da, 
bir surətin heykəlini qoymaq çox lazımdır, lakin “Kitabi-Dədə 
Qorqud” elə bir dastandır ki, kompleks götürsək, məsələn, bir 
şəhərcik ayırsaq, sonra orada cürbəcür başqa abidələr də yaratmaq 
olar. Memarlarımız, heykəltəraşlarımız, rəssamlarımız bu barədə 
düşünməlidirlər. 

Hesab edirəm ki, biz bunu edə bilərik. Təbiidir ki, bunu qısa bir 
zamanda etmək mümkün deyildir. Ancaq əgər bizim 
mütəxəssislərimiz bu barədə yaxşı bir təklif irəli sürə bilsələr, 
komissiyamız bu sahədə yaxşı işləyə bilsə, biz belə bir layihəni 
qəbul edərək və bu layihə əsasında bir, iki, üç ilə böyük bir 
kompleks yarada bilərik. Bu lazımdır. Əgər film lazımdırsa ki, 
insanlar baxsınlar, böyük bir kompleks də lazımdır ki, insanlar 
daim oraya getsinlər. Dədə Qorqudu ziyarət etsinlər və 
tariximizlə, Dədə Qorqudla daim təmasda olsunlar. 

Burada Dədə Qorqudun qəbri haqqında söhbət getdi. Biz bunu 
dərinləşdirmədik. Ona görə də mən bu gün bu barədə ətraflı fikir 
söyləmək istəmirəm. Ancaq hesab edirəm ki, komissiyamız gərək 
bu barədə də bir təklif versin. Bu təklifi yəqin ki, bir-iki ay 
müddətində vermək lazımdır. Hörmətli alimimiz burada dedi ki, 
kimsə Dədə Qorqudun qəbrini tanıyır. Amma mən eşitmişəm ki, 
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Dədə Qorqudun Dərbənddəki qəbri məlumdur və oraya ziyarətə 
də gedirlər. 

Biz etiraf etməliyik ki, Dədə Qorqudun Dərbənddə qəbri 
olduğunu son vaxtlara qədər bəlkə də az adam bilirdi. Məsələn, 
etiraf edirəm ki, mən bunu bilmirdim. Yaxşı, kim bilirsə əlini 
qaldırsın.Görürsünüz, çox az, üç-dörd adam əlini qaldırır. 

Gəlin belə danışaq. Bir halda ki, hamınız deyirsiniz Dədə 
Qorqudun çox yerlərdə qəbri var, gəlin Dədə Qorqudun harada 
qəbirləri varsa, onları tapaq. Bir halda ki, bu gün deyirik Dədə 
Qorqudun sahibiyik, həmin qəbirləri tapaq, araşdıraq, kitablarda 
yazılsın, bunların ünvanı bilinsin. 

Hesab edirəm ki, komissiya üzvləri Dədə Qorqudun qəbri 
barədə işlərlə məşğul olurlar. Mən komissiyanın sədriyəm. Ancaq 
mənim müavinlərim var. Onlar Elçin Əfəndiyev, Fəraməz 
Maqsudov və Anardır. Mən bundan sonrakı təşkilati işləri 
müavinlərimə tapşırıram. Çünki komissiyanın iclasını keçirməyə 
mənim hər dəfə imkanım olmayacaqdır. Mən müavinlərimdən 
xahiş edirəm ki, bu gündən iş planı qurulsun. Ola bilər, ayda iki 
dəfə yığışasınız, komissiyanın üzvlərindən kimləri istəsəniz dəvət 
edəsiniz, işləri görəsiniz və mənə məlumat verəsiniz. Mən bunu 
sizdən xahiş edirəm. 

Bugünkü müzakirəyə görə sağ olun. 
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Hörmətli Süleyman Ələsgərov! 
Sizi - Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli 

nümayəndəsini 75 illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Siz milli musiqi sənətimizin inkişafında böyük xidmətlər 
göstərərək xalqımızın dərin ehtiram və məhəbbətini qazanmış 
sənətkarlardansınız. Tükənməz xalq musiqisindən bəhrələnən 
yaradıcılığınız rəngarəngliyi, forma aydınlığı, musiqi dilinin 
səlisliyi ilə səciyyələnir. Müxtəlif janrlarda bəstələdiyiniz əsərlər 
son əlli il ərzində respublikanın mədəni həyatında mühüm rol 
oynayaraq milli musiqi sənəti tarixinə parlaq səhifələr yazmışdır. 

Əsası dahi Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən qoyulmuş musiqili 
komediya janrı yaradıcılığınızda əsas yer tutur. Bu janrın 
inkişafında əvəzsiz rol oynamış çoxsaylı operettalarının hər biri 
respublikamızda layiqincə qiymətləndirilmiş və yeni-yeni ifaçılar 
nəslinin yetişməsinə təkan verməklə musiqimizin inkişafı işinə 
xidmət etmişdir. 

Siz ölkəmizdə yüzlərlə mahnı və romansın müəllifi kimi də 
Şöhrət qazanmısınız. Xalq musiqisi intonasiyaları ilə sıx bağlı 
olan vokal əsərləriniz insanlara vətən sevgisi, mənəvi saflıq, mcə 
duyğular aşılayır. Opera, simfoniya və süitalarınız, xor, 
instrumental və kamera əsərləriniz böyük istedadınızın ayrı-ayrı 
çalarlarını nümayiş etdirən gözəl sənət nümunələridir. 

Respublikada peşəkar musiqi kadrlarının hazırlanmasında  
sizin böyük xidmətləriniz vardır. Məhz bu iş musiqi məktəbinin 
direktoru, xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijoru, musiqili 
komediya teatrının direktoru, baş dirijoru kimi vəzifələrdə 
işlədiyiniz illərdə fəaliyyətinizin əsas istiqamətlərindən birini 
təşkil etmişdir. Uzun müddətdir ki, Bakı Musiqi Akademiyasının 
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professoru kimi sənətkarlar nəslinin yetişdirilməsi sahəsində 
səmərəli iş aparırsınız. 

İnanıram ki, musiqi mədəniyyətimizin daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün zəngin təcrübənizi və bacarığınızı bundan sonra 
da sərf edəcək və sənətinizin pərəstişkarlarına yeni musiqi 
töhfələri bəxş edəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 21 fevral 1999-cu il 
 
 
АZƏRBАYCАN 28 fevral 1999-cu il  

 
 

О.S.SАDIQZАDƏNİN "ŞÖHRƏT ОRDЕNİ İLƏ 
TƏLTİF ЕDİLMƏSİ HАQQINDА 

 
АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI PRЕZİDЕNTİNİN 

FƏRMАNI 
 
Аzərbаycаn rəssаmlıq sənətinin inkişаfındаkı хidmətlərə görə 

хаlq rəssаmı Оqtаy Sеyid Hüsеyn оğlu Sаdıqzаdə "Şöhrət" оrdеni 
ilə təltif еdilsin. 

 
 

Hеydər ƏLİYЕV,  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının  prеzidеnti 

 
Bakı şəhəri, 27 fevral 1999-cu il 
 

XALQ RƏSSAMI 
OQTAY SADIQZADƏYƏ 
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Hörmətli Oqtay Sadıqzadə! 
Sizi - Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nüma-

yəndəsini anadanolma gününüz münasibətilə və yaradıcılığınızın 
60 illiyi ilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Siz Azərbaycan mədəniyyətində böyük xidmətləri olan 
sənətkarlardansınız. Müxtəlif mövzularda yaratdığınız boya-karlıq 
və qrafika əsərləri sizə plakat və portret ustası kimi geniş şöhrət 
gətirmişdir. Siz Azərbaycan xalqının dərin hörmətini qazanmış 
ziyalı bir ailədə dünyaya gəlmisiniz və gənc yaşlarınızdan 
təkrarolunmaz yaradıcı bir mühitlə əhatə olunmusunuz. Hələ gənc 
ikən 30-cu illərdəki siyasi repressiyalar dövründə düçar olduğunuz 
məhrumiyyətlər sizin iradənizi nəinki qırmamış, əksinə, haqqın 
təntənəsinə olan inamınızı daha da qüvvətləndirmiş və məhz bu 
duyğularla aşılanmış əzmkarlığınız yaradıcılığınızın əsas 
leytmotivini təşkil etmişdir. 

Sənət yoluna boyakarlıq əsərləri ilə qədəm qoyaraq siz 
fəaliyyətinizin mühüm bir dövrünü kitab qrafikasına həsr etmiş və 
dünya klassiklərinin, Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinə 
çəkdiyiniz illüstrasiyalarınızla respublikamızda bu sahənin 
inkişafına böyük təkan vermisiniz. Sizin yaradıcılıq dəst-
xəttinizdə miniatür sənətimizin klassik ənənələrinə əsl yaradıcı 
münasibət özünü büruzə verir. Tablolarınızda vətənə, torpağa, 
doğma yurda, onun gözəl insanlarına bağlılığınızı əks 
etdirmisiniz. 

Böyük zövq və məhəbbətlə çəkdiyiniz portretlərdə tarixi 
şəxsiyyətlərimizin daxili aləminə nüfuz edərək onların xarakterini 
həssas sənətkar məharəti ilə açmış, milli irsimizə gözəl bələd 
olduğunuzu nümayiş etdirmisiniz. Azərbaycan qadınlarına həsr 
etdiyiniz portretlər öz dərin psixoloji çalarları üə təsviri 
sənətimizdə xüsusi yer tutur. 

Sizin yaratdığınız portretlər Avropa rəngkarlıq məktəbinin 
ənənələrini davam etdirərək özündə həm də milli koloriti əks 
etdirir. 
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İnanıram ki, rəssamlığımızda xüsusi yeri olan bir sənətkar kimi 
siz zəngin təcrübənizdən və istedadınızdan istifadə edərək 
müstəqil Azərbaycanımızın mədəniyyətinin çiçəklənməsi naminə 
bundan sonra da var gücünüzü əsirgəməyəcək və 
pərəstişkarlarınıza yeni-yeni əsərlərlə sevinc bəxş edəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 27 fevral 1999-cu il  
4 mart 1999-cu il 

 
GÖRKƏMLİ QAZAX YAZIÇISI, 
QAZAXISTANIN İTALİYA VƏ 

YUNANISTANDAKI SƏFİRİ 
OLJAS SÜLEYMENOVLA 

GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏT 
 

Prezident sarayı 
 
4 mart 1999-cu il 
 
O l j a s  S ü l e y m e n o v: Çox şadam ki, uzun 

illərdən sonra biz yenidən görüşürük. Amma mən Sizi həmişə 
görürəm, fəaliyyətinizi izləyirəm. Dünən Sizin çıxışınızı 
dinlədim. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Bəli, bizim axırıncı görüşümüzdən 
çox illər, on il, bəlkə də daha çox keçmişdir. 

O l j a s  S ü l e y m e n o v: Xatirimdədir, mən burada 
Füzulinin yubileyində olmuşam. O vaxt Siz mənə dediniz ki, 
Oljas, sən təkcə qazaxlara deyil, azərbaycanlılara da gərəksən. 

H e y d ə r Ə l i y e v: Oljas, çox şadam ki, siz bizə qonaq 
gəlmisiniz. Azərbaycanda sizi xalqımızın böyük dostu hesab 
edirlər. Təbii ki, mən də bu fikirdəyəm. Hesab edirəm ki, siz 
Azərbaycan xalqının da dostusunuz, mənim də dostumsunuz. 
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Sizə böyük hörmət hissləri bəslənilir, həm yazıçı, həm də siyasi 
xadim kimi, Azərbaycanda böyük nüfuza maliksiniz. 
Azərbaycanın 1990-cı ilin yanvarında sovet qoşunları 
tərəfindən işğalı zamanı sizin fəaliyyətinizi Azərbaycanda 
yaxşı xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər, sovet qoşunlarının 
Bakıya yeridilməsinin ikinci günü sizin buraya gəlişinizi 
xatırlayırlar. Biz buraya gəldiniz, çıxış edib baş verənləri 
pislədiniz. Bunu Azərbaycanda çox yaxşı xatırlayırlar. 

Bizi sizinlə çoxdankı dostluq bağlayır. Hələ o vaxtlar, mən 
burada, Azərbaycanda, siz isə Qazaxıstanda işləyən dövrlərdə, 
sonra Moskvada işlədiyim zaman mən sizə böyük iftixar hissi 
ilə baxırdım ki, xalqlarımızın belə gənc istedadları var elə 
istedadlar ki, nəinki romanlar, pyeslər və ya digər ədəbj əsərlər 
yazmağa, həm də öz xalqı haqqında, onun taleyi keçmişi, indisi 
və gələcəyi barədə düşünməyə qadirdirlər. İndi öz tarixi 
köklərini, tarixi keçmişini, milli özgünlüyünü və milli 
ləyaqətini daha dərindən dərk etmiş bütün xalqlarımızın belə 
görkəmli nümayəndələrindən birisiniz. Siz hələ cavanlığınızda 
bu məsələlərdə çoxlarına nisbətən daha böyük yetkinlik 
nümayiş etdirirdiniz. Bu, yaxşı məlumdur. O vaxtlar mən bunu 
görür, müşahidə edir, duyurdum və buna görə də bu, əslinə 
qalsa, ədəbi istedadınızla yanaşı, məndə sizə hörmət, ən 
səmimi, dostluq hissləri doğururdu. Buna görə də şadam ki, siz 
Azərbaycanı unutmursunuz, buraya gəlmişsiniz, özü də 
qəfildən, gözlənilmədən gəlmisiniz. Dünən qəfildən, 
günortadan sonra mənə xəbər verdilər ki, siz buraya gəlirsiniz. 
Əlbəttə ki, mən sevindim, çünki bu, çox xoş xəbər idi. Bununla 
bərabər, dərhal soruşdum ki, siz burada neçə gün qalacaqsınız. 
Mənə dedilər ki, çox az. Onda şübhəsiz ki, məyus oldum. Buna 
baxmayaraq, mən bu görüşə şadam, sizi görməyimə şadam. Siz 
əvvəllər olduğu kimi yenə gə gözəlsiniz. Bir sözlə, sizi 
salamlayıram. 

O l j a s  S ü l e y m e n o v: Təşəkkür edirəm. Mən buraya, 
həqiqətən, gözlənilmədən gəldim. Almatıdan İstanbul vasitəsilə 
Romaya gedirdim, yolüstü İstanbulda dayandım və buraya 
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zəng vurub dedim ki, iki gün vaxtım var. Soruşdum ki, buraya 
gələ bilərəmmi? Onu da soruşdum ki, Heydər Əliyeviç indi 
Bakıdadırmı? Dedilər ki, bəli. Odur ki, təyyarəyə minib buraya 
gəldim. 

Heydər Əliyeviç, mən Sizə həmişə böyük hörmətlə 
yanaşmışam, yanaşıram və yanaşacağam. Çünki bir şəxsiyyət 
kimi, dövlət xadimi kimi bütün keçmiş Sovet İttifaqı üçün, 
Azərbaycan üçün, yer üzündəki bütün türk xalqları üçün qədir-
qiymətinizi bilirəm. Zənnimcə, əgər onda, 1990-cı ildə Siz 
burada olsaydını həmin o Qara Yanvar olmazdı. 

Xatirimdədir, o vaxt mən bundan gecə saat üçdə xəbər 
tutdum, yazıçılar mənə zəng vurmuşdular. O zaman mənə 
soyuq dəymişdi və “Moskva” mehmanxanasında qızdırmalı 
yatırdım. Amma hadisədən xəbər tutan kimi qalxıb buraya 
gəldim. Axı o anda deyə bilməzdim ki, xəstəyəm, gələ 
bilmərəm. Təbii ki, gəlməyə bilməzdim. Bunu düzgün başa 
düşməzdilər, fikirləşərdilər ki, Oljas özünü bu dəhşətli 
əhvalatdan kənara çəkir. 

Mən gəldim və dostlarımın, doğma Azərbaycanımın 
müsibətinə və ağrı-acılarına şərik çıxdım. O vaxtdan həmin 
günlər, sonralar baş vermiş hadisələr barədə xatirələr mənim 
ovqatıma təsir göstərir. Mən ilk qaçqınları görmüşəm və bu 
gün onların məskənlərinə getmək, onlarla dərdləşmək, onlarm 
ümid və iztirablarından hali olmaq istəyirəm. Biz bütün bunlara 
biganə qala bilmərik. 

Bu gün mən Sizinlə, Azərbaycanla bir daha görüşürəm. 
Burada gördüklərimi və hiss etdiklərimi dostlarıma və başqa 
ölkələrdə ünsiyyətdə olduğum adamlara da danışacağam. Bu 
torpağa, onun xalqına, şəxsən Sizə, Azərbaycanın görkəmli 
oğullarına öz məhəbbətimi bir daha ifadə etmək və doğma 
saydığım bu torpağa xoşbəxtlik, tarixin bizi qarşılaşdırdığı belə 
dəhşətli vəziyyətlərdən tezliklə çıxmağı arzulamaq istəyirəm. 
Bu xalqın, onun rəhbərliyinin nikbinliyi ümid verir ki, hər şey 
qaydasına düşəcək, digər xalqların köməyi, arzu və ümidləri ilə 
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burada da günəş bərq vuracaqdır. Azərbaycan buna layiqdir. 
Sizinlə görüşərkən mən bax, bunları demək istəyirdim. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən sizin təşəbbüsünüzü 
qiymətləndirirəm və bayaq dediyim kimi, istərdim ki, burada 
çox qalasınız. Ancaq, hər halda, Azərbaycanda olmaq üçün 
ayırdığınız vaxt ərzində biz çalışacağıq ki, qaçqınlarımızın 
yaşadıqları çadır düşərgələrini də, mümkün olan hər şeyi də 
görəsiniz. Bizim üçün başlıcası sizin ölkəmizə, xalqımıza 
göstərdiyiniz diqqətdir. Bu diqqət də öz ifadəsini sizin buraya 
gəlişinizdə tapır. 

Sizi gördükdə, əlbəttə, ötən günlərdən çox şeyi yada 
salıram, xatırlayıram. Xatırlayıram ki, siz öz əsərlərinizdə 
mərdliklə və cəsarətlə elə mövzular qaldırırdınız ki, bunlar o 
vaxtlar da gərək idi, indi - qazax xalqı da, Azərbaycan xalqı da 
öz müstəqilliyini, azadlığını əldə etdiyi, suveren dövlətlər 
olduğu vaxtda daha yüksək qiymətləndirilir. 

Əlbəttə, 1986-cı ilin dekabrını da xatırlayıram. Yeri 
gəlmişkən, deməliyəm ki, bu, Sovetlər İttifaqının tərkibinə 
daxil olan xalqlara qarşı, necə deyərlər, ilk siyasi təcavüz idi. O 
vaxt mən Siyasi Büronun üzvü idim və yeri gəlmişkən, Mixail 
Qorbaçov oraya Kolbini MK-nın birinci katibi kimi 
göndərməyi qərara aldıqda ona öz fikrimi söylədim. Öz 
narahatlığımı bildirdim, çünki bundan əvvəl o, Şimali Qafqaz 
respublikaları barəsində artıq müəyyən işlər görmüşdü - orada 
yerli millətlərdən olan adamları ruslarla əvəz etmişdi. Sonra, 
1986-cı ilin dekabrında Almatıda bu hadisə baş verdikdə 
Solomentsev başda olmaqla, - siz onu Qazaxıstanda hələ 
keçmişdəki fəaliyyətindən tanıyırdınız, - komissiya 
göndərildiyini və nə kimi qərar qəbul edildiyini xatırlayıram. 

Mən öz fikrimi çox kəskin şəkildə bildirdim. Qorbaçovun 
yeritdiyi milli siyasət məsələləri ilə əlaqədar bizim aramızda 
əvvəllər də ciddi fikir ayrılıqları olurdu. Yeri gəlmişkən 
deməliyəm ki, öz sələflərindən fərqli olaraq o, müsəlman 
xalqları, türk mənşəli xalqlar barəsində çox mənfi mövqe 
tuturdu. Siyasi Büronun iclaslarında, - xüsusən də bu iclaslar 
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“məhdud” dairədə keçəndə, - oturmaq və olduqca xoşagəlməz 
söhbətləri eşitmək mənim üçün çox ağır idi. Məsələn, 
yadınızda olduğu kimi, Özbəkistanda rəhmətlik Şərəf Rəşidova 
qarşı kampaniya başlanmışdı və əslində günahsız insanları 
zindanlara salırdılar. Hər həftə iclaslarda Rusiya 
Federasiyasının bu və ya digər vilayətlərinin siyahılarını təklif 
edir, adamlar seçir və onları Özbəkistana göndərirdilər. 
Soruşurdum niyə? Mənə cavab verirdilər ki, orada kadrlar 
yoxdur. Özbəkistan belə yüksək səviyyədə olduğu halda, demə, 
orada “kadrlar yox imiş”. 

Sonra bütün bunlar o yerə gətirib çıxarıldı ki, Qazaxıstanda, 
o cür kadrları olan respublikada, sən demə, yerli millətdən olan 
adam yox idi, oraya Kolbini gördərmək lazım imiş. 

Beləcə, 1986-cı ilin dekabr hadisələri baş verdi və bir il 
sonra, hətta bir az da tez, 1987-ci ilin oktyabrında mən bütün 
vəzifələrimdən istefaya getdim. Qazaxıstanla bağlı hoqqabazlıq 
mənə çox ağır təsir bağışladı və əslinə qalsa, Qorbaçovla 
münaqişəmizin zirvəsinə çevrildi. Yeri gəlmişkən, o vaxt mən 
Almatıda rəsmi səfərdə olanda bu barədə parlamentdə 
Nursultan Abişeviçə danışdım. 

Təəccüblüsü bu idi ki, Qorbaçov yalan məlumat verirdi. O, 
Siyasi Büroda deyirdi ki, bilirsinizmi, Qazaxıstanda hamı 
istəyir ki, birinci katib yerli millətdən olmasın. Görürsünüzmü, 
bunların hamısı necə saxtakarlıqla təqdim edilirdi, o, hətta bir 
dəfə bildirmişdi ki, guya Kunayev gələrək demişdir ki, orada 
elə bir adam yoxdur və Moskvadan adam göndərin. Bax, belə 
informasiyalar verirdi. Nə etmək olardı? Axı biz bunu yoxlaya 
bilmirdik. Axı o bunları Siyasi Büronun iclasında deyirdi. 
Məsələnin müzakirəsindən sonra mən onun yanına gəldim və 
təklikdə dedim: Siz bir başa düşün, mən burada, Siyasi Büroda 
rus və ya Ukrayna millətindən olmayan yeganə adamam, mən 
biganə qala bilmərəm, siz düz iş tutmursunuz, indi 30-cu, 40-cı 
illər deyil, artıq 1986-cı ildir. Hətta 30-cu illərdə Qazaxıstana 
Şayahmətov - yerli millətdən olan adam başçılıq edirdi. Bəs 
indi necə oldu ki, 1986-cı ildə Qazaxıstanda, bu qədər kadrları 
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olan belə böyük respublikada yerli millətdən adam yoxdur? 
Onun şovinist mövqeyi konkret işlərində özünü çox aydın və 
konkret görünürdü. 

 Əslinə qalsa, məhz bu ona gətirib çıxardı ki, sonralar 1988-
ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla 
Azərbaycan arasında münaqişə başlandı. Sözün düzü, mən hər 
yerdə və həmişə dəfələrlə açıq demişəm ki, günahkar o 
Qorbaçovdur. “Dağlıq Qara-bağın Ermənistana 
birləşdirilməsinin mümkünlüyü” barədə müraciət edən 
ermənilərə o vəd vermişdi. O, erməniləri arxayın salmış, onlara 
razılıq vermişdi, sonra da onlar baş qaldırdılar. Onlar baş 
qaldıranda isə o bunun qarşısını ala bilərdi - o vaxt hələ 
Sovetlər İttifaqı kimi bir dövlət vardı. Axı Dağlıq Qarabağ 
məsələsi tarixin əvvəlki mərhələlərində də qaldırılmışdı. Mən 
burada 14 il respublikanın rəhbəri işləmişəm və bu müddətdə 
həmin məsələni dəfələrlə qaldırmışdılar. Biz müzakirə edir və 
sübut edirdik ki, bu, mümkün deyildir, qanunauyğun deyildir 
və məsələ obyektiv həll olunurdu. Amma bu dəfə o, həmin 
məsələni xüsusi olaraq qızışdırdı, faciə baş verdi. 10 ildən 
çoxdur davam edir. 

Əslində, digər bütün münaqişələr - gürcü-abxaz münaqişəsi 
də, gürcü-osetin münaqişəsi də, nəhayət, Çeçenistan, Moldova 
münaqişələri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan 
sonra yarandı. Onların hamısı sonra meydana gəldi, çünki bu, 
zəncirvari reaksiyadır. Tarixdə həmişə belə olmuşdur. 
Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi birinci idi. İndi həlli 
müşkülə düşən bütün bu münaqişələrin yaranmasında 
Qorbaçov təqsirkardır. Müxtəsəri, sizi gördükdə bütün keçmişi 
xatırlayıram. 

O l j a s  S ü l e y m e n o v: Bütün bunlar siyasi qeyri-
peşəkarlığın nəticəsidir, peşəkarlar meydandan çəkilmiş və 
boşluğu səriştəsiz adamlar, qeyri-peşəkarlar doldur-muşdular. 
Siyasi nadanlıq milyonlarla insanın faciəsinə gətirib çıxarır. 
Buna görə də çox vacibdir ki, müstəqilliyin təşəkkül tapdığı 
məhz bu çətin dövrdə xalqlara Sizin kimi yüksək dərəcəli 
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peşəkarlar, bərkdən-boşdan çıxmış insanlar rəhbərlik etsinlər. 
Çünki belə imkan xalqlara min ildə bəlkə də bir dəfə verilir və 
onu əldən buraxmaq olmaz, ondan elə istifadə etmək lazımdır 
ki, xalq bu dövrdən möhkəmlənmiş halda çıxsın və onun 
sonrakı nəsilləri irsən müstəqil, sözün əsl mənasında azad və 
məğrur insanlar olsunlar. Heydər Əliyeviç, Sizin kimi 
rəhbərlərin xidməti də məhz bundan ibarətdir. Sizə möhkəm 
cansağlığı, dünən tribunadan çoxminlik salonu lərzəyə 
gətirdiyiniz kimi güclü enerji arzulayıram. Mən gənclərin Sizi 
necə alqışladığını gördüm. Təcrübə ilə gənclik hərarətinin bu 
vəhdəti, bu birliyi çox şey deyir. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və 
müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və xoş arzulara görə, 
Oljas, Sizə təşəkkür edirəm. 

  
 

7 mart 1999-cu il 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM, 
MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ, 

İCTİMAİ XADİMLƏRƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN 
YÜKSƏK MÜKAFATLARININ –ORDENLƏRİN 

TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ 
 

Prezident iqamətgahı 
7 mart 1999-cu il 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Siz Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatları - ordenlərlə 
təltif olunmusunuz. Mən böyük məmnuniyyətlə bu yüksək 
mükafatları sizə təqdim edirəm. 

Bundan öncə qadınları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara cansağlığı, 
xoşbəxtlik və bütün işlərində uğurlar arzulayıram. 
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Mərhum akademik Ziya Bünyadovun layiq görüldüyü 
“İstiqlal” ordenini alimin həyat yoldaşı Tahirə xanıma təqdim 
edirəm. 

T a h i r ə x a n ı m B ü n y a d o v a: Əziz Heydər 
Əliyeviç, Ziya Bünyadovun xatirəsinin əbədiləş-dirilməsinə 
görə ailəmiz adından və şəxsən öz adımdan Sizə təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Bakıda prospektlərdən birinə, respublika Elmlər 
Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutuna Ziya Bünyadovun adı 
verilmiş, Ziya Bünyadov adına təqaüd təsis edilmiş, onun 
yaşadığı evə xatirə lövhəsi vurulmuş, qəbri üstündə gözəl bir 
abidə qoyulmuşdur. 

 
Cənab prezident, mən Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. 

Ziyanın xidmətlərinə yüksək qiymət verərək onu respublikanın 
ən yüksək ordeni ilə təltif etdiyinizə görə minnətdarlığımı 
bildirirəm. Sizə cansağlığı, gümrahlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. 
Əziz Heydər Əliyeviç, heç bir günümüz Sizsiz olmasın. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Görkəmli sənətkar, xalq artisti Leyla 
Bədirdəyliyə “İstiqlal” ordeni təqdim edirəm. 

L e y l a  B ə d i r b ə y l i: Əziz və möhtərəm prezidentimiz 
cənab Heydər Əliyevə hörmət və ehtiram! 

Bizə göstərdiyiniz qayğı çox qiymətlidir. Çətin və gərgin 
işinizin içində bizi unutmursunuz, bizim haqqımızda 
düşünürsünüz. Ensiklopedik biliyiniz Sizə hər şeyi işıqlandırır. 
Sizinlə fəxr edir, həmişə gözəl hisslər keçiririk. Sizin hər bir 
addımınız bizim üçün dəyərlidir. Xalqımızın səadəti naminə 
Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Həmişə belə 
cavan və gümrah qalın. Sonsuz minnətdarlıq, təşəkkür və 
razılığımızı qəbul edin. 

Heydər Əliyev Rusiya-Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin 
sədri, həmyerlimiz, professor, ictimai xadim Nikolay 
Baybakova, ictimai xadim Kamran Hüseynova, professor 
Məzahir Abasova, xalq artisti Tükəzban İsmayılovaya, 
professor Abdulla Muxtarova, professor Yaqub Mahmudova, 
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xalq artisti, bəstəkar Süleyman Ələsgərova, xalq rəssamı Oqtay 
Sadıqzadəyə “Şöhrət” ordenləri təqdim etdi. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Əziz Nikolay Konstantinoviç! 
Azərbaycanın yüksək mükafatını – “Şöhrət” ordenini sizə 

dərin məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Nikolay Konstan-tinoviç, 
siz bizim üçün doğma insansınız, həmyerlimizsiniz, bakılısınız, 
əsl azərbaycanlısınız. 

Nikolay Konstantinoviç Baybakovu Azərbaycanda hamı 
tanıyır. Bununla belə, bir neçə söz deyəcəyəm. 

O, Bakıda doğulmuş, burada təhsil almış, Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunu bitirmiş, neftçi-mühəndis olmuş və əmək 
fəaliyyətinə Azərbaycanın neft mədənlərində başlamışdır. 
Onun hələ 30 yaşı yox idi, amma ən iri idarəyə - Sabunçu Neft-
Mədən İdarəsinə başçılıq edirdi. Bu idarə həmin illərdə -mən 
30-cu illərin ikinci yarısını nəzərdə tuturam - Azərbaycan, Bakı 
neftinin, demək olar, əsas hissəsini verirdi. 

Nikolay Konstantinoviç Azərbaycanda gözəl məktəb -
mərdlik məktəbi, şərəf məktəbi, ləyaqət məktəbi keçmiş və 
buradan, təkrar edirəm, hələ 30 yaşı bitməmiş daha da 
yüksəklərə vəsiqə aldı. O, həmin vaxtlar Sovetlər İttifaqının 
yenicə açılmış neft rayonlarına, “İkinci Bakı”ya göndərildi. O 
rayonları nə üçün “İkinci, Üçüncü Bakı” adlandırmışdılar? 
Çünki bütün bu neft yataqları Azərbaycan neftçilərinin fəal 
iştirakı ilə kəşf olunmuş və açılmışdı. Bu neftçilərdən biri də 
Nikolay Konstantinoviç Baybakov idi. O, “İkinci Bakı” neft 
yataqlarının açılması və istismarı sahəsində üzərinə qoyulmuş 
vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirdi və sonra Sovetlər İttifaqının 
paytaxtında - Moskvada işə irəli çəkildi. 

O, 30 yaşında artıq Sovetlər İttifaqının xalq komissarı, yəni 
SSRİ-nin neft sənayesi naziri oldu. Onun sonrakı yolu da 
Sovetlər İttifaqının neft sənayesinin və iqtisadiyyatının inkişafı 
ilə bağlı mürəkkəb, çətin, lakin şərəfli yoldur. Nikolay 
Konstantinoviç Baybakov Sovetlər İttifaqının neft sənayesinin 
inkişafına, keçmişdə ittifaqa daxil olan indiki müstəqil 
respublikaların - Rusiyada və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
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digər ölkələrində neft sənayesinin belə potensialının və onun 
belə böyük inkişaf perspektivlərinin olmasına böyük töhfə 
vermişdir. 

Nikolay Konstantinoviç Baybakov 20 ildən çox Sovetlər 
İttifaqının Dövlət Plan Komitəsinə başçılıq etmişdir. Bu, 
nəhəng ölkənin xalq təsərrüfatının inkişafını planlaşdıran, 
təşkil edən və planların həyata keçirilməsinə çalışan başlıca 
iqtisadi idarəsi idi. Beləliklə, o, təkcə neft sənayesinin deyil, 
bütun Sovetlər İttifaqının iqtisadiyyatının və xalq təsərrüfatının 
inkişafına böyük töhfə vermişdir. 

Nikolay Konstantinoviç, keçmişin üstündən qələm çəkərək, 
həyatın guya onlardan başlanmasını düşünən və əlbəttə, dərin 
səhvə yol verən bir çoxlarından, yeri gəlmişkən, 
moskvadakılardan fərqli olaraq, biz keçmişdə olanları 
unutmuruq. Çünki belə zəngin keçmiş olmasaydı, bu gün malik 
olduqlarımız da olmazdı. Yox, biz keçmişdə olanların hamısını 
lazımınca qiymətləndiririk. Keçmiş isə o deməkdir ki, Sovetlər 
İttifaqına daxil olan respublikalar 20-ci illərdən başlayaraq 
sosial-iqtisadi, mədəni və bütün digər sahələrdə böyük inkişaf 
əldə etmişdilər. Hazırda bu inkişaf keçmiş Sovetlər İttifaqı 
respublikalarının, o cümlədən Azərbaycanın bugünkü və 
gələcək həyatının təməlini təşkil edir. Bütün bunlarda Nikolay 
Konstantinoviç Baybakovun böyük xidməti var. 

Nikolay Konstantinoviç Baybakovu Azərbaycanda hamı 
doğma adam kimi tanıyır. O, Azərbaycandan getdikdən sonra 
da bütün illər ərzində bizimlə əlaqəni kəsməmiş, Azərbaycana 
daim gəlmiş, Moskvada işləyərkən respublikamızın inkişafı ilə 
bağlı bir çox problemlərlə məşğul olmuşdur. 1938-ci ildən 
başlayaraq o, Azərbaycandan bütün çağırışlarda SSRİ Ali 
Sovetinin deputatı seçilir. Məhz Azərbaycan neftçiləri, 
azərbaycanlı həmvətənlər ona böyük etimad göstərərək SSRİ 
Ali Sovetinə deputatlığa namizəd irəli sürür və deputat 
seçirdilər. Nikolay Konstantinoviç bu etimadı layiqincə 
doğruldurdu. 
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     Şəxsən mən Nikolay Konstantinoviçi çoxdan tanıyıram. 
Lakin 30 il əvvəl biz onunla lap sıx əməkdaşlığa başladıq, yəni 
1969-cu ildə mən Azərbaycana rəhbərlik etdikdə qarşılıqlı 
münasibətlərimizin yeni mərhələsi, yeni dövrü başlandı.   

Azərbaycana rəhbərlik etdiyim bütün o illər ərzində biz 
Nikolay Konstantinoviçlə fəal əməkdaşlıq etmişik. O, mənim 
dəvətimlə və ya öz arzusu ilə tez-tez Azərbaycana gəlirdi, biz 
Aərbaycan iqtisadiyyatının problemlərini birlikdə nəzərdən 
keçirirdik. Hamıya məlumdur ki, 70-ci illər və 80-ci illərin 
birinci yarısı Azərbaycanda iqtisadiyyatın, sosial həyatın sürətli 
inkişaf dövrü idi. Bütün bunlarda Nikolay Konstantinoviç 
Baybakovun böyük xidməti var. 

Sonralar biz Moskvada, SSRİ Nazirlər Sovetinin tərkibində 
birlikdə işlədik. Mən Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini 
idim. Nikolay Konstantinoviç Nazirlər Soveti sədrinin müavini 
idi. Biz hər gün birlikdə olurduq, hər halda, həftədə bir dəfə 
Nazirlər Sovetinin iclaslarında, Siyasi Büronun iclaslarında 
olurduq. Biz birlikdə idik və fəal əməkdaşlıq edirdik. 

Nikolay Konstantinoviç Azərbaycanla əlaqələrini bu gün də 
itirmir. Məhz bütün bu böyük xidmətlərinə görə və hazırda 
Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsində və inkişafında çox böyük rol oynadığına 
görə o, Rusiya - Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri seçilmişdir və 
özünün bu vəzifələrini layiqincə yerinə yetirir. 

Nikolay Konstantinoviç uzun ömür sürmüşdür, lakin 
gördüyünüz kimi, bu gün də cavan, yaraşıqlı kişidir. Bu gün 
onun 88 yaşı tamam olur, bu gün Nikolay Konstantinoviçin ad 
günüdür. Nikolay Konstantinoviç, mən şadam ki, siz öz ad 
gününüzdə buradasınız, Azərbaycanda, Bakıda, köhnə 
dostlarınız arasındasınız. Şadam ki, məhz ad gününüzdə sizə 
Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatını təqdim etmək 
şərəfinə malikəm. 

Nikolay Konstantinoviç bu gün də enerjilidir, çox 
gülərüzdür, çox nikbindir, neft elminin problemləri ilə 
yaxından məşğul olur. O professordur, iqtisadiyyat sahəsində, 
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neft sənayesi sahəsində görkəmli alimdir. O, böyük neftçidir, 
hətta deyərdim, keçmiş Sovetlər İttifaqında bir nömrəli 
neftçidir, çünki onun kimi ikinci beləsi Rusiyada da yoxdur, 
Azərbaycanda da. Nikolay Konstantinoviç elmi fəaliyyətlə də, 
neft sənayesinin inkişafı sahəsində fəaliyyətlə də məşğul olur 
və bununla əlaqədar Azərbaycan neftçiləri ilə əməkdaşlığı 
davam etdirir. Nikolay Konstantinoviç, bütün bunlara görə biz 
çox şadıq. Təkrar edirəm, mən şadam ki, bu gün biz sizinlə bir 
yerdəyik. 

Əziz Nikolay Konstantinoviç, siz öz həyatınız boyu Sovetlər 
İttifaqının da, dünyanın bir çox digər dövlətlərinin də neçə-
neçə yüksək mükafatlarını almısınız. Lakin siz doğma 
Azərbaycanınızın dövlət mükafatını ilk dəfə alırsınız. Belə 
düşünürəm ki, bunun sizin üçün də, bizim üçün, bu gün 
müstəqil dövlət kimi vətəndaşlarımı da, öz hüdudlarımdan 
kənarda olan həmvətənlərini də mükafatla təltif etmək 
imkanına malik olan Azərbaycan üçün də əhəmiyyəti var. 

Nikolay Konstantinoviç, sizi bir daha təbrik edir, cansağlığı 
arzulayıram. Allaha şükür, yaxşı qalmısımız. Düşünürəm ki, 
yüz illiyinizi sizinlə birlikdə qeyd edəcəyik. Sizə bütün 
işlərinizdə uğurlar, ən xoş diləklər arzulayıram. 

N i k o l a y  B a y b a k o v: Əziz Heydər Əliyeviç! 
Əziz dostlar və yoldaşlar! 
Bu gün mənə təqdim edilən bu yüksək mükafata görə 

minnətdarlıq sözləri tapa bilmirəm. Bəli, Heydər Əliyeviç 
mənim həyatımdan çox danışdı. Buna görə də təkrar etmək 
fikrində deyiləm, bir də ki, buna lüzum yoxdur, çünki çoxları 
məni tanıyır. Mən yalnız bir şeyi demək istəyirəm ki, faşizm 
üzərində qələbə üçün Azərbaycanın etdiklərini bəlkə də heç bir 
respublika etməmişdir. Dövlət Müdafiə Komitəsinin cəbhənin 
yanacaqla təmin olunması üzrə keçmiş müvəkkili kimi, - bu 
vəzifəyə məni Stalin təyin etmişdi, - bilirəm ki, almanlar 
Azərbaycana lap yaxınlaşan zaman ölkəmiz nə vəziyyətdə idi. 
Axı onlar artıq Krasnodarı işğal edərək Qroznının həndəvərinə 
gəlib çıxmışdılar və Azərbaycanın aqibəti həll olunurdu. Bəs 
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Azərbaycanın aqibəti nə demək idi? Müharibədən əvvəlki 
dövrdə, 40-cı ildə çıxardığımız 33 milyon ton neftin 23,5 
mılyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Ukrayna (o, çox az 
miqdarda neft verirdi), Krasnodar (xeyli neft vermirdi) faşistlər 
tərəfindən işğal edildikdən sonra bütün ağırlıq Azərbaycanın 
üzərinə düşdü. Almanlar cənubda Rostov yolunu kəsdikdə, 
faşistlər Stalinqrada yaxınlaşıb cəbhənin də, xalq təsərrüfatının 
da yanacaqla bütün təchizat yollarını kəsdikdə biz çox böyük 
işlər görməli olurduq. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, cəbhə 
üçün və xalq təsərrüfatı üçün nefti Xəzər dənizi ilə çənlərdə 
daşıyıb aparırdıq. Necə deyərlər, sağ əlimizlə sol qulağımızı 
qaşıyırdıq. 

Bu mövzuda çox danışmaq istəmirəm, lakin faşizm üzərində 
qələbədə vətənimin əhəmiyyətini bir daha nəzərə çarpdırmaq 
istəyirəm. Dekabrda buraxılmış və yaxın vaxtlarda Bakıya da 
gəlib çatacaq “Stalindən Yeltsinədək” kitabında faşizm 
üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu və əhəmiyyətindən 
danışılır. Buna görə də çıxışımı bitirərək demək istəyirəm ki, 
Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafına az-çox kömək 
göstərməyə nə qədər ki, qüvvəm var, mümkün olan hər şeyi 
edəcəyəm, təbii ki, sizin köməyinizlə. Biz köhnə rayonların və 
ən əvvəl Balaxanı, Sabunçu və Ramananın canlandırılmasına 
dair qəbul olunan sazişlər əsasında birlikdə hərəkət edəcəyik. 
Mən həmin rayonlarda trest müdiri olmuşam və oradan da 
məni “İkinci Bakı”ya, sonra da “Üçüncü Bakı”ya aparmışdılar. 

İstəyirəm ki, neftin geoloji ehtiyatlarının qalan 50 faizi əziz 
vətənimə xidmət üçün çıxarılsın. Sağ olun, Sizə möhkəm can-
sağlığı, azı 100 il ömür arzulayıram. Az olsa, yanıma gəlin, 
ömrünüzü uzadaram, çünki mən 150 il yaşamışam. Ona görə 
ki, bu “dəlixanada” - 22 il sədr işlədiyim Dövlət Plan 
Komitəsində bir il üç il hesab edilir. 15 il xalq komissarı və 
nazir işləmişəm, bunu ikiyə vurun, 5 il Şimali Qafqaz Xalq 
Təsərrüfatı Şurasının sədri işləmişəm, bunu ikiyə vurun, 2 il 
Dövlət Neft və Kimya Komitəsinin sədri olmuşam, bunu iki il 
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hesab edirəm, çünki orada heç nəyə cavabdeh deyildim. 
Bunların 

Üstünə mənim 88 yaşımı gəlib hesablayın, görərsiniz ki, 
hamısı birlikdə 150 ilə bərabərdir. Odur ki, sizin ömrünüzü 
uzatmağa ixtiyarım var. Üstəlik, burada, mən Kirovabaddan 
deputat seçilərkən ilk dəfə uzunömürlü Novruz Baryamovla 
görüşdüm, həmin gün onun 147 yaşı tamam olurdu. O, buraya, 
Bakıya herontoloqlarla birlikdə gəlmişdi və təəssüf ki, burada 
xəstələnib vəfat etdi. 

Bunu ona görə deyirəm ki, insanın potensialı çox böyükdür. 
Mənim keçmiş köməkçim Aleksandr Nikolayeviç Umnov 
burada oturur. Biz onunla 20 il Dövlət Plan Komitəsində 
işlədik. O, burada mənə materiallar verdi. Bu materiallardan nə 
qədər uzunömürlü insan olduğunu və onların nə qədər 
yaşadığını öyrəndim. Bax, dünyada ən çox yaşayan bir balıqçı 
olmuşdu - 205 il. Necə istəyirsiniz, yoxlayın, lakin rəsmi 
məlumat bunu təsdiq etmişdir. 

Stalin məni xalq komissarı təyin edərkən nə kimi 
keyfiyyətlərə malik olmalı olduğumu yoxlamaq üçün məni 
imtahana çəkdi. Mən hər şeyi danışırdım, o isə hey soruşurdu. 
Daha nə, özgə nə. Mən dedim: Yoldaş Stalin, mən 
bildiklərimin hamısını söylədim, əgər Siz faydalı keyfiyyəti 
mənə desəniz, şad olaram. O, mənə yaxınlaşıb qəlyanı ilə 
çiynimə vuraraq dilləndi; hər şeyi doğru dediniz, amma başlıca 
məsələni demədiniz. Təbii ki, mən tez ayağa qalxdım. O isə 
yenə də qəlyanıyla çiynimə vuraraq bildirdi: Xalq komissarı 
möhkəm əsəblərə malik olmalı və nikbin olmalıdır. Budur, 
nikbinliyin nə demək olduğunu bütün həyatım boyu anlayıram. 
Nikbinlik mənə kömək etmişdir. Bunu Sizə də təklif etmək 
istəyirəm, çünki bu, ağır şəraitdə xüsusilə vacibdir. 

Əziz Heydər Əliyeviç, sözün düzü, heç bilmirəm yaxşı nə 
deyim. Amma Azərbaycanın inkişafı üçün Heydər Əliyeviçin 
etdiyini, zənnimcə, heç kim etməmişdir. Mən Mircəfər 
Bağırovla, başqaları ilə işləmişəm. Lakin açığını deyəcəyəm, 
kiminsə Heydər Əliyeviç kimi işlədiyini görməmişəm. 
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Respublikamızın, Azərbaycanımızın inkişafı, çiçəklənməsi 
onun dövründə olmuşdur. Arzu etmək istəyirəm ki, Siz bu 
məsul vəzifədə də həmişə o cür fəal olasınız, Azərbaycanı daha 
böyük enerji ilə möhkəmlədəsiniz. Mən Azərbaycanı, onun 
həyatını, rəqəmləri izləyirəm və xalq təsərrüfatının inkişafında, 
Azərbaycan əməkçilərinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində 
uğurlar arzulamaq istəyirəm. Çox sağ olun. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: “Nikolay Konstantinoviç özünün bir 
keyfiyyətindən danışmadı - o, qadınları çox sevir və qadınlar 
da onu çox sevirdilər və bu gün də sevirlər. Hər halda, Dövlət 
Plan Komitəsində çoxlu qadın işləyirdi və o, hamısını sevirdi, 
onlar da onu sevirdilər. Ümumiyyətlə, nəzərə alın ki, o elə 
həmin kişidir. 

Mən “Şöhrət” ordenini Kamran Hüseynova təqdim edirəm. 
K a m r a n   H ü s e y n o v: Heydər Əliyeviç, Siz indicə 

Nikolay Konstantinoviçdən danışdınız və o da öz sözünü dedi. 
Siz bir müddət qısa müalicədə olarkən, inanın, bütün 
respublika həyəcan keçirirdi, hər gün hamı Sizin səhhətinizlə 
maraqlanırdı. Allaha şükür, Siz özünüz deyirdiniz ki, hər şey 
çox əladır və biz sakitləşirdik. Bu, hamının arzu və istəyi idi. 
Qayıdanda özünüz gördünüz ki, uşaqdan tutmuş böyüyədək 
bütün ölkə Sizi necə təntənə ilə qarşılamağa çıxmışdı. Çox sağ 
olun. Allaha şükür ki, Siz tam sağalıb qayıtdınız. 

İcazə verin, Nikolay Konstantinoviç Baybakov haqqında bir 
neçə kəlmə deyim. 

Heydər Əliyeviç, Sizin dediklərinizi təkrar etmək mümkün 
deyildir. Nikolay Konstantinoviç bizim doğma adamımızdır. 
Çox sağ olun ki, Siz bütün hallarda, heç vaxt Nikolay 
Konstantinoviçi unutmursunuz. 

Siz respublikaya rəhbərlik etdiyiniz 70-ci illərdən 
danışdınız. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın həmin dövrünü 
intibah, dirçəliş,   bərpa,   inkişaf dövrü  adlandırmaq   olar.   
Nikolay Konstantinoviç də bu işdə heç də axırıncı rol 
oynamırdı, görkəmli rol oynayırdı. Bizdə nəinki güclü kimya, 
metallurgiya, maşınqayırma sənayesi meydana gəlmişdi, neft 



 328

sənayesi inkişaf edirdi, başlıcası bu idi ki, Siz maarifin maddi-
texniki bazasının inkişafına diqqət yetirirdiniz. Həmin illərdə 
bir milyon iki yüz min şagird yeri yaradılmışdı. Demək olar, 
bütün şagirdlər yeni məktəblərdə oxuyurdular. Səhiyyənin, 
maarifin bazaları, elmi-texniki idarələr, hər yerdə çox saylı 
yeni müəssisələr yaradılmışdı. Siz bizi onun yanma göndərib 
deyirdiniz, “Baybakov oradadır, onun yanına gedin”. Biz onun 
yanına gəlir, deyirdik: Nikolay Konstantinoviç, məktəblərin 
inkişafı üçün bizə bir milyard manat lazımdır. O, məktəb 
tikintisinin inkişafı üçün birbaşa, təyinatla 500 milyon manat 
tapırdı. Azərbaycan kəndinin görkəmi dəyişirdi. 

Siz burada da tamamilə doğru dediniz, çox sağ olun.Siz onu 
unutmursunuz. O, doğma adamımızdır, həmyerlimizdir. Onun 
Dövlət Plan Komitəsinin sədri olması o demək deyildi ki, bizə 
hər şey verməli idi. O, bizə nə düşürdüsə, onu da verirdi. Bu da 
böyük işdir. 

İki kəlmə ilə onu da demək istəyirəm ki, o, Rusiyanın 
müxtəlif rayonlarında işləyən bir çox Azərbaycan neftçiləri, -
Komi Respublikasının baş, əməkdar geoloqu Məmmədov, qaz 
kəşfiyyatı təsərrüfatının başçısı Akif Səyyadov və başqaları 
üçün mayak olmuşdur. Belələri nə qədərdir! Dardüşüncəli 
adamlara elə gəlir ki, azərbaycanlılar yalnız göy-göyərti 
satırlar. Amma onların sənayeni irəlilətməsini unudurlar. 
Müharibə başlananda Sumqayıtdan 6 min nəfərlik kollektiv 
bütünlüklə Nijni Tagilə, yerli kombinatın tikintisinə getdi və 
onu inşa etdi. Mingəçevirin tikintisi başa çatdı və böyük 
texnika, ehtiyatlar Yenisey SES-in tikintisinə göndərildi. Biz 
orada tikintiyə başladıq, Beləliklə, Azərbaycan borclu qalmırdı, 
hər şey edirdi. Çox sağ olun. 

Siz Nikolay Konstantinoviçi gözəl xatırlayırsınız, ona hər 
zaman dostluq, yoldaşlıq əli uzadırsınız. O da Sizə son dərəcə 
hörmət bəsləyir. Biz bununla fəxr edirik. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən Sizi də həmişə xatırlayıram. 
Görürsünüz, köhnə qvardiyaya necə hörmət edirik. Öz 
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aramızdır bu heç də hər yerdə belə deyildir. Hamı da belə 
deyildir. 

K a m r a n  H ü s e y n o v: Çox sağ olun. İcazə verin 
kiçik hədiyyəni – “Bir həyatın salnaməsi” kitabını Sizə təqdim 
edim. Bu kitab yaxınlarda nəşr olunmuşdur, tezliklə rus dilində 
də çıxacaqdır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Professor Məzahir Abasova 
“Şöhrət” ordenini təqdim edirəm. 

M ə z a h i r  A b a s o v: Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. 
Möhtərəm cənab prezident, Siz mənə zəng vuranda mən öz 
ürək sözlərimi bildirdim. Sizin tapşırığınızla mən general 
Əbilov haqqında kitab yazmışam. Sizə təqdim etmək istədiyim 
kitabda ürək sözlərimi belə ifadə etmişəm: “Böyük zəka və ağıl 
sahibi, xalqımın yüksək hüsn-rəğbətini qazanmış, dünya 
şöhrətli, müdrik Heydər Əlirza oğluna kiçicik xatirə kimi 
təqdim olunur”. 

Heydər müəllim, bu kitab Sizin tapşırığınızla yazılıb, 
oxuyarsınız, əgər iradınız olsa, mən onları düzəltməyə hazıram. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: İrad ola bilməz. Yəqin ki, yaxşıdır. 
Sağ olun. 

M ə z a h i r  A b a s o v: Heydər müəllim, Sizinlə telefonla 
danışanda dediniz ki, mənə sözünüz var? Fikirləşdim ki, mən 
nə deyim, - prezident məni təbrik edir. Amma iki-üç gündən 
sonra Sizin adınıza bir məktub yazdım. Həmin məktuba hələlik 
bir cavab yoxdur. Ona görə də yenisini yazmışam. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Sənin məktubun mənə çatmayıb, 
mən onu almamışam. 

M ə z a h i r  A b a s o v: Cənab prezident, mən Sizə 
minnətdaram, uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Siz Allah 
tərəfindən göndərilmiş səma elçisisiniz. Azərbaycanın taleyi 
yalnız Sizdən asılıdır. 

H e y d ə r   Ə l i y e v: Xalq artisti Tükəzban İsmayılovaya 
yüksək mükafatı təqdim edirəm. 

T ü k ə z b a n  İ s m a y ı l o v a: Əziz və möhtərəm 
prezidentimiz, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz bizim 



 330

əzizimizsiniz. Siz həmişə bizim ailəmizə qayğı göstərmisiniz. 
75 yaşımın tamam olması münasibətilə Siz mənə zəng vuranda 
elə bildim ki, Allah mənə yenidən ömür bəxş etdi. Sizin 
danışığınız mənə çox böyük təsir etdi. Mən hər yerdə bu barədə 
danışıram. 

İşinizin çox olmasına baxmayaraq, vaxt tapıb müğənniyə - 
mənə zəng etməyinizlə elə bildim ki, dünyanı mənə 
bağışladınız. Mən Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. 
Dünyada nə qədər yaşamaq istəyirsinizsə, Allah onu Sizə bəxş 
eləsin. Allah mənim ömrümdən kəsib Sizə versin. Çox sağ 
olun. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Maşallah, yaxşısınız, gözəl 
qalmısınız, heç dəyişməmisiniz. 

T ü k ə z b a n  İ s m a y ı l o v a: Sizin kimi prezidenti 
olan qocalmaz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Professor Abdulla Muxtarova 
“Şöhrət” ordenini təqdim edirəm. 

A b d u l l a  M u x t a r o v: Bu yüksək mükafat üçün Sizə 
dərin təşəkkürümü bildirirəm. 

H e y d ə r  Ə l i y e v: Tarixçi, professor Yaqub 
Mahmudova “Şöhrət” ordenini təqdim edirəm. 

Y a q u b   M a h m u d o v: Öz dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. 

Möhtərəm cənab prezident! 
Bu gün Azərbaycan ziyalılarına, bizim sənət adamlarımıza 

müstəqil Azərbaycanımızın ali mükafatlarının təqdim olunması 
çox əlamətdar bir hadisədir. Buna görə də Azərbaycanın ən 
yüksək ordenini Sizdən qəbul edərkən hədsiz həyəcan hissi 
keçiririk. Bunun müqabilində nə isə demək son dərəcə çətindir. 

Amma mən bir neçə söz demək istəyirəm. Çünki Sizin bu 
gün müstəqilliyini qurduğunuz, yaratdığınız, qoruduğunuz 
xilas etdiyiniz Azərbaycanda gələcəkdə yüz illərlə ölkəmizin 
yüksək mükafatları veriləcəkdir. Tarixçi alim kimi mən bu 
yüksək mükafatı, ali ordeni Sizdən qəbul edərkən bilirəm ki 
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onu Azərbaycanın prezidentindən, dövlətçiliyimizin 
xilaskarından, Azərbaycan millətinin fəxrindən qəbul edirəm. 

Mən böyük qürur hissi keçirirəm ki, lap bu yaxın günlərdə 
planetimizin ən qüdrətli siyasətçiləri arasında sorğu aparılanda 
Siz Kembricdə Bioqrafik Araşdırmalar Mərkəzində “XX əsrin 
ən görkəmli dövlət xadimi” adına layiq görülmüsünüz. Bu, hər 
bir azərbaycanlı üçün, şəxsən məndən ötrü böyük bir fəxrdir. 

Azərbaycanın bu yüksək ordenini, ali mükafatı bu gün 
Sizdən qəbul edərkən belə hesab edirəm ki, Siz bu ali mükafatı 
təkcə mənə deyil, 1950-ci, 1960-cı, 1970-ci illərdə şəxsən Sizin 
qoruduğunuz milli əhval-ruhiyyəli gənclərin - Siz onları məhv 
olmaqdan xilas etmisiniz, zülm dəyirmanının qarşısında 
dayanaraq onları müdrikliklə, son dərəcə ölçüb-biçərək, amma 
böyük cəsarətlə xilas edirdiniz, mən onların bir 
nümayəndəsiyəm - onların hər birini təltif edirsiniz. 

Siz 1970-ci illərdə Azərbaycanı qaldırdınız. Azərbaycan 
geniş SSRİ məkanında ən qüdrətli respublikalardan birinə 
çevrildi. O böyük məkanda azərbaycanlı başını qaldırıb qürurla 
gəzirdi. O zaman mən də qürur hissi keçirirdim ki, bu mənim 
Azərbaycanımın qeyrətli oğlunun sayəsindədir, onun 
xidmətlərinin nəticəsidir ki, Azərbaycan tanınır, xalqımız 
xalqlar içərisində öz imzasını tapa bilir. Bax, o zaman qürur 
hissi keçirən azərbaycanlılardan biri kimi, mən bu gün 
məmnuniyyətlə belə hesab edirəm ki, bu, həmin 
azərbaycanlıların hamısına verilən mükafatdır. 

Nəhayət, Siz 1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edərkən 
zjyalılarımızın böyük bir dəstəsini məhv olmaqdan xilas 
etdiniz. Siz tarixçiləri, sənət adamlarını o çox ağır şəraitdə xilas 
etdiniz, qoruyub saxladınız. Bizim ziyalı potensialımız yaşadı, 
onlar bu gün Sizin arxanızdadır. Belə hesab edirəm ki, bu 
mükafat onların hər birinə verilən mükafatdır. 

Nəhayət, biz Azərbaycanda neçə il Sizsiz yaşadıq, ağır 
günlərimiz oldu. Mən cəbhə bölgələrini qarış-qarış gəzmişəm. 
Kərkicahanda, Xocalıda, Qubadlıda, Laçında gəncləri döyüşə 
ruhlandıranda hamı bir ağızdan deyirdi ki, bizi bu bəladan, 
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fəlakətdən Heydər Əliyev xilas edəcəkdir, onu hakimiyyətə 
gətirin. 

Ölkəmizdə dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilərkən mən 
Azərbaycanın bütün guşələrini gəzmişəm. Uzaq Zaqatalada, 
Şəkinin Göynük kəndində, Qaxda, Balakəndə, Lənkəranda, 
Füzulidə Azərbaycan dövlətçiliyindən söhbət düşəndə hamı 
əllərini açaraq tribunaya yaxnılaşıb deyirdi: “Tale Heydər 
Əliyevi yaşatsın, ona cansağlığı versin, bizi o xilas edəcəkdir”. 

Mənim sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu gün bizim 
hamımız dərindən-dərinə dərk edir ki, 1993-cü ildə Azərbaycan 
məhv olmaqda ikən, daşnakların arzularının yerinə yetməsi 
ərəfəsində, ölkəmiz parçalananda, xalqımız ayaq altında 
qalanda, dövlətçiliyimiz məhv olmaq təhlükəsi qarşısında 
qalanda bizim bir silahımız var idi: Heydər Əliyevin zəkası! O 
zəkam bizə Allah-taala bəxş etmişdir. Təkcə o silahla bizim 
düşmənlərimiz - xalqımızı məhv etməyə çalışan zəhmli xarici 
düşmənlər də, daxildəki satqınlar da məğlubiyyətə uğradılar. 
Bu gün Azərbaycan yaşayır! 

Düzünü deyim ki, mən həmişə bu salonda yüksək 
mükafatların təqdim olunması mərasimini izləyəndə daxilən 
narahatlıq keçirirəm. Bizim hər birimizə - Azərbaycanın 
ziyalılarına, dövlət adamlarına bu mükafatları Heydər Əlirza 
oğlu verir. Bəs onun mükafatı nə olmalıdır, ona kim mükafat 
verməlidir? 

Möhtərəm prezident, mən belə hesab edirəm ki, bizim qur, 
tuluş mübarizəmizin qalibi Siz oldunuz. Yəni Sizin kimi 
şəxsiyyətlərin mükafatla təltif edilməsinə fərmanı tarix verir. 
Tarix isə min illər üçün Sizi Azərbaycan xalqının qurtuluş 
mücadiləsinin qalibi kimi yüksək fəxri adla təltif etmişdir. Siz 
bizim dövlətçiliyimizin xilaskarısınız. Siz bu gün Azərbaycan 
xalqını planetdə təmsil edirsiniz və xalqımız Sizin sayənizdə 
dövlətçiliyini qoruyub saxlayır. Mən belə hesab edirəm ki 
Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı olmaq Azərbaycan üçün, 
dünyamız, planetimiz üçün ən böyük fəxri addır. Bütün bu 
adlara layiq olduğunuz üçün və xalqımız Sizi öz ürəyinin 
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başına yazdığına görə Sizi qəlbən təbrik edirik, Sizə möhkəm 
cansağlığı arzulayırıq. 

Cənab prezident, təyyarə meydanında Sizi qarşılayanlardan 
ən çox sevinənlərdən biri mən oldum. İndi həmişəki kimi 
millətlə baş-başa vermisiniz. Arzu edirik ki, millətimizi bir də 
belə sınağa çəkməyəsiniz. Sizə möhkəm cansağlığı 
arzulayıram. Sizə eşq olsun! 

Heydər Əliyev: Xalq artisti, bəstəkar Süleyman Ələsgərova 
vətənin yüksək mükafatını təqdim edirəm. 

Süleyman Ələsgərov: Möhtərəm prezidentimiz! 
57 illik zəhmətimə, Azərbaycan milli musiqisinin 

inkişafında gördüyüm işlərə verdiyiniz qiymətə, mənə 
göndərdiyiniz məktubda yazdığınız ürək sözlərinə, telefon 
danışığımız zamanı dediyiniz qəlbdən gələn sözlərə və məni 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə minnətdaram. 
Xahiş edirəm mənim təşəkkürümü qəbul edin. 

Mən hər gün düşünürəm, öz-özümə sual verirəm. Deyirəm, 
görəsən dünyada bizim hörmətli prezidentimiz qədər 
mədəniyyətimizin, musiqimizin ayrı-ayrı sahələrinə bu 
dərəcədə diqqət, qayğı göstərən ikinci bir dövlət başçısı varmı? 
Özüm də o saat cavab verirəm ki, xeyr, əsla yoxdur. 

 Yaşımın bu ahıl vaxtında bir arzumu Sizə bildirmək 
istəyirəm. Mənim ən böyük arzum odur ki, torpaqlarımız 
düşməndən azad edilsin. Şüşamız qayıtsın. Biz Şuşada, Cıdır 
düzündə izdihamlı bir toplantı quraq və Siz orada çıxış 
edəsiniz. İştirakçıların hamısı bir ağızdan desin: Xalqımızın və 
vətənimizin xilaskarına eşq olsun! Möhtərəm prezident, 
yaşayın, çox yaşayın! Allah bizi bu arzularımıza çatdırsın! 

Heydər Əliyev: Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadəyə “Şöhrət” 
ordenini təqdim edirəm. 

Oqtay Sadıqzadə: Bu yüksək mükafat üçün səmimi-
qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm. 

Heydər Əliyev: Əziz dostlar! 
Biz bu gün Beynəlxalq Qadınlar Günü bayramı 

ərəfəsindəyik. Bu, təkcə qadınların deyil, bütün cəmiyyətin 
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bayramıdır, yəni kişilərin də bayramıdır. Əgər belə olmasaydı, 
8 Mart günü heç də istirahət günü olmazdı. Qadınların 
bayramına görə bütün cəmiyyət, kişilər də istirahət edir, 
bayram edir. 

Bu gün təltif olunanların arasında Azərbaycanın gözəl 
qadınları vardır. Onlar bizimlə bir yerdədirlər. Leyla xanım 
Bədirbəyli, Tükəzban xanım İsmayılova Azərbaycan 
mədəniyyətinin tarixidirlər. Ola bilər, mən onlarla bir 
yaşdayam, bəlkə də bir az yaşlıyam. Mən ən gənc vaxtlarımdan 
həm Leyla xanımın, həm də Tükəzban xanımın sənətinə 
vurulan adamlardan biriyəm. Mən xoşbəxtəm ki, Leyla xanım 
da, Tükəzban xanım da bu gün cəmiyyətdə fəal iştirak edirlər 
və nəhayət, müstəqil Azərbaycanın, dövlətimizin yüksək 
mükafatlarını alırlar. 

Mən istəyirəm ki, hamımızın adından qadınları bir daha 
təbrik edim, onlara xoşbəxtlik, səadət arzulayım. Qadınların 
özlərinə, ailələrinə, balalarına, nəvələrinə, nəticələrinə - 
hamısına cansağlığı, sağlam həyat, xoş güzəran arzulayıram! 
Sağ olun, sizin hamınızı Qadınlar bayramı münasibətilə bir 
daha təbrik edirəm. 

  
 
 

13 mart 1999-cu il 
 

XALQ RƏSSAMI OQTAY SADIQZADƏ İLƏ 
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN 

 
Prezident sarayı 

 
13 mart 1999-cu il 

 
Oqtay Sadıqzadə: Cənab prezident, vaxt ayırıb məni 

qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirir və bu 
görüşdən çox şad olduğumu vurğulayıram. Sizin yenidən 
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ölkəmizin prezidenti seçilməyiniz münasibətilə çəkdiyim 
portretinizi, habelə xalq rəssamı mərhum Elmira 
Şahtaxtinskayanın mənzərə janrında iki əsərini Sizə təqdim 
etmək istəyirəm. 

Heydər Əliyev: Mən bu hədiyyələrə görə təşəkkürümü 
bildirirəm və sənət əsərlərini yüksək qiymətləndirirəm. Bu 
əsərlər çox dəyərli əsərlərdir. Elmira xanım da Azərbaycanın 
rəssamlıq həyatında böyük bir iz qoyub gedibdir. 

Oqtay Sadıqzadə: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən 
bu fürsətdən istifadə edərək Sizdən bir xahiş etmək istəyirəm. 
Bu yaxınlarda Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Müşeyinin 60 illiyi tamam olur. Bu, ən şöhrətli və məşhur 
muzeylərdən biridir. Hazırda o, çox acmacaqlı vəziyyətdədir, 
təmirə ehtiyacı vardır. Muzeyin imkanları isə olduqca 
məhduddur. Hətta ekspozisiyaların bir hissəsi işləmir, çünki 
təmirə ehtiyac vardır. Əgər imkan daxilində bu işə kömək 
göstərsəydiniz, orada çalışanlar çox şad olardılar. Mən bunu 
onların adından yox, öz adımdan deyirəm. Çünki mən muzey 
üçün rəsmlər çəkir, onların sifarişini yerinə yetirirəm. 

  
 
Məlumat verim ki, mən dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığı ilə bağlı son dövrdə bir neçə şəkil çəkmişəm və 
hazırda bu əsərlər muzeydə saxlanılır. Eyni zamanda şairə 
Natəvanın portretini də çəkmişəm. İcazə verin onların foto-
surətini Sizə təqdim edim. 

Heydər Əliyev: Mən bu tablolara baxmaq istərdim. Mən 
belə işlərlə çox maraqlanıram. Siz vaxtilə Zərifə xanımın da 
portretini çəkmişdiniz. Çox yaxşı portretdir, mənim çox 
xoşuma gəlir. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. 

Oqtay Sadıqzadə: Cənab prezident, bu bizim borcumuzdur. 
Bunu biz öz borcumuz hesab edirik. Çünki Siz doğrudan da 
bizə həm mənəvi, həm maddi cəhətdən çox kömək etmisiniz. 
Siz bizim prezidentimizsiniz. Ona görə biz həmişə Sizə 
borcluyuq. 
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Heydər Əliyev: Sizin mənə heç bir borcunuz yoxdur. Siz 
böyük bir rəssamsınız, çox işlər görürsünüz, Azərbaycanın 
rəssamlıq sənətini inkişaf etdirirsiniz. Dediyim kimi, Elmira 
xanım Şahtaxtinskaya da çox böyük əsərlər yaradıbdır, bizim 
rəssamlıq sənətində böyük iz qoyub gedibdir. Ona görə sizin 
sənətiniz, yaradıcılığınız çox qiymətlidir. Bunları nəzərə alaraq 
mən sizi ordenlə təltif etdim. Amma siz bundan sonra da çox 
işlər görə bilərsiniz. Görürəm ki, siz çox məhsuldar işləyirsiniz. 
Bu, çox yaxşıdır. 

Muzey haqqında dediyiniz məlumatı nəzərə alaram. Mən 
bilmirdim, eşitməmişdim və heç kəs mənə deməyibdir. Yəqin 
ki, bir tədbir görmək lazımdır. Doğrudan da o, nadir bir 
binadır, unikal muzeydir. Oranı qorumaq, saxlamaq lazımdır. 

Mənim yadıma salsınlar. Gərək bir gün vaxt tapıb gedim 
muzeydə bu tablolara baxım. Bunlar çox maraqlıdır. Bunların 
reproduksiyasını buklet kimi çıxarmaq lazımdır. Çox gözəl 
işlərdir. Azərbaycan haqqında cürbəcür rəngli albomlar 
hazırlayanda bu reproduksiyalardan oraya daxil etmək 
lazımdır. Çünki bunlar həm kompozisiya, məzmun nöqteyi-
nəzərindən, həm də rəssamlıq sənəti nöqteyi-nəzərdən çox 
dəyərlidir. Mən bunu fotolardan görürəm. Yəqin ki, əsli 
bundan daha da təsirlidir. Sizi təbrik edirəm. Gərək vaxt tapıb 
Natəvanın da portretinə gedib baxım. Bu şəkildən görünür ki 
çox yaxşı portretdir. 

 
 Аzərbаycаn-13 mаrt 1999 

 
АZƏRBАYCАNDА DАĞISTАN    

MƏDƏNİYYƏTİ   GÜNLƏRİ 
 
  Аzərbаycаndа kеçirilən Dаğıstаn mədəniyyəti günləri çər-

çivəsində mаrtın 12-də Rеspblikа sаrаyındа Dаğıstаn incəsənət 
ustаlаrının kоnsеrti оlmuşdur. 

Sаlоnа tоplаşаnlаr Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеvi hə-
rаrətli аlqışlаrlа   qаrşılаdılаr. 
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Kоnsеrtin bаşlаnmаsındаn əvvəl Аzərbаycаnın və Dаğıstаnın 
mədəniyyət nаzirləri Pоlаd Bülbülоğlu və Nаidа Əbdülhəmidоvа 
çıхış еdərək bеlə tədbirlərin хаlqlаrımızı bir-birinə dаhа dа 
yахınlаşdırdığını və dоğmаlаşdırdığını vurğulаdılаr. 

Böyük müvəffəqiyyətlə kеçən kоnsеrtdə dаğlаr diyаrındа yа-
şаyаn müхtəlif хаlqlаrın mаhnılаrı və rəqsləri ifа оlundu. 
Tаmаşаçılаr məşhur "Ləzginkа" аnsаmblının, Dаğıstаn 
filаrmоniyаsı və tеlеrаdiоsu sоlistlərinin çıхışlаrını    аlqışlаrlа 
qаrşılаdılаr. 

* * * 
 
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv kоnsertdən sоnrа səhnə 

аrхаsınа gələrək qоnşu rеspublikаnın incəsənət ustаlаrı ilə 
görüşdü, оnlаrın ifаçılığını yüksək qiymətləndirdi və qоnаqlаrа 
minnətdаrlığını   bildirdi. Dövlətimizin rəhbəri qоnаqlаrlа хаtirə 
şəkli çəkdirdi. 

Аzərbаycаnın bаş nаziri Аrtur Rаsizаdə, Prеzidеntin İcrа 
Аpаrаtının rəhbəri Rаmiz Mеhdiyеv, Milli Məclis sədrinin birinci 
müаvini Аrif Rəhimzаdə, pаrlаmеnt sədrinin müаvini Yаşаr 
Əliyеv, Rusiyаnın Bаkıdаkı səfiri Аlеksаndr Blохin, digər rəsmi 
şəхslər kоnsеrtdə оlmuşlаr. 

 
АzərTАc 

Azərbaycan-14 mart 1999  
 
 

İNCƏSƏNƏT  XALQLARI    DOĞMALAŞDIRIR 
 

AZƏRBAYCANDA  DAĞISTAN   
MƏDƏNİYYƏTİ  GÜNLƏRİ 

 
Xəbər verdiyimiz gimi, Azərbaycanda keçirilən Dağıstan 

mədəniyyəti günləri çərçivəsində martın 12-də Respublika 
sarayında Dağıstan incəsənət  ustalarının  konserti  olmuşdur. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi 
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hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 
Konsertin başlanmasından əvvəl Azərbaycanın və Dağıstanın 

mədəniyyət nazirləri Polad Bülbüloğlu və Naida Əbdülhəmidova 
çıxış etdilər. 

Polad Bülbüloğlu dedi: 
- Möhtərəm cənab prezident! 
Əziz qonaqlar! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Bu gün Bakıda, Azərbaycanda Dağıstan mədəniyyəti günləri 

keçirilir. Bildiyiniz kimi, Dağıstan bizim çox əziz qonşumuzdur. 
Şimala bizim qapılarımız Dağıstana açılır. Dağıstanda çoxsaylı 
azərbaycanlılar yaşayır. Mən çox şadam ki, müstəqil 
Azərbaycanda ilk dəfə Dağıstan mədəniyyəti günləri keçirilir. 

Bu gün səhər tezdən biz Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdik, gül-
çiçək qoyduq, Azərbaycan oğullarını ehtiramla xatırladıq. Gündüz 
isə Dağıstanın müasir rəssamlarının sərgisi açıldı və biz bu 
respublikanın incəsənətinin necə yüksək səviyyədə olduğunu bir 
daha yəqin etdik. İndi isə siz dünya şöhrətli "Ləzginka" 
ansamblının çox gözəl, heyrətamiz sənəti ilə tanış olacaqsınız. 

Dağıstan günləri geçirilməsinin böyük əhəmiyyəti olduğunu 
nəzərə çarpdırmaq istərdim. Çünki biz ruhuna, mədəniyyətinə, 
rəqslərinə, musiqisinə görə bir-birinə yaxın olan xalqlarıq. 
Respublikalarımızın yaxınlaşmasında görkəmli siyasi və ictimai 
xadim, yuz illiyi Dağıstanda və Azərbaycanda geniş qeyd edilmiş 
Əziz Əliyevin xüsusi rolunu nəzərə çarpdırmaq istərdim. Məhz 
Əziz Əliyevin yubileyi qeyd edilən vaxt biz Dağıstanın 
mədəniyyət naziri Naida xanımla razılaşdıq ki, Azərycanda 
Dağıstan mədəniyyəti günləri, sonra da Dağıstanda Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirilsin. 

Vaxtınızı çox almaq istəmirəm və sözü qonağımıza - Dağısnın 
mədəniyyət naziri Naida xanıma verirəm. Buyurun. 

Naida Əbdülhəmidova tamaşaçılara müraciətlə dedi: 
- Hörmətli azərbaycanlı dostlar! 
İcazə verin, ən əvvəl Dağıstan Respublikasının rəhbərliyi 

adından, Dağıstan xalqı adından sizə atəşin salam yetirim, 
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cansağlığı və firavanlıq arzulayıram. 
Bu gün geçirdiyimiz mədəniyyət tədbirlərimizi dəstəklədiyinə 

görə Azərbaycan Respublikalarının prezidenti Heydər Əliyeviç 
Əliyevə böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və ümidvaram ki, 
biz bu tədbirləri Dağıstanda da keçirəcək, burada, Azərbaycanda 
davam etdirəcəyik. Belə düşünürəm ki, xalqlarımız arasında insani 
əlaqələr ən əvvəl mədəniyyət vasitəsilə möhkəmləndirilə bilər. 
Bunu əcdadlarımız etmişlər, bu, sona yetməkdə olan bütün cari 
yüzillik  ərzində edilmişdir. Zənnimcə, bu, gələn əsrdə - XXI əsrdə 
də ediləcəkdir. 

Demək istəyirəm ki, Dağıstanın və Azərbaycanın mödəniyyətləri 
arasında oxşar cəhətlər olduqca çoxdur. Mədəniyyətlərimizin 
ümumi kökləri, ümumi tarixi var. Allahın və təbiətin buyuruğu ilə 
biz qonşu olmuşuq və bu qonşuluğu davam və inkişaf etdirməliyik. 
Burada, Azərbaycanda keçirdiyimiz günlər Dağıstan mədəniyyət 
xadimlərinin xatirində uzun müddət qalacaqdır. Biz Azərbaycan 
Mədəniyyət Nazirliyində, sərginin açılışı zamanı mədəniyyət 
xadimləri ilə görüşdə qəlblərin hərarətini duyduq, çoxlu səmimi 
sözlər eşitdik. Dağıstan mədəniyyətinin azərbaycanlı 
həmkarlarımıza, Azərbaycan xalqına nə qədər yaxın olduğunu bir 
daha hiss etdik. Biz bir daha hiss etdik ki, bir-birimizə çox gərəyik, 
bir-birimizə çox yaxınıq, ancaq birlikdə, əl-ələ verərək irəliləyə, 
tarixi yolumuzu inkişaf və davam etdirə bilərik. 

Mən dövlətinizin böyük, - bu sözü deməkdən qorxmuram, - 
dərin hermət bəslədiyimiz rəhbəri Heydər Əliyeviç Əliyevlə 
birlikdə bütün Azərbaycan xalqına cansağlığı, firavanlıq diləmək 
istəyirəm. Arzu edirəm ki, biz bütün Rusiya, Dağıstan, 
Azərbaycan mədəniyyətləri ilə cəmiyyətimizi tərəqqiyə doğru daha 
sürətlə irəlilədək. 

Yaşasın Azərbaycan, Dağıstan və Rusiya arasında dostluq!  
 

* * * 
Sarayın geniş səhnəsini dağlar diyarına aid şəkillər çəkilmiş 

pərdə bəzəyirdi. Konsert proqramının əvvəlindö Azərbaycan 
musiqisi – tütəkdə ifa olunan həzin "Çobanbayatı" səsləndi. 
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Sonra səhnə Dağıstan rəqs ustalarının ixtiyarına verildi. 
Dünyanın müxtəlif ölkələrində Dağıstan və ümumən Qafqaz 
rəqslərini uzun illər nümayiş etdirən "Ləzginka" dövlət akademik 
rəqs ansamblı öz çıxışına "Gənclik" rəqsi ilə başladı. Dağıstanda 
yaşayan çoxsaylı xalqların şıdırğı və lirik rəqsləri bir-birini əvəz 
edirdi. Tamaşaçılar zərif, incə dağlı qızlarının, cəldliyi ilə hamını 
heyran qoyan oğlanların hər bir çıxışını alqışlarla 
qiymətləndirirdilər. 

Rəqqas-kəndirbazın çıxışı da heyranedici idi. O, sim üzərində 
rəqs edir, çətin gimnastika hərəkətlərini yerinə yetirirdi. Bu 
istedadlı oğlan simin üstünə gözübağlı çıxanda isə salona sükut 
çökdü. Tamaşaçıların narahatlığı aşkar hiss olunurdu və çıxış 
uğurla bitəndə salonu alqış sədaları bürüdü. 

Konsertin ikinci hissəsində Dağıstan Dövlət Filarmoniyası, 
televiziya və radiosu solistlərinin ifasında avar, ləzgi, dargin, lag, 
qumuq vö digər xalqların mahnıları, habelə qonşu respublika 
bəstəkarlarının mahnıları səsləndi. 

Gözəl, yaddaqalan konsert proqramı rəqs ansamblının çıxışı ilə 
başa çatdı. 

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev konsertdən sonra səhnə 

arxasına gələrək, Dağıstanın incəsənət ustaları ilə söhbət etdi. 
Dövlətimizin başçısı onlara müraciətlə dedi: 

Sizi Azərbaycanda səmimi salamlayır və Azərbaycanda 
Dağıstan mədəniyyəti günlərinin başlanğıcı olan gözəl çıxışınız 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu, Azərbaycan üçün də, Dağıstan üçün də böyük hadisədir. 
Xalqlarımız, ölkələrimiz bir-biri ilə həmişə sıx bağlı olmuşlar, 
indi isə buna xüsusi zərurət və xüsusi tələbat var. Siz də məhz bu 
məqsədə xidmət edirsiniz. Öz sənətinizlə, öz çıxışlarınızla 
Dağıstanla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin 
möhkəmlənməsinə və inkişafına kömək edirsiniz. Bu baxımdan 
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Azərbaycanda Dağıstan mədəniyyəti günləri böyük əhəmiyyətə 
malikdir. 

Bu günlərin başlanmasına mən çox şadam və əminəm ki, 
Azərbaycanda olmağınız xalqlarımızı, dövlətlərimizi, 
ölkələrimizi, şübhəsiz, daha da yaxınlaşdıracaqdır. 

Bu gün siz Dağıstan xalqının parlaq incəsənətini nümayiş 
etdirdiniz. Dağıstan nadir ölkədir. Zənnimcə, dünyada Dağıstan 
kimi ölkə yoxdur. Əlbəttə, bu ölkənin zəngin təbiəti var, ancaq ən 
çox öz gözəl insanları və çoxmillətli tərkibi ilə zəngindir. Təkrar 
edirəm, mən dünyada elə bir ölkə tanımıram ki, Dağıstan kimi 
kiçik bir ərazidə bir çox millətlərdən olan insanlar yaşasın və özü 
də gözəl yaşasınlar. Bu gün siz öz çıxışınızla Dağıstanın bu 
rəngarəngliyini, çoxmillətliliyini olduqca parlaq şəkildə nümayiş 
etdirdiniz. 

Şəxsən mən və Azərbaycan xalqı Dağıstanı yaxşı tanıyırıq. Biz 
sizin tarixinizə, mədəniyyətinizə, incəsə-nətinizə də bələdik. Bu 
gün siz yüksək səviyyəli, yüksək dərəcəli incəsənət və Dağıstan 
xalqları mədəniyyətinin yüksək nailiyyətlərini göstərdiniz. 
Müxtəlif dillərdə - avar, dargin, qumuq, lak, ləzgi və Dağıstanın 
bir çox digər dillərində mahnıları dinləmək xoş idi. Əlbəttə, 
rəqslərinizi görmək də xoş idi. Siz virtuozsunuz. Əlbəttə, İqor 
Moiseyevin bizim hamımız üçün məşhur olan, rəqs sənətinin 
həqiqətən yüksək səviyyəsinə yiyələnmiş ansamblı var. Qafqazın - 
Azərbaycanın da, Gürcüstanın da, başqa xalq-ların da rəqs 
ansamblları var. Biz Azərbaycanın rəqs ansamblını çox yüksək 
qiymətləndiririk. Ancaq bu gün sizin göstər-diklərinizi, açığını 
deyəcəyəm, mən əvvəllər Dağıstanda görməmişdim. 

Mən Dağıstan xalqlarının gözəl rəqslərinin dəfələrlə şahidi 
olmuşam, amma “Ləzginka” məşhur ansambldır. O, bütün 
dünyanı gəzib dolaşmışdır və özünün yüksək ustalığını bu gün də 
saxlayır. Bu gün siz “Ləzginka”nın çıxışından əlavə, çoxmillətli 
Dağıstana aid bir çox digər şeylər də göstərdiniz. 

Buraya gəldiyinizə görə, Dağıstan mədəniyyətini 
Azərbaycanda göstərməyə başladığınıza görə sağ olun. Mən bunu 
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çox böyük hadisə hesab edirəm, incəsənət və mədəniyyətdə 
qazandığınız əla uğurlar münasibətilə sizi təbrik edirəm. 

Dağıstan Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsidir. Biz 
Dağıstanla, Dağıstan xalqları ilə dostluqdan danışdıqda 
Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında dostluqdan danışırıq. 
Mən Dağıstanı yaxşı tanıyıram və Rusiya Federasiyasını yaxşı 
tanıyıram. Ürəkdən arzu edirəm ki, siz Dağıstan Rusiya 
Federasiyasının ən cənub hüdudlarında onun dayağı, Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında dostluğun çox mühüm vəsiləsi olasınız. Biz 
Rusiya ilə münasibətlərimizin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün 
mümkün olan hər şeyi edəcəyik 

İqtisadi əməkdaşlıq yaxşı inkişaf edir. Digər bütün sahələrdə də 
xoş cəhətlər olduqca çoxdur. Ancaq Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında hərtərəfli, çoxsahəli dostluq münasibətlərindən və sıx 
əməkdaşlıqdan danışa bilməyimiz üçün bütün bunlar hələlik çox 
azdır. Biz bu baxımdan səy göstərir və göstərəcəyik. Buna Rusiya 
tərəfi də çalışır. Bu işdə Dağıstan da çox mühüm yer tutur, onun 
xüsusi rolu var, çünki siz Azərbaycana çox yaxınsınız, eləcə də 
Azərbaycan sizə tarix, milli ənənələr, adətlər, din, müəyyən qədər 
dil baxımından yaxındır. Bütün bunlar Dağıstan-Azərbaycan 
dostluğu vasitəsilə Rusiya-Azərbaycan dostluğu və əməkdaşlığını 
da möhkəmlətmək üçün yaxşı zəmin yaradır. 

Şadam ki, sizin belə istedadlarınız, yaxşı müğənniləriniz var. 
Naida xanım bunu mənə demişdi. Şadam ki, Dağıstan xalqlarının 
incəsənəti belə yüksək səviyyədədir. Çox şadam, sözün düzü, 
buraya gəlməyə hazırlaşarkən bilirdim ki, konsert yaxşı olacaq, 
amma güman etmirdim ki, belə gözəl olacaqdır. 

Sizə cansağlığı, firavanlıq, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlan 
arzulayıram. Dağıstan ilə Azərbaycan arasında dostluğun, 
qardaşlığın möhkəmlənməsi sahəsində sizin tərəfinizdən də, 
Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri tərəfindən də yeni-yeni 
səylər göstərilməsini arzu edirəm. 

Naida Əbdülhəmidova (Dağıstanın mədəniyyət naziri): 
Heydər Əliyeviç, Azərbaycanda Dağıstan mədəniyyəti günlərinin 
keçirilməsini lazım bildiyinizə görə, vaxt tapıb konsertimizdə 
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olduğunuza görə çox sağ olun. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda 
bütün gözəl işlər Sizin xoş məramınızla başlayır. Bizim Dağıstan 
dövlətinin başçısı Məhəmmədəli Məhəm-mədoviç də 
Azərbaycanla əməkdaşlığa aid bütün təşəb-büslərinizi həmişə 
dəstəkləyir. Azərbaycanda bu qəbula görə çox sağ olun. 

Bu gün biz iki çox mühüm tədbir keçirdik - sərgi açdıq və indi 
də konsert verdik. Sabah Qusarda böyük konsert verəcəyik. 

 Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonaqların Qusarda 
konsertdən sonra nə etmək niyyətində olduqları ilə maraqlandı. 
Prezident Azərbaycanda qalmağa vaxtın məhdudluğu ilə əlaqədar 
onların konsertdən sonra evə gedəcəklərini eşitdikdə dedi ki, 
Dağıstanın incəsənət ustalarını Gəncəyə, Sumqayıta da aparmaq 
lazım idi. 

Polad Bülbüloğlu bildirdi ki, bundan sonra belə mədəniyyət 
günləri Azərbaycanda və Dağıstanda hər il keçiriləcəkdir. 

Ölkəmizin  rəhbəri görüşdən sonra Dağıstanın incəsənət ustaları 
ilə xatirə şəkli  çəkdirdi. 

 
* * * 

Azərbaycanın baş naziri Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev, Milli Məclis sədrinin birinci 
müavini Arif Rəhimzadə, parlament sədrinin müavini Yaşar 
Əliyev, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxin, digər 
rəsmi şəxslər konsertdə olmuşlar. 

AzərTAc  
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Azərbaycan-14 mart 1999  

 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV XALQ 

RƏSSAMI OQTAY SADIQZADƏNİ QƏBUL ETMİŞDİR 
 
Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər 

Əliyev Prezident sarayında xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadəni 
qəbul etmişdir. 

Vaxt ayırıb onu qəbul etdiyinə görə dövlətimizin başçısına 
dərin minnətdarlığını bildirən və bu görüşdən çox şad olduğunu 
vurğulayan Oqtay Sadıqzadə respublikamızın rəhbəri Heydər 
Əliyevlə onun yenidən ölkəmizin prezidenti seçilməsi 
münasibətilə çəkdiyi portretini, habelə xalq rəssamı mərhum 
Elmira Şahtaxtinskayanın mənzərə janrında iki əsərini təqdim 
etdi. 

Prezident Heydər Əliyev dedi: 
- Mən bu hədiyyələrə görə təşəkkürümü bildirirəm və sənət 

əsərlərini yüksək qiymətləndirirəm. Bu əsərlər çox dəyərli 
əsərlərdir. Elmira xanım da Azərbaycanın rəssamlıq həyatında 
böyük bir iz qoyub gedibdir. 

Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə prezident Heydər Əliyevə 
təşəkkürünü bildirərək dedi: 

- Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən bu fürsətdən istifadə 
edərək Sizdən bir xahiş etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Nizami 
Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin 60 illiyi tamam 
olur. Bu, ən şöhrətli və məşhur muzeylərdən biridir. Hazırda o, 
çox acmacaqlı vəziyyətdədir, təmirə ehtiyacı vardır. Muzeyin 
imkanları isə olduqca məhduddur. Hətta eks-pozisiyaların bir 
hissəsi işləmir, çünki təmirə ehtiyac vardır. Əgər imkan daxilində 
bu işə kömək göstərsəydiniz, orada çalışanlar çox şad olardılar. 
Mən bunu onların adından yox, öz adımdan deyirəm. Çünki mən 
muzey üçün rəsmlər çəkir, onların sifarişini yerinə yetirirəm. 

Sonra rəssam dahi şair Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı 
son dövrdə çəkdiyi və hazırda muzeydə saxlanılan əsərlər barədə 
və şairə Natəvanın portreti haqqında məlumat verdi və onların 



 345

fotosurətini prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi. 
Dövlətimizin başçısı dedi: Mən bu tablolara baxmaq istərdim. 

Mən belə işlərlə çox maraqlanıram. Siz vaxtilə Zərifə xanımın da 
portretini çəkmişdiniz. Çox yaxşı portretdir, mənim çox xoşuma 
gəlir. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. 

Oqtay Sadıqzadə qeyd etdi ki, "cənab prezident, bu, bizim 
borcumuzdur. Bunu biz öz borcumuz hesab edirik. Çünki Siz 
doğrudan da bizə həm mənəvi, həm maddi cəhətdən çox kömək 
etmisiniz. Siz bizim    prezidentimizsiniz. Ona görə biz həmişə 
Sizə borcluyuq". 

Prezident Heydər Əliyev dedi: 
- Sizin mənə heç bir borcunuz yoxdur. Siz böyük bir 

rəssamsınız, çox işlər görürsünüz, Azərbaycanın rəssamlıq 
sənətini inkişaf etdirirsiniz. Dediyim kimi, Elmira xanım 
Şahtaxtinskaya da çox böyük əsərlər yaradıbdır, bizim rəssamlıq 
sənətində böyük iz qoyub gedibdir. Ona görə sizin sənətiniz, 
yaradıcılığınız çox qiymətlidir. Bunları nəzərə alaraq mən sizi 
ordenlə təltif etdim. Amma siz bundan sonra da çox işlər görə 
bilərsiniz. Görürəm ki, siz çox məhsuldar işləyirsiniz. Bu, çox 
yaxşıdır. 

Muzey haqqında dediyiniz məlumatı nəzərə alaram. Mən 
bilmirdim, eşitməmişdim və heç kəs mənə deməyibdir. Yəqin ki, 
bir tədbir görmək lazımdır. Doğrudan da o, nadir bir binadır, 
unikal muzeydir. Oranı qorumaq, saxlamaq lazımdır. 

Mənim yadıma salsınlar. Gərək bir gün vaxt tapıb gedim 
muzeydə bu tablolara baxım. Bunlar çox maraqlıdır. Bunların 
reproduksiyasını buklet kimi çıxarmaq lazımdır. Çox gözəl 
işlərdir. Azərbaycan haqqında cürbəcür rəngli albomlar 
hazırlayanda bu reproduksiyalardan oraya daxil etmək lazımdır. 
Çünki bunlar həm kompozisiya, məzmun nöqteyi-nəzərindən, 
həm də rəssamlıq sənəti nöqteyi-nəzərdən çox dəyərlidir. Mən 
bunu fotolardan görürəm. Yəqin ki, əsli bundan daha da təsirlidir. 
Sizi təbrik edirəm. Gərək vaxt tapıb Natəvanın da portretinə gedib 
baxım. Bu şəkildən görünür ki çox yaxşı portretdir.  

AzərTAc 
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Azərbaycan mart 14 1999  
 
 

KİTABXANA İŞİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASININ QANUNU 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında kitabxana işi sahəsində 
dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, kitabxana işinin və kitabxana 
sisteminin ümumi əsaslarını, kitabxana fondlarının 
formalaşdırılması və mühafızəsi tələblərini, kitabxanaların 
maliyyələşdirilmə mənbələrini, kitabxanalardan istifadə sahəsində 
vətəndaşların hüquq və vəzifələrini, kitabxana işi sahəsində 
beynəlxalq əməkdaşlığın prinsiplərini müəyyən edir. 

 

I  f ə s i l   

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

M a d d ə   1.   Əsas anlayışlar 

Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə 
edir: 
kitabxana - elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə 

müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını 
toplayıb mühafızə edən, onların sistemli ictimai istifadəsini təşkil 
edən, cəmiyyətin intellektual və mənəvi potensialının inkişafına 
xidmət göstərən sosial institut; 

kitabxana işi - elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə 
fəaliyyəti sahəsi kimi kitabxana sisteminin təşkili və inkişafını, 
kitabxana fondlarının formalaşdırılmasını, hüquqi və fiziki 
şəxslərə kitabxana, informasiya və biblioqrafıya xidməti 
qaydalarını, kitabxanaçı-biblioqraf kadrlar hazırlanmasını, 
kitabxanaların inkişafının elmi-metodik təminatını əhatə edən 
fəaliyyət sahəsi; 

kitabxanaçı - kitabxana işi sahəsində fəaliyyət göstərən 
müvafıq ixtisaslı mütəxəssis; 
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sənəd - informasiyanın mətn, səsyazma və təsvir formasında 
qeydə alınan, müəyyən zaman və məkan daxilində informasiyanın 
verilməsi və ya qorunması məqsədini daşıyan maddi obyekt; 

kitabxana fəaliyyəti - oxucuların sərbəst surətdə informasiya 
almaq hüququnu təmin etmək, onların kitablara, dövri nəşrlərə və 
kitabxana fondunu təşkil edən digər sənədlərə olan tələbatını 
ödəmək məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət; 

mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri - eyni sistemə aid 
olan kitabxanaların vahid strukturda könüllü birləşməsi; 

kitabxana fondu - ictimai istifadə məqsədi ilə kitabxananın 
vəzifələrinə uyğun şəkildə formalaşmış çap əsərləri və digər 
məlumat daşıyıcılarının məcmusu. 

M a d d ə  2.  Kitabxana işi sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi 

Kitabxana işi sahəsində Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər 
müvafıq qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən 
ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası 
müqavilələrlə bu Qanun arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin 
beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. 

M a d d ə  3 .  Kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas 
prinsipləri və dövlətin vəzifələri 

Kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri 
aşağıdakılardır: 
kitabxanalarda mühafızə olunan mədəni sərvətlərdən və 

informasiya vasitələrindən istifadənin hamı üçün açıq olması; 
milli sərvət olan kitabxanalara dövlət qayğısı, onların 

fondlarının toxunulmazlığı və üstün maliyyələşdirilməsi. 
Kitabxana işi sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: 
kitabxana işinin inkişafına dair Dövlət Proqramının 

hazırlanması və həyata keçirilməsi; 
kitabxana fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının 

qəbul və tətbiq edilməsi; 
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kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və kitabxana fondlarının 
tədricən müasir informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi, elektron 
mübadilə sistemlərindən (internetdən və s.) istifadə və milli 
fondların həmin sistemlərdə əks olunması; 

milli və dünya mədəniyyəti sərvətlərinə yiyələnməyə 
yönəldilən informasiya sisteminin yaradılması; 

dövlət kitabxana fondlarının mühafızəsi və inkişafı, dövlət 
kitabxanalarının milli və xarici ədəbiyyatla ardıcıl təchizatı 
sisteminin yaradılması; 

xarici ölkə kitabxanalarında saxlanılan milli sərvət hesab 
olunan nadir kitabların və əlyazmaların (imkan olmadıqda 
surətlərinin) Azərbaycan Respublikasına qaytarılmasının təmin 
olunması; 

dövlət kitabxana binalarının tikilməsi, əsaslı təmiri, dövlət 
kitabxanalarının müasir avadanlıq və texniki vasitələrlə təchiz 
edilməsi; 

kitabxana işinə dair elmi tədqiqatların və metodik tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə köməklik göstərilməsi; 

kitabxana kadrları hazırlayan və ya onların ixtisasının 
artırılmasını həyata keçirən təhsil müəssisələrinin yaradılması və 
fəaliyyətinin təşkili; 

təbii fəlakət, silahlı münaqişə və müharibə zamanı kitabxana 
fondlarının mühafizəsinin təmin olunması; 

qeyri-dövlət kitabxanalarının inkişafına şərait yaradılması; 
kitabxana işinə dair dövlət standartlarının müəyyən olunması; 
kitabxana fondlarının statistik uçotunun aparılması. 

M a d d ə 4 .  Kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 

Kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri sənəd-informasiya 
fondlarının formalaşmasından, mühafızəsindən və bu materialların 
hüquqi və fıziki şəxslərə istifadəyə verilməsindən, kitabxanalarda 
toplanıb saxlanılan informasiya vasitələrinin mübadiləsinə imkan 
verən vahid informasiya məkanının yaradılmasından ibarətdir. 

II  f ə s i l  
KİTABXANA  SİSTEMİ 
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M a d d ə   5 .   Kitabxana sisteminin təşkilinin əsasları 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana sistemini ərazi, idarə, 
idarələrarası, sahəvi, sahələrarası və kompleks xidmət 
prinsiplərinə əsaslanan universal, ixtisaslaşdırılmış dövlət və 
qeyri-dövlət kitabxanaları təşkil edir. 

M a d d ə  6 .   Kitabxana sisteminin tərkibi 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana sisteminin tərkibinə 
dövlət və qeyri-dövlət kitabxanaları daxildir. 

Dövlət kitabxanalarına aşağıdakılar daxildir: 
Milli Kitabxana; 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət kitabxanası; 
şəhər, rayon, qəsəbə, kənd kitabxanaları (kütləvi, elmi, xüsusi 

kitabxanalar, gənclər, uşaqlar, korlar üçün və sair kitabxanalar) və 
onların fılialları, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri; 

respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar; 
dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarının kitabxanaları; 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası 

və onun filialları; 
dövlət təhsil müəssisələrinin kitabxanaları. 
Qeyri-dövlət kitabxanalarına aşağıdakılar daxildir: 
bələdiyyə kitabxanaları; 
ictimai birliklərin kitabxanaları; 
özəl və digər kitabxanalar; 
xarici hüquqi və fıziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilmiş 
kitabxanalar. 

M a d d ə   7 .   Milli Kitabxana 

Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasında kitabxana işi 
sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən, milli nəşrləri, xarici 
ölkələrdə nəşr olunmuş Azərbaycan haqqında və Azərbaycan 
müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhəmiyyətli nəşrləri, o cümlədən 
xarici dillərdə qiymətli və digər məlumat daşıyıcılarını toplayıb 
mühafızə edən milli mədəniyyət xəzinəsi və dövlət kitab 
saxlayıcısıdır. 
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Milli Kitabxana kitabxanaşünaslıq, biblioqrafıya və 
kitabşünaslıq sahəsində elmi tədqiqat işləri üzrə aparıcı müəssisə 
və əlaqələndirici, ölkənin bütün kitabxanaları üçün metodik 
mərkəz, oxuculara kompleks kitabxana-biblioqrafiya və 
informasiya xidməti göstərmək, kitabxanalararası abonement, 
milli və tövsiyə biblioqrafıyası, beynəlxalq və ölkədaxili 
depozitar mərkəz funksiyalarını yerinə yetirir. 

Milli Kitabxana müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
təsdiq olunan əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir. 

Milli Kitabxananın fondu və əmlakı milli sərvət hesab olunur 
və xüsusi əhəmiyyətli obyekt kimi dövlət tərəfındən qorunur. 

Milli Kitabxana statusuna malik olan kitabxanaların işçilərinin 
əmək haqlarına müvafıq əlavələr müəyyən edilir. 

Milli Kitabxananı ləğv etmək, mülkiyyət formasını dəyişmək 
qadağandır. 
Milli Kitabxanaya əvəzsiz və müddətsiz istifadə üçün 

qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada torpaq sahəsi verilə 
bilər. 
 

M a d d ə   8 .   Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi  
kitabxanalar 

Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar elm sahəsinə 
görə ixtisaslaşdırılan, milli və xarici ədəbiyyat fondlarına malik 
olan baş kitabxana-biblioqrafıya və informasiya müəssisələridir. 

Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar müvafıq 
sahədə fəaliyyət göstərən digər kitabxanalar üçün informasiya, 
kitabxanalararası abonement və metodik mərkəz funksiyasını 
yerinə yetirir. 

Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların fəaliyyəti 
bu Qanunla və digər müvafıq qanunvericilik aktları ilə 
tənzimlənir. 

Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların, 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının və 
onun fıliallarının, Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasının 
işçilərinin əmək haqlarına müvafıq əlavələr müəyyən edilir. 

Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalarının statusu 
müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
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M a d d ə   9 .   Kitabxanaların digər informasiya orqanları 
ilə əlaqələri 

Kitabxanalar sənəd-informasiya ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə məqsədi ilə elmi-texniki və digər informasiya orqanları, 
arxivlər, başqa idarə və müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqə yaradır. Bu 
əlaqələr birgə fəaliyyət proqramları və müqavilələr əsasında 
həyata keçirilir. 

M a d d ə   10.  Kitabxanaların yaradılması və yenidən 
təşkili 

Dövlət və qeyri-dövlət kitabxanaları Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada 
yaradılır və yenidən təşkil olunur. 

Dövlət kitabxanalarının müvəqqəti olaraq köçürülməsinə 
müstəsna hallarda (təbii fəlakət, silahlı münaqişə, müharibə 
təhlükəsi və s.) müvafıq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə yol 
verilir. 

M a d d ə   11.   Kitabxanaların özəlləşdirilməsi və icarəyə 
verilməsi 

Tipindən, tabeliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərən kitabxanaların (kitabxanalarda 
saxlanılan sərvətlərin, onların yerləşdiyi binaların və sahələrin) 
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi profilinə müvafıq olaraq 
qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir. 

I I I    f ə s i l   

KİTABXANA FONDU 

M a d d ə   12.   Kitabxana fondunun tərkibi 

Kitabxana fondunun tərkibinə kitab, jurnal, qəzet, digər çap 
məhsulları, audiovizual və texniki vasitələrlə oxunan materiallar, 
əlyazmalar və başqa informasiya daşıyıcıları daxildir. 

Kitabxana fondları universal, sahəvi, çoxsahəli, 
ixtisaslaşdırılmış ola bilər. 
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M a d d ə   13.   Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Kitabxana Fondu 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana Fondu 
kitabxanalararası əlaqələndirilmiş komplektləşdirmə, qarşılıqlı 
istifadə, depozitar mühafızə və mübadilə prinsipləri əsasında 
təşkil edilən, məlumat-axtarış sisteminə malik olan kitabxana 
fondlarından ibarətdir. 

Kitabxanalarda olan nadir və qiymətli nəşrlər, xüsusi 
kolleksiyalar qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada 
Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni sərvətlər reyestrinə 
daxil edilir və xüsusi rejimdə mühafızə olunur. Onların mühafızəsi 
lazımi qaydada təmin edilmədikdə, müvafıq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən digər kitabxanaya verilə bilər. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana Fondu dövlət 
mülkiyyətidir. 

M a d d ə   14.   Kitabxana fondlarının təchizi 

Kitabxanalar dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları tərəfındən 
buraxılan, profilinə uyğun çap məhsullarını və digər informasiya 
daşıyıcılarını birinci növbədə almaq hüququna malikdir. 

Bu hüquq müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş qaydada kitabxana kollektoru, kitab ticarəti 
müəssisələri, nəşriyyat orqanları, ayrı-ayrı şəxslərlə aparılan 
müvafıq əməliyyatlar, məcburi nüsxələrin alınması, abunə, 
bağışlama və vərəsəlik əsasında miras qalmış nəşrlərin verilməsi, 
habelə beynəlxalq və ölkədaxili kitab mübadiləsi yolu ilə təmin 
edilir. 

Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarının dərsliklərlə 
komplektləşdirilməsi müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən olunmuş qaydalarla tənzimlənir. 

Müvafıq icra hakimiyyəti orqanları tabeliyində olan kitabxana 
fondlarının yeni nəşrlərlə komplektləşdirilməsinə vəsait ayırırlar. 

M a d d ə   15.   Kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə 
təchizatı 
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Milli Kitabxana, qanunvericilik və müvafıq icra hakimiyyəti 
orqanlarının kitabxanaları, respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi 
kitabxanalar və Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanası müvafıq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfındən müəyyənləşdirilmiş qaydada 
ölkədə nəşr edilən çap məhsullarının məcburi nüsxələrini almaq 
hüququna malikdir. 

Dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, nəşriyyat fəaliyyəti ilə 
məşğul olan poliqrafıya müəssisələri və digər hüquqi şəxslər 
tərəfındən buraxılan çap məhsullarından Milli Kitabxanaya 4 
pulsuz məcburi nüsxə, qanunvericilik və müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanlarının kitabxanalarına, respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi 
kitabxanalara, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi 
Kitabxanasına və Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasına 
profılinə uyğun olaraq 2 pulsuz məcburi nüsxə, Azərbaycan 
Respublikasında nəşr olunan bütün qəzet və jurnal redaksiyaları 
isə 2 pulsuz məcburi nüsxə göndərməlidirlər. 

M a d d ə   16.  Kitabxanaların mübadilə fondları 

Azərbaycan Respublikasının Milli-mədəni sərvətlər reyestrinə 
daxil olmayan çap məhsulları və digər materiallar müəyyən 
olunmuş qaydada bir kitabxanadan digərinə əvəzsiz verilə bilər. 

Qeyri-profil, dublet, nisbətən az istifadə edilən, habelə 
mübadilə fondu üçün ayrılan çap əsərləri və kitabxananın digər 
sənədləri həmin fonda verilir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları beynəlxalq və ölkədaxili 
kitab mübadiləsini həyata keçirən kitabxanaların mübadilə 
fondları üçün əlavə kitab almmasına vəsait ayırırlar. 

M a d d ə   17.   Depozitar kitabxanalar 

Dövlət kitabxanalarında oxucular tərəfindən nadir hallarda 
istifadə edilən, lakin elmi, tarixi və bədii əhəmiyyətini saxlayan 
nəşrlər müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş qaydada depozitar fondlara verilir. 

M a d d ə   18.   Dövlət kitabxana fondlarının uçotu, 
mühafizəsi və onlardan istifadə edilməsi 
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Dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və 
digər materialların uçotu, mühafızəsi və istifadəsi müvafıq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfındən müəyyən olunmuş qaydalara uyğun 
həyata keçirilir. 

M a d d ə   19.   Dövlət kitabxana fonduna vurulmuş ziyana 
görə məsuliyyət 

 
Dövlət kitabxana fonduna vurulmuş ziyana görə hüquqi və 

fıziki şəxslər, yeni qiymətləndirmə əmsalları nəzərə alınmaqla, 
vurulmuş ziyanın 10 misli həcmində maddi məsuliyyət daşıyırlar. 

İtirilmiş və ya yararsız vəziyyətə salınmış çap əsərləri və digər 
materiallar kitabxana ilə razılıq əsasında başqa müvafıq çap 
əsərləri və materiallarla əvəz edilə bilər. Bu qayda Azərbaycan 
Respublikasının Milli-mədəni sərvətlər reyestrinə daxil edilən 
nadir nüsxələrə şamil edilmir. 

Nadir nüsxələr fonduna vurulan zərərə görə məsuliyyət 
mövcud qanunvericiliklə tənzimlənir. 

Dövlət kitabxana fondlarının uçotu, mühafizəsi və istifadə 
qaydalarının pozulmasına görə kitabxana işçiləri qanunvericilikdə 
müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

IV  f ə s i l  

 KİTABXANA XİDMƏTİNİN TƏŞKİLİ 

M a d d ə  2 0.   Kitabxana xidməti və onun vəzifəsi 

Kitabxanalar çap əsərlərindən və digər informasiya 
daşıyıcılarından səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə kompleks 
kitabxana, biblioqrafiya və informasiya xidmətləri göstərir. 

Bu xidmətlər abonentləri ədəbiyyat və informasiya ilə təmin 
etmək, informasiya daşıyıcılarının seçilməsində kömək 
göstərmək məqsədi daşıyır. 

Kitabxana xidməti abonement, qiraət zalı, kitabxanalararası və 
beynəlxalq abonement, biblioqrafıya, elmi-texniki informasiya, 
fərdi və kütləvi, yazılı və şifahi, stasionar və qeyri-stasionar, 
qiyabi, kompleks vasitələrlə təşkil edilir. 
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Kitabxana xidmətinin vəzifəsi kitabxana sərvətlərinin, dünya 
ədəbiyyatı nümunələrinin etibarlı şəkildə toplanması, qorunması 
və gələcək nəsillərə çatdırılmasından, onların əhali arasında geniş 
təbliğindən, bəşəri dəyərlərə yiyələnmək, müstəqil və yaradıcı 
düşünən vətəndaş yetişdirilməsinə fəal yardım etməkdən 
ibarətdir. 

M a d d ə  2 1.   Kitabxanaların hüquqları 

Kitabxanaların hüquqları aşağıdakılardır: 
nizamnamələrində göstərilən məqsəd və vəzifələrin həyata 

keçirilməsi üsullarını və formalarını müəyyənləşdirmək; 
kitabxana fondunu komplektləşdirmə mənbələrini 
müəyyənləşdirmək; 
köhnəlmiş və ya yararsız hala düşmüş kitabları 

qanunvericilikdə müəyyən olünmuş qaydada kitabxananın 
fondundan çıxarmaq; 

fıziki və hüquqi şəxslər tərəfindən kitabxanaya dəymiş ziyanın 
ödənilməsini qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada tələb 
etmək; 

kitabxana birliklərinin yaradılmasında iştirak etmək; 
beynəlxalq kitabxana təşkilatları ilə əlaqə yaratmaq, kitabxana 

biblioqrafıya və informasiya sahəsində keçirilən tədbirlərdə 
iştirak etmək. 

M a d d ə  2 2.   Kitabxanaların vəzifələri 

Kitabxanalar oxucuların mədəniyyət təsisatları və mədəni 
sərvətlərdən istifadə etmək hüquqlarını, habelə məlumat əldə 
etmək azadlığını təmin etməli, onların kitabxana fondlarından 
tam istifadə etməsi üçün hər cür şərait yaratmalıdırlar. 

Maddə  23.  Kitabxanalardan istifadə sahəsində oxucuların 
hüquq və vəzifələri 

Azərbaycan Respublikasında hər kəsin kitabxanalardan istifadə 
etmək hüququ vardır. 

Kitabxanalardan istifadə qaydaları və göstərilən xidmətlər 
kitabxanaların nizamnamələri və müvafıq normativ hüquqi aktlar 
ilə müəyyənləşdirilir. 
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Oxucuların kitabxanalardan istifadə hüquqlarını 
məhdudlaşdırmaq qadağandır. 

Oxucular kitabxanalardan istifadə qaydalarına əməl etməli, 
kitab fonduna qayğı ilə yanaşmalı, çap materiallarının və digər 
vəsaitlərin itirilməsinə və ya yararsız hala salınmasına yol 
verməməlidirlər. 

V  f ə s i l   

KİTABXANA İŞİNİN İDARƏ 

OLUNMASI 

M a d d ə  2 4.   Kitabxana işinə dövlət idarəetməsi 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinə dövlət idarəetməsi 
müvafıq icra hakimiyyəti orqanları tərəfındən həyata keçirilir. 

M a d d ə  2 5.   Kitabxana işində ictimaiyyətin iştirakı 
Dövlət və qeyri-dövlət orqanları, kitabxana işi sahəsində 

ictimai birliklər, hüquqi və fıziki şəxslər kitabxana fondlarının 
zənginləşdirilməsi, oxuculara xidmət işinin təkmilləşdirilməsi, 
kitabxanaçılıq proqramlarının və tədbirlərinin hazırlanması və 
həyata keçirilməsində iştirak edirlər. 

M a d d ə  2 6.   Kitabxana işinin elmi-metodik və kadr 
təminatı 
Mülkiyyət fomıasından asılı olmayaraq kitabxanaların elmi-

metodik təminatı Milli Kitabxana və elmi-metodik mərkəz 
statusuna malik olan kitabxanalar tərəfindən həyata keçirilir. 

Elmi-metodik mərkəz statusuna malik olan kitabxanalar 
kitabxanaşünaslığa, biblioqrafiyaya və informasiyaya dair metodik 
materiallar nəşr edir, kitabxanaçılıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində 
mütərəqqi iş üsullarını ümumiləşdirib tətbiq edir, kadrların 
ixtisasının artırılmasını təmin edir. 

Kitabxanaların kadr təminatında müvafiq peşə-ixtisas təhsili 
olan şəxslərə üstünlük verilir. Müstəsna hallarda müvafıq peşə-
ixtisas təhsili olmayan, ancaq yüksək təcrübəyə və kitabxanada 
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çoxillik iş stajına malik olan mütəxəssislər də kitabxanada işləyə 
bilərlər. 

M a d d ə  2 7.   Kitabxanaların maliyyələşdirilməsi 
Dövlət kitabxanaları və büdcədən maliyyələşdirilən 

təşkilatların tabeliyində olan kitabxanalar dövlət büdcəsi 
vəsaitləri, hüquqi və fıziki şəxslərin könüllü ayırmaları və 
qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına 
maliyyələşdirilir. 

Dövlət kitabxanaları maliyyələşdirilərkən büdcədən kitab 
fondlarının komplektləşdirilməsinə yönəldilən vəsait ayrıca 
maddədə göstərilməli və bu vəsait müntəzəm olaraq artırılmalıdır. 
Ayrılmış vəsait kitabxanaların sərəncamında qalır və onların 
nizamnamə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə edilir. 
İdarə, müəssisə və təşkilatların, habelə ictimai birliklərin 

kitabxanaları təsisçilərinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. 

M a d d ə  2 8.   Dövlət kitabxanalarının büdcədənkənar 
vəsaitləri 
Dövlət kitabxanalarının işinin genişləndirilməsi, maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi və əməyin stimullaşdırılması 
məqsədi ilə nizamnamələrində göstərilən qaydada təsərrüfat 
fəaliyyəti və pullu xidmət əsasında büdcədənkənar fondlar 
formalaşdırılır. 

Dövlət kitabxanalarında pullu xidmət yalnız əlavə əmək sərfı 
tələb edən və müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyənləşdirilən xüsusi xidmət növlərinə aid edilir. 

M a d d ə  2 9.   Kitabxanaların inkişaf fondu 
Kitabxanaların maddi-texniki bazasını möhkəm-ləndirmək 

məqsədi ilə dövlət və qeyri-dövlət inkişaf fondları təsis edilə bilər. 
Bu fondlar təsisçilərin payları, hüquqi və fıziki şəxslərin könüllü 
ayırmaları, qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada keçirilən 
lotereya və digər məqsədli kommersiya tədbirlərindən daxil olan 
vəsaitlər hesabına yaradılır. 

M a d d ə  3 0.  Kitabxanaların maddi-texniki təchizatı 
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Kitabxanalar kitab fondunun saxlanması və oxuculara xidmət 
etmək üçün xüsusi layihə ilə tikilmiş binalarla və kitabxana işini 
avtomatlaşdırmaq üçün zəruri vəsaitlərlə təmin edilməlidirlər. 

M a d d ə  3 1.  Kitabxanaların əmlakı və təsərrüfat 
fəaliyyəti 

Kitabxana onun mülkiyyətində olan və ya idarəçiliyinə 
verilmiş əmlakdan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq istifadə edir. 

Xidmət fəaliyyətini genişləndirmək məqsədi ilə dövlət 
kitabxanalarına torpaq sahələri və əlavə binalar ayrıla bilər. 

Kitabxanalar qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada 
nizamnamələrinə uyğun olaraq təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul ola 
bilərlər. Bu fəaliyyətdən əldə edilən vəsait bütövlükdə 
kitabxananın sərəncamında qalır. 

M a d d ə  3 2. Kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsi 

Dövlət kitabxana işçilərinin sosial müdafıəsinə təminat verir. 
Kitabxana işçilərinin əmək haqları elm və təhsil sahələri 

işçilərinin əmək haqlarından aşağı olmamalıdır. 
Kitabxanaların statusu, spesifık xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla işçilərə əmək haqqında əlavə digər ödənişlər tətbiq 
edilə bilər. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə və 
təşkilatlar öz tabeliyində olan kitabxanaların işçilərinə əlavə 
kompensasiyalar müəyyən edə bilərlər. 

Kitabxana işçiləri öz peşə və sosial hüquqlarını təmin etmək 
məqsədi ilə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada ictimai 
birliklər yarada bilərlər. 

VI  f ə s i l  
 

YEKUN 
MÜDDƏALARI 
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M a d d ə  3 3.   Kitabxana işi sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlıq 

Kitabxana işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr 
əsasında həyata keçirilir. 

Kitabxanalar və kitabxana işi sahəsində ictimai birliklər 
beynəlxalq kitabxana təşkilatları, xarici ölkələrin kitabxanaları və 
kitabxana işi sahəsində ictimai birlikləri ilə əməkdaşlıq edə 
bilərlər. 

Maddə  34.   Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 

Bu Qanunun pozulmasında təqsirli olan hüquqi və fıziki şəxslər 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
məsuliyyət daşıyırlar. 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

Heydər Əliyev 
 
Bakı şəhəri, 29 dekabr 1998-ci il  
 

 
"Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

"Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın 
ki, iki ay müddətində: 

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Kitabxana işi 
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
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uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin: 

həmin Qanunun 18-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət 
kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və digər 
materialların uçotu, mühafızəsi və istifadəsi qaydalarını təsdiq 
etsin; 

bu Fərmanın 2-ci bəndində Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair digər 
müvafıq normativ hüquqi aktların işlənib hazırlanmasını və təsdiq 
edilməsini təmin etsin; 

Nazirlər Kabinetinin və müvafıq mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının "Kitabxana işi haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin; 

"Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 
pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən 
qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

öz səlahiyyətləri daxilində "Kitabxana işi haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 
"Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

7-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 8-ci maddəsinin beşinci 
hissəsində, 10-cu maddəsinin ikinci hissəsində, 13-cü maddəsinin 
ikinci hissəsində, 14-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 15-ci 
maddəsinin birinci hissəsində (ikinci halda), 17-ci maddəsində, 
18-ci maddəsində, 28-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə 
tutulmuş "müvafıq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

həmin Qanunun 15-ci maddəsinin birinci (birinci halda) və 
ikinci hissələrində göstərilən "müvafıq icra hakimiyyəti 
orqanlarının kitabxanaları" dedikdə Azərbaycan Respublikası 
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Prezidentinin İcra Aparatının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin kitabxanaları nəzərdə tutulur; 

həmin Qanunun 24-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafıq 
icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti və Mədəniyyət Nazirliyi öz 
səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər; 

həmin Qanunun 14-cü maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə 
tutulmuş "müvafıq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi həyata keçirir. 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

HEYDƏR ƏLİYEV 
Bakı şəhəri, 12 mart 1999-cu il 

1999-cu il martin 20 
 

TANINMIŞ FRANSIZ MODELYERİ 
PAKO RABANİ QƏBUL EDƏRKƏN 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1999-cu 

il martın 20-də Prezident sarayında tanınmış fransız modelyeri 
Pako Rabanı qəbul etdi. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonağı mehribanlıqla 
salamlayaraq dedi: 

- Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Güman edirəm, Sizin bu 
ziyarətiniz Azərbaycan üçün xüsusi bir fövqəladə xarakter daşıyır. 
Çünki mənim xatirimdə deyil ki, indiyə qədər Azərbaycana Sizin 
kimi dizayner gəlibdir. 

Keçmiş zamanlarda Azərbaycanda, - təkcə Azərbaycanda yox, 
Sovetlər İttifaqına mənsub olan respublikalarda Sizin sənət o 
qədər də geniş yayılmamışdı. Səbəbi də məlum idi. Çünki 
Sovetlər İttifaqı dövründə, yəni o hökumətin üsul-idarəsində şəxsi 
mülkiyyət olmadığına görə hər şey dövlət təşkilatları, dövlət 
müəssisələri tərəfindən təşkil edilirdi. Ona görə də hansısa 
modalar ümumi ölkə üçün yaranırdı. Ayrı-ayrı modelyerlər, yaxud 
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da dizaynerlər Sovetlər İttifaqında belə şeylər yaratmırdılar və 
bəzən buna ehtiyac da yox idi. 

İndi isə vəziyyət tamamilə dəyişibdir. 
Bizim ölkəmizdə iqtisadiyyat bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 

inkişaf edir, şəxsi mülkiyyət yaranır. İndi Azərbaycanda 
sahibkarlar yaranıbdır və bütün sahələrdə, o cümlədən dizayn 
sahəsində müxtəlif özəl müəssisələr Azərbaycanda daha da inkişaf 
etməyə başlayır. Belə bir zamanda bizim ölkəmizdə modelyerlərə, 
dizaynerlərə və yeni modalara maraq artıbdır. Respublikamıza 
ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusilə Avropada maraq çox artıbdır. 

Hörmətli cənab Pako Raban, Sizin bu səfəriniz də yəqin ki, 
Azərbaycana artmış marağınızın nəticəsidir. Mən hesab edirəm ki, 
Sizin Azərbaycana gəlişiniz və burada öz modalarınızı, öz 
işlərinizi nümayiş etdirməyiniz Azərbaycanda bu sahənin 
inkişafına yardım göstərəcəkdir. Ona görə də mən sizin 
Azərbaycana ziyarətinizi çox qiymətləndirirəm və Sizə təşəkkür 
edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu ziyarətiniz 
Azərbaycan ilə Sizin aranızda əlaqələr yaradacaq və inkişaf 
etdirəcəkdir. Güman edirəm ki, Sizin bugünkü təqdimatınız da 
uğurlu keçəcəkdir. Buyurun. 

Prezident Heydər Əliyevlə görüşməyindən böyük şərəf 
duyduğunu bildirən Pako Raban dedi: 

- Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Sizə böyük 
şəxsi razılığımı bildirməklə bərabər, eyni zamanda ikiqat 
məmnunam ki, Siz bu gün məni qəbul etmisiniz və Sizinlə 
görüşmək şərəfinə nail olmuşam. Sizə bildirmək istəyirəm ki, 
ümumiyyətlə Parisdə, Fransada bizim kimi şəxsləri bir növ bu 
sahənin, yəni moda sahəsinin səfiri kimi qəbul edirlər. Mən də 
özümü belələrindən hesab edirəm və mənə elə gəlir ki, 
Azərbaycanla dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi sahəsində bir 
səfir kimi öz rolumu oynayacağam. Ümid edirəm ki, mənim bu 
səfərim Azərbaycanla Fransa arasında bir dostluq rəmzinə 
çevriləcəkdir. Cənab Prezident, çox sağ olun. Siz məni bu şərəfə 
nail olmağıma imkan verdiniz. 
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Hörmətli qonağa minnətdarlığım bildirən respub-likamızın 
rəhbəri Heydər Əliyev dedi: 

- Təşəkkür edirəm. Bəli, mən də Sizi bir səfir kimi qəbul 
edirəm. Fransanın Bakıdakı səfiri daimi səfirdir, amma Sizin kimi 
məşhur şəxsiyyətlər də şübhəsiz ki, səfir rolunu oynayır və səfir 
kimi işlər görürlər. 

Fransa ilə Azərbaycan arasında son illər çox yaxşı dostluq və 
əməkdaşlıq əlaqələri yaranıbdır. Biz Fransa ilə əlaqələrimizə 
xüsusi əhəmiyyət veririk. Ölkələrimiz arasmda dostluq və 
əməkdaşlıq haqqında bir çox müqavilələr imzalanıbdır və biz 
onları ardıcıl surətdə həyata keçiririk. Məmnuniyyətlə deyə 
bilərəm ki, son illər bu əlaqələr genişlənib, inkişaf edibdir və bu 
gün də inkişaf dövrünü keçirir. Bu sahədə Prezident cənab Jak 
Şirak ilə mənim şəxsi əlaqələrim xüsusi rol oynayır. 

Bəlkə də bunu demək artıqdır ki, Fransa böyük ölkədir, böyük 
mədəniyyətə, böyük tarixə malik olan ölkədir və bu gün də 
dünyada özünəməxsus mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, Fransa 
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr həm iqtisadi sahəni, həm 
mədəniyyət sahəsini, həm də humanitar sahələri əhatə edir. İndi 
isə, bu görüşdən sonra biz Sizi də bu əlaqələrin yaranmasına və 
inkişaf etməsinə cəlb edirik və beləliklə bizim bu əlaqələrimiz 
daha da genişlənir. 

Siz hər halda dünyada Sizin sənətə məxsus olan məşhur 
şəxslərdən birisiniz ki, Azərbaycana gəlmisiniz. Bu, özü-
özlüyündə çox əhəmiyyətlidir. Amma güman edirəm ki, bu, 
gələcəkdə də əlaqələrimizi inkişaf etdirəcəkdir. 
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Аzərbаycаn 1999 6 aprel  
 

"BАKILI ОĞLАNLАR"IN  YЕNİ YUMОR 
KОLLЕKSİYАSI 

 
АZƏRBАYCАN PRЕZİDЕNTİ  HЕYDƏR ƏLİYЕV 
BАKININ ŞƏN VƏ HАZIRCАVАBLАR KLUBU 
KОMАNDАSININ KОNSЕRTİNDƏ ОLMUŞDUR 

 
 
Pаytахtın "Bаkılı оğlаnlаr" Şən və Hаzırcаvаblаr Klubunun 

kоmаndаsı аprеlin 4-də Rеspublikа sаrаyındа özünün yеni yumоr 
"kоllеksiyа"sını nümаyiş еtdirmişdir. 

Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv kоnsеrtdə оlmuşdur. 
Sаlоnа tоplаşаn tаmаşаçılаr dövlətimizin bаşçısını аyаğа qаlхаrаq, 
sürəkli аlqışlаrlа qаrşılаdılаr. 

"Kоllеksiyа"yа bizim Оstаp Bеndеrlər düşmüşlər. Bu "şеytаnа 
pаpış tikənlər" "оnluq" (10 min mаnаt) ахtаrışındа möcüzələr 
göstərir, bеndеrlərdən əslа fərqlənmirlər, təmtərаqlı görkəminə 
bахmаyаrаq, şirin dili ilə həttа "ilаnı yuvаsındаn çıхаrаn" rеstоrаn 
dirеktоru tərifləri müştərilərin bаşınа yаğış kimi yаğdırаrаq, 
həyаsızcаsınа ciblərini sоyur. Хidmət sаhəsinin qəşəng və yаrlı-
yаrаşıqlı nümаyəndələri də öz "kаrikаturа pаyı"nı аlırlаr. Məşhur 
аdаmlаr hаqqındа "bişmiş tоyuğun dа gülməyi gələn" uydurmа və 
böhtаnlаr yаyаn məlum müstəqil rаdiоstаnsiyа, hаbеlə "Nə? 
Hаrаdа? Nə vахt?" klubunun tеlеоyunundа iştirаk еtmək üçun 
birləşən, аmmа "аdicə" tеlеviziyа tаmаşаçılаrının suаllаrındаn 
birinə bеlə аğlаbаtаn cаvаb vеrməkdə аciz оlаn müхаlifət lidеrləri 
"Bаkılı оğlаnlаr"ın yumоr yоzumundа lаp əlа görünürdülər. 

Sаlоndаkılаrın uğunub qəşş еtməsinə əsаsən dеyə bilərik ki, 
"kоllеksiyа" təkcə özünün müаsirliyi və sаdəliyi ilə dеyil, həm də 
yüksək məhаrətlə təqdim еdildiyinə görə tаmаşаçılаrın хоşunа 
gəldi. İfаçılаrın məhаrəti еlə pаrlаq idi ki, "kоllеksiyа"nın 
nümаyiş еtdirildiyi bütün vахt ərzində аdаmа еlə gəlirdi ki, 
səhnədəkilər həvəskаrlаr dеyil, əsl pеşəkаrlаrdır. 
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Məşhur kinоdrаmаturq Rüstəm İbrаhimbəyоv bunu özünün hеç 
də məzəli оlmаyаn çıхışındа хüsusi vurğulаdı. О dеdi ki, "Bаkılı 
оğlаnlаr"ın еlə ilk, hеyrətаmiz çıхışı аnlаtdı ki, bеlə bir 
kоmаndаyа аncаq çохəsrlik mədəni ənənələri оlаn, yüksək inkişаf 
еtmiş хаlq mаlik оlа bilər. Оnun fikrincə, indi "Bаkılı оğlаnlаr" 
dаhа sırаvi ŞHK kоmаndаsı dеyildir, əksinə, оnlаr çох yuksək 
bədii səviyyəyə mаlikdir və bənzəri оlmаyаn jаnrdа işləyirlər. 

Rüstəm İbrаhimbəyоv kоmаndаyа qiymət vеrməzdən əvvəl, 
Mоskvа mеri Yuri Lujkоvun bu yахınlаrdа Bаkıdа оlаrkən 
söylədiyi sözləri хаtırlаtdı: "Аzərbаycаn prеzidеnti   Hеydər  
Əliyеv   kеçmiş SSRİ məkаnındа ən mötəbər, ən hörmətli və ən 
nüfuzlu şəхsiyyətdir". Rüstəm İbrаhimbəyоvun nəzərə çаrpdırdığı 
kimi, хаlqımızın indiyədək hеç bir nümаyəndəsi bеlə birmənаlı və 
dəqiq söciyyələndirilməyibdir. Оnlаrın bir çохu bütün dünyаdа 
məşhur idilər, аmmа оnlаrın bаrəsində dеyirdilər ki, - ən pаrlаq, 
ən görkəmli və ən tаnınmış şəхslərdən biri. Budur, хаlqımızın 
rəhbərinin ünvаnınа ilk dəfə оlаrаq bеlə dəqiq və birmənаlı 
хаrаktеristikа səslənmişdir. 

R.İbrаhimbəyоv kоmаndаnın kаpitаnı Аnаr Məmmədхаnоvа 
üz tutаrаq dеdi: "Mən Lujkоv dеyiləm, аmmа məsuliyyəti öz 
üzərimə götürüb bildirirəm ki, siz bütün MDB məkаnındа, bu 
jаnrın mövcud оlduğu bütün zаmаnlаrdа ən yахşı, ən görkəmli 
ŞHK kоmаndаsısınız". 
      Prеzidеnt Hеydər Əliyеv kоnsеrtdən sоnrа "Bаkılı оğlаnlаr" 
kоmаndаsının üzvləri ilə səhnə аrхаsındа görüşdü və оnlаrı təbrik 
еdərək dеdi: 

- Sаlаm, ахşаmınız хеyir. Sizi təbrik еdirəm, çох gözəl çıхış 
еtdiniz. Siz аdətən ruscа dаnışırsınız, аmmа mən istəyirəm 
аzərbаycаncа dа dаnışmаğı öyrənəsiniz. Görürəm ki, yаvаş-yаvаş 
öyrənirsiniz. Əlbəttə, KVN bаşlаnаndа rus dilində оlubdur. 
Kеçmiş Sоvеtlər İttifаqındа bu, bаşqа cur də оlа bilməzdi. Çünki 
butun rеspublikаlаrı gəzməli, umumittifаq müsаbiqəsində iştirаk 
еtməli idi. Bu ənənə qаlıbdır. Аmmа еyni zаmаndа, yаvаş-yаvаş 
Аzərbаycаn  dilini  də  mənimsəmək lаzımdır. Mən dеmirəm ki, 



 366

rus dilindən imtinа еdəsiniz, аncаq bərаbər оlsun. Görürəm ki, 
Аzərbаycаn dilini bir аz аrtırmısınız. Bu, çох yахşıdır. 

Sizi təbrik еdirəm. Görürəm ki, tədricən inkişаf еdirsiniz. İndi 
bilmirəm - siz KVN-siniz, yохsа sаtirа və yumоr truppаsınа 
çеvrilmiş yаrаdıcılıq qrupusunuz. Bunu dеmək mənə çətindir, mən 
sənətşünаs dеyiləm və hər hаnsı аd vеrmək istəmirəm. Lаkin, hər 
hаldа, siz KVN səviyyəsindən qаlхıb inkişаf еtmisiniz və sаnbаllı 
tеаtr kоnsеrt аnsаmblınа çеvrilmisiniz. Sizin əsаs istiqаmətiniz 
sаtirа və yumоrdur. Bu isə yəqin ki, indi cəmiyyətimizə hər 
şеydən çох gаrəkdir. Yəqin bunа görə də çıхışlаrınızın məzmunu 
və mənаsı kimi, yаrаdıcılığınızın jаnrı dа tаmаşаnızı çох 
cаzibədаr еdir. 

Еşitdim ki, bu gun siz dörduncü dəfə çıхış еdirsiniz və bütün 
çıхışlаrınız böyük uğurlа kеçir, bu qədər iri sаlоnа çохlu tаmаşаçı 
tоplаyır. Bu, хоş hаdisədir. Məsələn, sоn bir nеçə ildə sizi 
müşаhidə еdən bir insаn kimi bunu görmək mənə хоşdur ki, siz 
istеdаdа, özü də qеyri-аdi istеdаdа mаliksiniz, həm də ifаçılаrın 
özlərinin bu istеdаdı yаrаdıcılıq inkişаfındа zənginləşir. Təbiidir 
ki, hər bir yаrаdıcı аdаm üçün, хüsusən sаtirа və yumоr jаnrındа 
çıхış еdən аrtist üçün istеdаd böyuk əhəmiyyət kəsb еdir. Nə kimi 
sujеtlər yаzılsа dа, istеdаdı оlmаsа о, bunlаrı göstərə bilməz. Siz 
istеdаdlı аdаmlаrsınız və  mənə еlə gəlir ki, ən bаşlıcаsı bundаn 
ibаrətdir. 

Оnu dа görurəm ki, sizin üçün yаzаn yахşı müəllifləriniz vаr 
və yа özünüz də məhаrətlə yаzırsınız.  Bunlаrın   hər   ikisi   
yахşıdı Sizdə   çох yахşı   nömrələr vаr, оnlаr güluş dоğurmаqlа 
yаnаşı, mənа yukünə və dərin məzmunа  dа  mаlikdir.   Mən bunu   
bəyənirəm,   çunki аdаmlаrımız  üçün,   cəmiyyətimiz  üçün   
gərəklidir, fаydаlıdır. Siz böyük fаydа gətirirsiniz. 

Ürəkdən istəyirəm ki, istеdаdlаr inkişаf еtsin. Görürəm ki, 
оnlаr inkişаf еdirlər. Yəqin ki, sizin yаrаdıcı kоllеktiviniz yеni-
yеni istеdаdlаrı özünə cəlb еdəcəkdir.   Məsələn,   sizin аrаnızdа 
yəqin еlə аdаmlаr vаr ki, оnlаr bir nеçə il əvvəl burаdа dеyildilər? 
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Аnаr MƏMMƏDХАNОV ölkəmizin rəhbərinə cаvаb vеrərək 
dеdi: Bəli, yох idilər. Məsələn, Murаd Dаdаşоv 1996-cı ildə 
gəlibdir... 

Hеydər  ƏLİYЕV:   Murаd Rаmil Usubоv hаqqındа...  
Аnаr   MƏMMƏDХАNОV: Məsələ burаsındаdır ki, о, hə-

mişə Sizi təqlid еdir. 
Hеydər ƏLİYЕV: Bəs Rаmil Usubоvu? 
Аnаr MƏMMƏDХАNОV: Rаmil Usubоvu Cаbir İmаnоv 

təqlid еdir. 
Hеydər ƏLİYЕV: О isə təkcə məni təqlid еdir? Bu, аzdır. 

Məni təqlid еtmək isə həm çətindir, həm də аsаn, хüsusi səy tələb 
еtmir. Аmmа görürəm ki, bunlаr yеni istеdаdlаrdır. 

Аnаr   MƏMMƏDХАNОV: Cənаb prеzidеnt, 1996-cı ildə 
Siz bizim kоnsеrtdə ilk dəfə оlаrkən bu iki cаvаn оğlаn səhnəyə 
аncаq tоrt gətirirdi. İndi isə оnlаr səhnədə, dеmək оlаr, əsаs 
аdаmlаrdır. 

Hеydər ƏLİYЕV: Görursünüzmü, istеdаddır. Bu istеdаd isə 
muvаfiq muhitdə inkişаf еdir. Оnlаr səhnаyə tоrt çıхаrmаğа 
utаnmаdılаr və öz istеdаdlаrını bu mühitdə, bu kоllеktivdə göstərə 
bildilər. Siz bu istеdаdı qiymətləndirdiniz. İndi isə, sənin dеdiyin 
kimi, оnlаr bаş rоllаrdа çıхırlаr. 

Həm də təkcə оnlаr yох. Hərə həm səsi ilə, həm də ifаsı, öz 
dəst-хətti ilə bir cür istеdаddır. Bunlаrın hаmısı çох хоşdur. 

Bu gün хоşumа gəldi ki, sizdə yахşı səsi оlаnlаr vаr, yахşı 
охuyursunuz. Zənnimcə, sizlərdən bəziləri аrtıq sоlist оlа bilər. 
Bir bахın, sizin ifаçılаrdа, umumən kоllеktivinizdə nə qədər 
muхtəlif kеyfiyyətlər cəmləşmişdir. Bütun bunlаr çох хоşdur. Sizi 
urəkdən təbrik еdir, yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. Bundаn 
sоnrа dа mənim dəstəyimə ümid bəsləyə bilərsiniz. 

Mənə еlə gəlir ki, оğlum sizinlə çох dоstluq еdir və yəqin ki, 
sizinlə məni möhkəm birləşdirən vаsitəçidir. 

Sizə yеni-yеni uğurlаr аrzulаyırаm. Ümidvаrаm ki, siz bizi 
yеni yахşı nömrələrlə, yеni çıхışlаrlа sеvindicəksiniz. Sаğ оlun. 

Prеzidеnt Hеydər Əlyеv Аnkаrаdа оlаrkən yаzılmış "Yаşа, 
prеzidеnt yаşа" mаhnısı bаrədə dö öz fikrini söylədi:  
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- Sizin dеdiyiniz kimi bu klip çох güclü təsir bаğışlаdı. Mənə 
оnun hаqqındа dеmişdilər. Аncаq о vахt mən еşitməmişdim. 
Sоnrа оrаdаkı tеlеkаnаl bu klipi hər gun, hər sааtdаn bir 
göstərirdi. Mən bu təşəbbüsə görə sizə təşəkkür еdirəm. Bu, mənə 
çох хоş idi, mən bundаn təsirlənmişdim. Yахşı mаhnıdır, sözləri 
də yахşıdır və siz оnu urəkdən ifа еtmisiniz. Gərək ki, bu mаhnı 
Аzərbаycаndа dа çох güclü təsir bаğışlаmışdır. Bir sözlə, bunа 
görə sаğ оlun. 

Mən burаyа gələndə bu mаhnının ifаçılаrını dəvət еtmək 
niyyətində idim. Аncаq bir-birinin аrdıncа gələn işlər vахtımı еlə 
аldı ki, mən bunu еdə bilmədim. Fürsətdən istifаdə еdərək sizə 
təşəkkür еtmək istəyirəm. Bəstəkаr kimdir? 

Musiqinin muəllifi Rəşаd Hаşımоvu prеzidentə  təqdim еdərək 
dеdilər ki, Аzərbаycаndа ən məhşur оlan "Rаst" qrupunun 
rəhbəridir. Öz yаrаdıcılığındа muğаm cаzı məhаrətlə 
uyğunlаşdırır. 

Prеzidеnt Hеydər Əlyеv bunu еşidərək dеdi: muğаmlа cаzın 
sintеzi hеyrətаmiz hаdisədir. Bunu yаrаdıcılıq bахımındаn gözəl 
yахşı bаcаrаn аdаm, şübhəsiz, böyük muvəffəqiyyət qаzаnır. 
Təbrik еdirəm. Bəs sözlərini kim yаzmışdır? 

Ölkəmizin rəhbərinə bildirdilər ki, mаhnının mətninin muəllifi 
şаir Fikrət Qоcаdır. Mаhnı Аzərbаycаn еstrаdаsının  bütün 
ulduzlаrı ifа еtmişlər. 

Prеzidеnt Hеydər Əliyеv dеdi: 
- Bu,  mənə çох хоş idi. Bu, həm böyük yаrаdıcılıq   hаdi-

səsidir. Çох sаğ оlun. 
 

* * * 
 
Milli   Məclisin   sədri  Murtuz Ələsgərоv,  bаş nаzir Аrtur 

Rаsizаdə,  Prеzdеntin İcrа Аpаrаtının humаnitаr siyаsət şöbə-sinin 
müdiri Fаtmа Аbdullаzаdə mədəniyyət nаziri Pоlаd Bübulоğlu, 
digər rəsmi şəхslər də  kоnsеrtdə оlmuşlаr. 

 
* *  * 
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Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv göruşdən sоnrа ŞHK 

kоmаndаsının uzvləri ilə хаtirə şəkli çəkdirdi. 
 
 
 

АzərTаc  
8 aprel 1999-cu il 

 
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANININ 

1300 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ 
DÖVLƏT KOMİSSİYASININ 

NÖVBƏTİ İCLASINDA* GİRİŞ SÖZÜ 
 
Prezident sarayı 
 
8 aprel 1999-cu il 
 
Hörmətli xammlar və cənablar! 

Bu gün biz «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyi üzrə 
komissiyanm növbəti iclasma toplaşmışıq. Ötən iclasda yubi-
leyin hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar məsələləri ətraflı 
müzakirə etdik və qərar qəbul etdik. Bundan sonra yubiley 
tədbirlərini hazırlayıb keçirmək üçün iş planı tərtib olundu və 
mən onu təsdiq etdim. 

Müəyyən vaxt keçibdir. Bu gün mən komissiyanm iclasmı 
toplamışam ki, işlərin gedişatmı təhlil edək. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, yubiley tədbirlərinin zirvə mərasiminə az vaxt 
qalıbdır. Qərar qəbul etmişəm ki, yubileyin zirvə mərasimi 
iyun ayınm 15-də keçiriləcəkdir. İyun aymm 14-də 
Azərbaycanda, Bakıda türkdilli dövlətlərin başçılarmın ənənəvi 
zirvə görüşü olacaqdır. Bunu nəzərə alaraq, iyun aymm 15-də 
«Dədə Qorqud» dastanmm yubileyinin zirvə mərasimini 
keçirməyi qərara almışam. 
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Güman edirəm, bu, çox yaxşı olacaqdır. Çünki qonaqların 
arasmda türkdilli ölkələrin dövlət başçıları- prezidentləri də 
olacaq, onlar da “Dədə Qorqud” dastanının yubileyində iştirak 
edəcəklər. Mən onların hər biri ilə ayrılıqda danışmışam. Onlar 
“Dədə Qorqud” dastanının yubileyini öz xalqlarının da 
yubileyləri kimi qəbul edirlər, ona görə də bu mərasimdə 
böyük məmnuniyyətlə iştirak etmək arzusunu bildirirlər. 

Beləliklə, zirvə tədbiri günü müəyyən olunubdur. İki ay vaxt 
qalır. İki ay müddətində, güman edirəm, hələ çox iş 
görülməlidir. Biz keçən dəfə də bu məsələləri müzakirə etmişik 
və hamımızın ümumi fikri budur ki, “Dədə Qorqud” dastanının 
yubileyini birinci növbədə Dədə Qorqudun irsinə, özünə layiq 
keçirməliyik. Ona görə də qalan dövrdə indiyə qədər 
görülməmiş işləri görməliyik və nəzərdə tutulmuş başqa işlərin 
hamısını həyata keçirməliyik. 

 
YEKUN NİTQİ 

 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyinin keçirilməsi ən 

böyük siyasi, mənəvi xarakter daşıyır və mədəniyyətimizə, 
ədəbiyyatımıza olan qayğını və münasibəti göstərir. Biz son 
onilliklərdə Azərbaycanda tariximizin görkəmli səhifələrini 
yad etmək, tariximizi bugünkü və gələcək nəsillərə daha da 
geniş anlatmaq, xalqımızın, millətimizin tarixini dünyaya 
nümayiş etdirmək məqsədi ilə bir çox yubiley mərasimləri 
keçirmişik. Bunların da hər birinin çox böyük faydası olubdur. 
Bu faydanı nə faizlə, nə miqdarla, nə də çəki ilə ölçmək olar. 
Ancaq əgər bir ölçü olsaydı, demək olar ki, ən böyük ölçüyə 
malik faydalardır. 

1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ke-çirildi. 
Xatırlayın, o vaxta qədər Azərbaycan xalqı Nizamini nə qədər 
tanıyırdı, yaxud dünya nə qədər tanıyırdı? Tədqiqatçılardan, 
alimlərdən, yazıçılardan və mədəniyyətlə, ədəbiyyatla məşğul 
olan adamlardan başqa, ölkəmizdə Nizami bu qədər 
tanınırdımı, xalqımız, insanlar Nizaminin əsərlərini 
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oxuyurdularmı? Dünya tanıyırdımı ki, Azərbaycanın Nizami 
Gəncəvi kimi böyük bir şairi, yazıçısı, mütəfəkkiri, filosofu, 
alimi var? Yox. Təsəvvür edin, əgər 1947-ci ildə bu yubiley 
keçirilməsəydi, Nizaminin əsərləri o vaxt Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmasaydı, kitabları nəşr edilməsəydi, portreti 
yaranmasaydı, heykəli qoyulmasaydı, Nizaminin adı 
əbədiləşdirilməsəydi və 1947-ci ildən sonra Nizaminin adı 
dünyaya geniş yayılmasaydı, Azərbaycan tarix, mədəniyyət, 
elm cəhətdən bu qədər zəngin ola-caqdımı? Yox. 

1947-ci ildə İkinci Dünya müharibəsi yenicə qurtarmışdı, 
ondan bir-iki il keçmişdi. 1947-ci ildə biz yaşadığımız Sovet 
İttifaqında kartoçka sistemi ləğv olundu, pul islahatı keçirildi. 
Bəli, ölkə, Azərbaycan onda ağır iqtisadi vəziyyətdə idi. 
Ancaq Nizaminin yubileyi keçirildi və biz böyuk bir sərvət 
əldə etdik. İndi biz hər yerdə fəxr edirik ki, Nizamimiz vardır. 
Doğrudur, o, həmişə olubdur. Lakin o, nə bizim xalqımıza, nə 
də dünyaya indiki kimi məlum deyildi. 

Biz 1973-cü ildə Nəsiminin yubileyini - 600 illiyini 
keçirəndə Nəsimi bu qədər tanınmış bir şair idimi? Yox. Heç 
bizim orta məktəb dərsliklərində Nəsiminin əsərləri yox idi. 
Elədir, yoxsa yox? Nəsimini bütün dünyaya tanıtdıq. Biz 
Nəsimini dünyaya tanıtmaqla Azərbaycanı yenidən tanıtdıq. O 
vaxtlar respublikamız müstəqil olmasa da, biz onun əsərlərini 
nəşr etdirdik, başqa dillərə - ingilis, fransız dillərinə tərcümə 
etdirdik, yaydıq. 

Biz Füzulinin 500 illiyini keçirdik. Bəlkə də Füzuli 
xalqımıza Nizamidən, Nəsimidən daha da çox tanış idi. Ancaq 
xalqımız Füzulini də o qədər tanımırdı. Doğrudur, hələ yubileyi 
olmadan, məsələn, 1950-ci illərdən başlayaraq Füzuli 
ölkəmizdə təbliğ edildi. Xatirimdədir, 1930-cu illərdə mən orta 
məktəbdə təhsil alarkən biz Füzulinin ancaq bir-iki qəzəlini 
oxuyurduq. Füzuli şəxsiyyəti, təfəkkürü, elmi, fəlsəfəsi bir o 
qədər məlum deyildi. Yadınıza salın, biz müstəqillik dövründə 
Füzulinin 500 illik yubileyini keçirdik. Həmin yubileyi 
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xatirinizə salın - bütün türk dünyasından nümayəndələr 
Azərbaycana yığıldı. 

Xatirimdədir, Gürcüstan parlamentinin sədri Zurab Jvaniya 
gəlib həmin tədbirdə iştirak edirdi. Biz “Gülüstan” sarayında 
axşam mərasimindəydik. O mənim yanımda oturmuşdu, 
heyranlıqla söyləyirdi ki, “Baxın, Azərbaycan nə edir. 
Azərbaycan bütün türk dünyasnıı bura yığıbdır. Görün, türk 
dünyası nədən ibarətdir”. Zurab Jvaniya o qədər heyran 
olmuşdu ki, bunu gizlədə bilmirdi. Amma təkcə bu deyil, mən 
belə faktları çox saya bilərəm. 

Mən bunları ona görə deyirəm ki, bu yubileylərin, o 
cümlədən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyinin 
keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərimizi anlamayanlar, yaxud da 
onu qəsdən anlamaq istəməyənlər, - çünki bizdə elə qüvvələr 
var ki, Azərbaycanda hər şeyin pis olmasını istəyirlər. Yaxşı nə 
olursa, elə bil onların canı çıxır, - hamısı başa düşsünlər ki, biz 
bütün bunları millətimiz, xalqımız üçün, müstəqilliyimizi və 
tarixi keçmişi, köklərimizi bir daha sübut etmək üçün edirik. 
Bunlar lazımdır, şəraitimiz nə cür olur-olsun, bunları etmişik 
və bundan sonra da edəcəyik. 

Biz keçmiş zamanlarda böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd 
edirdik ki, İkinci Dünya müharibəsi, Vətən müharibəsi gedən 
zaman, Leninqrad blokadada olduğu dövrdə orada Nizaminin 
800 illik yubileyi keçirilmişdi. Bu, yazılarda, kitablarda 
dəfələrlə qeyd olunubdur. Leninqrad blokadada ikən orada 
Nizaminin yubileyi keçirilmişdir. Bu tarixdir, həqiqətdir. Biz 
indi müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət kimi xalqımızın milli 
köklərini, tarixini, qədim mədəniyyətini, böyüklüyünü öz 
vətəndaşlarımıza da, bütün dünyaya da göstərməliyik, təbliğ 
etməliyik. 

Əgər nəzərə alsaq ki, bizə düşmən olan bəzi ölkələr, xalqlar 
sübut etmək istəyirlər ki, “Azərbaycan xalqının dərin kökü, 
tarixi yoxdur”, erməni millətçiləri daim təbliğ edirlər ki, 
“bunlar köçəri xalqdır, onların heç keçmişi olmayıbdır”, əgər 
xalqımızın keçmişinə dair mənfi təbliğatı nəzərə alsaq, bu 
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tədbirlərimizin nə qədər əhəmiyyəti olduğunu görərik. 
Azərbaycanın tarixində indiyədək keçirilmiş bütün yubiley 
mərasimlərindən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyi 
hamısından əhəmiyyətlidir, vacibdir. 

Birincisi, bu, bizim tariximizin, mədəniyyətimizin, 
ədəbiyyatımızın qədimliyini, eyni zamanda tarixi köklərimizin 
1300 il bundan əvvəlki dövründə xalqımızın böyük bir eposu 
olduğunu göstərir. Biz buna adi bir hal kimi baxa bilmərik. 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Mən bunu keçən dəfə 
də demişəm. Biz keçmiş illərdə, onilliklərdə tariximiz, 
mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız haqqında çox işlər gördük. 
Mən Nizaminin, Nəsiminin və başqa klassiklərimizin 
yubileyləri haqqında burada danışdım. Ancaq təəssüflər olsun 
ki, biz o illər “Kitabi - Dədə Qorqud” dastanının yubileyi ilə 
əlaqədar məsələni qaldıra bilmərik. Biz ötən iclasımızda bunun 
səbəblərini izah etdik. 

Mən bir daha qeyd edirəm ki, məsələn, Anarın bu barədə 
təşəbbüsü, yazıları olmasaydı və o, “Dədə Qorqud” filmini 
yaratmasaydı, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı haqqında 
xalqımız üçün bu qədər geniş məlumat yox idi. Təbiidir ki, 
bizim dədəqorqudçularımız, alimlərimiz, tədqiqatçılarımız 
çoxdur. Bizim ötən iclasımızda onların bir çoxu çıxış etdilər, 
çox gözəl fikirlər söylədilər. Göstərdilər ki, onlar 30-40 ildir ki, 
“Dədə Qorqud” dastanının tədqiqi ilə məşğuldurlar. Amma 
bunlar hamısı elmi tədqiqatlardır. Adətən elmi tədqiqatlar dar 
çərçivədə olur, müəyyən insanları əhatə edir, yaxud onlara 
mənsub olur. Amma “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanını geniş 
kütləyə populyar şəkildə göstərmək əvvəllər mümkün 
olmamışdı. Bunun müəyyən səbəbləri var idi. Bu da ondan 
ibarətdir ki, bəli, bəziləri bizim türk kökümüzü gostərmək 
istəmirdilər, yaxud da bunu göstərməyə qorxurdular. Bir 
çoxları isə buna mane olurdular. Bunlar hamısı keçmişdən 
məlumdur. 

Bunları nəzərə alaraq, bizim “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının 1300 illik yubileyi haqqında qəbul etdiyimiz qərar 
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və indi həyata keçirdiyimiz tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Onun bu gün üçün də, gələcək nəsillər üçün də, dünya 
üçün də böyük əhəmiyyəti vardır. 

Bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, biz artıq böyük 
türk dünyası, türk xalqları, türkdilli xalqların ümumi kökləri, 
müştərək mədəniyyəti, tarixi haqqında danışırıq. Bunları böyük 
tarixi şəxsiyyətlərin yaradıcılığı əsasında edirik. Məsələn, biz 
qırğız eposu “Manas”ın 1000 illik yubileyini birlikdə qeyd 
etdik, keçirdik. Bu, böyük bir hadisə oldu. Açıq deyək ki, 
Manasın kimliyi, onun tarixi, yaratdığı irs haqqında o vaxta 
qədər Azərbaycanda çox az adam bilirdi. Amma qırğızlar bunu 
etdilər. Biz hamımız - türkdilli ölkələrin dövlət başçıları oraya 
toplaşdıq. Hamımız birlikdə sübut etdik ki, bəli, bizim 
xalqlarımızın qədim kökü və bu xalqların müştərək tarixi, 
mədəniyyəti vardır. “Dədə Qorqud” dastanının yubileyi bu 
baxımdan böyük siyasi əhəmiyyət daşıyır. Təsadüfi deyildir ki, 
mən türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə “Dədə Qorqud” 
dastanının yubileyinin Azərbaycanda keçirilməsi haqqında 
danışarkən bunu izah etməyə ehtiyac duyulmadı. Onların hər 
biri dedi ki, bu, bizim hamımızındır, bu yubileyi hamımız bir 
yerdə böyük məmnuniyyətlə qeyd etməliyik. 

Yəni “Dədə Qorqud” dastanı bizi bu gün eyni zamanda 
birləşdirir, bir-birimizə yaxınlaşdırır. Birləşməyə də ehtiyac 
vardır. Məsələn, biz TÜRKSOY təşkilatını qiymətləndiririk. 
Azərbaycan bu təşkilatın inkişaf etməsinə həmişə öz səylərini 
göstərir. Biz - türkdilli ölkələrin dövlət başçıları görüşərkən 
türkdilli dövlətlərin bu təşkilatını çalışırıq ki, mədəniyyətə və 
iqtisadiyyata yönəldək, onu siyasiləşdirməyək. Şübhəsiz ki, hər 
bir türkdilli dövlət gərək öz tarixini təqdim etsin. Belə də oldu. 
Biz Qırğızıstanda “Manas”ın, Qazaxıstanda Abayın 
yubileylərini qeyd etdik, Özbəkistanda Əmir Teymurun 
yubileyində olduq. “Dədə Qorqud” dastanı da həm 
Azərbaycanın, həm də bütün türkdilli dövlətlərindir. 

Məsələn, Türkiyənin prezidenti, başqa rəhbər şəxsləri ilə 
danışarkən mən “Dədə Qorqud” deyirəm, onlar isə bildirirlər 
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ki, biz buna “Dədəm Qorqud” deyirik. Bax, siz mənə təqdim 
etdiyiniz medalların bəzilərinin içərisində “Dədə Qorqud”, 
bəzilərində isə “Dədəm Qorqud” yazmısınız. Yəni bu, 
hamımız - onlar üçün də, bizim üçün də doğmadır. Amma bu, 
hamının olmaqla bərabər, xüsusən Azərbaycanındır, 
Azərbaycana məxsusdur. Bu da türk aləmində Azərbaycanın 
nə qədər görkəmli yer tutduğunu göstərir. 

Bəs biz indi onları nümayiş etdirməməliyikmi, biz onları öz 
xalqımıza və başqa xalqlara çatdırmamalıyıqmı? 

Beləliklə, mən hesab edirəm ki, indiyə qədər xeyli iş 
görülübdür. Mən görülən işləri qiymətləndirirəm. Ancaq işlərin 
çoxu hələ yarımçıq vəziyyətdədir, hazırlanma mərhələsindədir. 
Bunların əksəriyyəti iyunun 15-nə qədər tamamlanmalıdır, 
başa çatmalıdır. Ola bilər ki, bu tədbirlərin bəzilərini o vaxta 
qədər çatdırmayaq. Bundan narahat olmaq da, tələsmək də 
lazım deyildir. Gərək hər bir şeyi keyfiyyətli edək. Çünki bu 
dövrdə biz nə etsək, onlar on illərlə yaşayacaqdır. 

Mən yenə də Nizaminin yubileyinə qayıdıram. Məsələn, 
Nizaminin əsərləri hələ 1947-ci ildə tərcümə olunub, nəşr 
edilibdir. Ondan sonra Azərbaycanda bu sahədə işlər həmin 
əsas üzərində davam etdirilibdir. Şübhəsiz ki, ondan sonra biz 
Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyini də keçirdik. 

Xatirimdədir, Moskvada buna nə qədər mənfi münasibət 
göstəriblər. Mən təklif vermişdim ki, Nizami Gəncəvinin 840 
illik yubileyini keçirmək lazımdır. O vaxt Mərkəzi Komitənin 
ikinci katibi Suslov mənə dedi ki, axı bu, yuvarlaq tarix deyil, 
gərək ya 800, 850, ya da 900 olsun. O vaxt mənim ona dediyim 
sözlər Moskvada da geniş yayılmışdı. Mən dedim ki, “Hörmətli 
Suslov, Nizami Gəncəvi elə bir şəxsiyyətdir ki, onun yubileyini 
hər il keçirmək lazımdır”. Biz o vaxt Nizaminin 840 illik 
yubileyini keçirdik. Ola bilər, onların dediklərində də müəyyən 
məntiq var idi. Amma biz nə üçün bu yubileyləri keçirmək 
istəyirdik? Çünki hər bir belə yubiley tədbiri bizim 
mədəniyyətimizi, tariximizi, millətimizin milliliyini təbliğ edir. 
Biz bunları daim etməliyik. Yenə də deyirəm, bu işlərin ölçüsü, 
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çəkisi yoxdur, amma faydası hədsizdir. Ona görə biz bunları 
etməliyik. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyi ilə əlaqədar 
nəzərdə tutulan tədbirlərin hansını iyunun 15-dək keçirmək 
mümkündürsə, onu etmək lazımdır. Onlardan hansını bu 
müddətdə keyfiyyətlə keçirmək mümkün olmasa, tələsmək 
lazım deyildir. O demək deyildir ki, iyunun 15-də keçiriləcək 
zirvə tədbirinə qədər bütün tədbirlər keçirilsin, sonra hər şey 
bitsin. Yox, belə deyildir. Yubiley tədbiri sadəcə bir vasitədir 
ki, “Dədə Qorqud” dastanını təkcə Azərbaycanda yox, eləcə də 
bütün dünyada daha geniş tədliğ edək və Dədə Qorqud irsini 
ardıcıl surətdə yazaq, təhlil edək, yayaq, insanlara çatdıraq. 

Mən komissiya üzvlərindən, xüsusən Elçindən, Anardan, 
Fəraməz Maqsudovdan xahiş edirəm ki, bu işlə hər gün məşğul 
olsunlar. Hansı məsələlərdə qarşıya çətinlik çıxarsa, mənə 
gecikmədən məlumat versinlər ki, biz onları vaxtında həll 
edək. 

Burada bir neçə təklif irəli sürüldü. Mən onları indi 
müzakirə etmək istəmirəm. Xahiş edirəm ki, komissiya 
sədrinin müavinləri başqa müvafiq şəxslərlə birlikdə bu 
təkliflərə iki-üç gün müddətində baxsınlar, onları təhlil etsinlər. 
Sonra mənim yanımda toplaşaq və son qərar qəbul edək. Mən 
indi belə bir şəraitdə bir qərar qəbul etmək istəmirəm. Çünki 
belə bir şəraitdə qərar qəbul etmək də mümkün deyildir. Gərək 
ona bir baxaq, təhlil edək. 

Burada, məsələn, Qobustan haqqında təklif verildi. Təbiidir 
ki, bu, cazibədar bir təklifdir. Ancaq baxmaq la-zımdır ki, 
bunu həyata keçirmək nə qədər realdır. Bakıdan Qobustana 60 
kilometrdən bir qədər çox məsafə vardır. Bu təklifə ətraflı 
baxmaq lazımdır ki, o nə qədər realdır. Dedi-niz ki, zirvə 
görüşünə gələcək döylət başçıları da orada iştirak etsinlər. Ona 
görə də mən dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, bu, necə olacaqdır? 

P o l a d B ü l b ü l o ğ l u :  Cənab prezident, dövlət 
başçılarını oraya vertolyotla aparmaq olar. 
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H e y d ə r  Ə l i y e v :  Vertolyota minincə, düşüncə çox 
vaxt gedəcəkdir. Yaxşı, Qobustanda tədbir keçirilməsi barədə 
təklifə baxmaq olar ki, o nə dərəcədə realdır. 

Yaxud, burada park haqqında söhbət getdi. Uşaq dəmir yolu 
yerləşən park haqqında bir təklif oldu. Memar İlham Əliyev isə 
Şıx yamacında yerləşən park haqqında təklif irəli sürdü. Buna 
da baxmaq lazımdır. Sonra, - Dədə Qorqud abidəsi harada, 
necə olmalıdır? - biz bunu da müəy-yənləşdirməliyik, həll 
etməliyik. Bu abidə parkla əlaqədar, yaxud necə olmalıdır? Hər 
halda, bu təkliflərin hamısı dərin təhlil tələb edir. 

Fəraməz Maqsudov dedi ki, İçərişəhərdə bir yer var, ona da 
baxmaq lazımdır. Burada “Dədə Qorqud” mükafatı haqqında 
da danışıldı. Bu o qədər də real deyildir ki, digər dövlət 
başçıları ilə birlikdə mükafat təyin edək. Mən bunu təsəvvür 
edə bilmədim, ancaq ona da baxmaq lazımdır. Xahiş edirəm, 
bütün bu təkliflərin hamısına 2-3 gün ərzində baxın, 
məsləhətləşin, sonra mənim yanıma gəlin. Bir neçə variant ola 
bilər. Ancaq dəqiq bir fikrə gəlməliyik ki, görək bunlar hansı 
yollarla həyata keçirilə bilər, reallıq nədən ibarətdir. 

Başqa bir məsələ. Siz dediniz ki, müsabiqə elan olunubdur, 
Dədə Qorqudun portreti hazırlanır? 

Elçin Ə f ə n d i y e v :  Cənab prezident, Dədə Qorqudun 
portretini hazırlamaq üçün müsabiqə elan edilibdir. Amma bu 
müsabiqənin nəticəsi zirvə tədbirinə qədər məlum 
olmayacaqdır. 

H e y d ə r  Ə l i y e v :  Vaxtilə Nizaminin də portreti 
yox idi, amma yarandı. Bilirsiniz, yubileydə Dədə Qor-qudun 
portretinin hazır olmaması heç də mümkün deyildir. Sizin 
verdiyiniz bu medallarda da Dədə Qorqud şəkli var. İndi Dədə 
Qorqudu kim necə istəyir, o cür də çəkir. Amma bu yaramaz. 
Məsələn, Füzulinin bizə məlum olan portreti 1930-cu illərdə 
çəkilmişdi. Mən yenə də orta məktəb dövrünü yada salıram. O 
vaxt rəsmlə çox məşğul olurdum. Mən 1938-ci ildə Füzulinin 
həmin portretinə baxıb, onu boya ilə çəkmişəm. Bu, mənim 
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yaxşı yadımdadır. Bu portret var idi, özü də rəngli idi. Yəni 
Füzulinin rəngli portreti var idi. 

Nizaminin portretini 1947-ci ildə Qəzənfər Xalıqov 
yaradıbdır, heykəlini də Fuad Əbdürrəhmanov yaradıbdır. 
Nəsiminin portretini Mikayıl Abdullayev, heykəlini isə Tokay 
Məmmədovla İbrahim Zeynalov yaradıblar. Yəni bunlar hamısı 
gözümüzün qabağında olmuş işlərdir. 

Təsəvvür edin, biz “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
yubileyinə gəlirik. Dədə Qorqudun portreti yoxdur. Yaxşı, bəs 
bu müsabiqə nə qədər davam edəcəkdir? Xahiş edirəm, bu 
barədə düşünün. Gəlin məsləhətləşək. Bu mümkündürmü - biz 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yubileyini keçiririk, ancaq 
onun portreti yoxdur. Xahiş edirəm, oturun, bu barədə 
fikirləşin, görün nə edə bilərsiniz. 

Layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar sözümü mən 
artıq maliyyə nazirinə dedim. Ancaq eyni zamanda, mən Baş 
nazirə tapşırıram - xahiş edirəm, sən özün şəxsən bunların 
hamısına bax və mənə məruzə et. Prinsip bundan ibarət 
olmalıdır ki, israfçılığa qətiyyən yol verilməməlidir. Eyni 
zamanda, yubileyi layiqincə keçirmək üçün tələb edilən vəsait 
tapılmalıdır və verilməlidir. Maliyyə naziri burada dedi ki, 
“Mədəniyyət Nazirliyinin, akademiyanın və başqalarının öz 
pulları vardır. Mən sizə göstərəcəyəm ki, onu haradan 
götürmək lazımdır”. Sən belə fikirlərini kənara qoy. Başa 
düşdün? Əgər xüsusi yubiley keçirilirsə, demək, büdcədən 
ayrılmış vəsait ora gedə bilməz. Çünki büdcə vəsaiti onların 
cari işləri üçün ayırır. Amma bu, xüsusi bir tədbirdir. Baş nazir, 
sən özün bu məsələlərə bax, mənə mərüzə et. 

Bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin vəsaitini qoruyub 
saxlayan bizik. Altı ilə yaxındır ki, mən buna rəhbərlik edirəm. 
İndiyə qədər çox şeyi qorumuşuq, saxlamışıq. Baxmayaraq ki, 
bizdən qabaq çox şeylər dağıdılmışdı. Təsəvvür edin, indi 
Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. Ətrafımızdakı ölkələrin 
hamısı inflyasiya içərisindədir. Bizdə iqtisadiyyat inkişaf edir. 
Torpaqlarımızın 20 faizinin işğal altında olmasına, ölkəmizdə 
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bir milyondan çox qaçqın yaşamasına baxmayaraq biz bunları 
ediriksə, demək, biz Azərbaycanın iqtisadiyyatını, maliyyə 
işlərini ağılla aparırıq. Çətinliyimiz, çatışmazlığımız çoxdur, 
hamısı var. Amma hansı işi necə etməyi biz bilirik. Heç kəs 
bundan narahat olmasın. 

Mən komissiya üzvlərinin və buraya dəvət olunmuş 
şəxslərin hamısına müraciət edirəm ki, “Dədə Qorqud” 
dastanının yubileyinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün 
bundan sonra hər kəs öz səylərini daha da artırmağa çalışsın, 
biz bu yubiley tədbirini birlikdə hazırlayıb həyata keçirək. 

Mən inanıram ki, bu yubiley mərasimləri Azərbaycanda 
vətəndaşlarımızın daha böyük ruh yüksəkliyini təmin 
edəcəkdir, cəmiyyətdə daha da birlik, həmrəylik yaradacaqdır. 
Bu, bizim həm mədəniyyətimizin, həm ədəbiyyatımızın, həm 
də ümumiyyətlə, tariximizin daha da geniş təbliğ olunması 
üçün yeni bir şərait yaradacaqdır. Hamınıza bu yolda uğurlar 
arzulayıram. 

26 aprel 1999-cu il 
 

“VAŞİNQTON-POST” QƏZETİNİN 
JURNALİSTLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ* 

 
Vaşinqton, “Monarx” oteli 
26 aprel 1999-cu il 
 
Heydər Əliyev: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mətbuatla 

görüş həmişə çox maraqlı olur. Xüsusən dünyada məşhur olan 
belə bir qəzet – “Vaşinqton-post” qəzetinin nümayəndələri ilə. 
Mən sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, siz vaxt tapıb 
bizimlə görüşməyə gəlmisiniz. Adətən qəzetçilər suallar verirlər. 
Yəqin ki, sizin də suallarınız vardır. 

Stiv Rozenfeld: Cənab prezident, Sizə çox təşəkkür edirik ki, 
bizi dəvət etmisiniz. Bəli, doğru buyurursunuz, Sizə çoxlu 
suallarımız vardır. Əgər etiraz etməsəydiniz elə birbaşa suallardan 
başlayaq. 
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Heydər Əliyev: Buyurun, başlayın. 
S u a l: Cənab prezident, bilmək istərdik ki, Siz NATO-nun 

Kosovodakı əməliyyatlarını necə qiymətləndirirsiniz və Sizcə, 
NATO-nun Kosovo barədə qərarları sülhün bərqərar 
olmasına gətirib çıxaracaqmı? 

C a v a b: Əvvəlcə mən istəyirəm sizə təşəkkür edim ki, 
qəzetiniz və siz Azərbaycana, Azərbaycanın prezidentinə bu 
günlər çox böyük diqqət göstərmisiniz. Aprel ayının 22-də bizim 
Vaşinqtona gəlməyimizlə əlaqədar siz aprelin 23-də öz 
qəzetinizdə bizim gəldiyimizi bəyan etmisiniz və hətta bir şəkil də 
vermisiniz. Deyirlər ki, “Vaşinqton-post” qəzetində belə bir 
fotonun yerləşdirilməsi bu qəzetin xüsusi münasibətini göstərir. 
Ondan sonrakı gün bizim Hərbi Dəniz Akademiyasında 
olmağımız haqqında sizin qəzetdə bir məqalə verilibdir. Bunlara 
görə təşəkkür edirəm. Bizim Azərbaycanda deyirlər ki, göz 
dəyməsin, həmişə belə olsun. Çünki burada prezidentlər çoxdur. 
İndi siz bizə belə diqqət göstərmisiniz. Ola bilər, buna görə də göz 
dəysin. 

Sizin sualınıza cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, şübhəsiz, 
Yuqoslaviya, Kosovo problemi çox mürəkkəb bir problemdir. 
Amma siz bilirsiniz ki, biz, Azərbaycan on ildir belə bir 
problemin içində yaşayırıq. Yəqin sizə məlumdur ki, 
Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini 1988-ci 
ildə Ermənistan Azərbaycandan ayırıb özünə bağlamağa 
çalışıbdır. 

Bunun nəticəsində müharibə baş veribdir və Ermənistan silahlı 
qüvvələri müəyyən səbəblərə görə Azərbaycan ərazisinin 20 
faizini işğal edibdir. Buna baxmayaraq, biz beş il öncə atəşkəs 
haqqında saziş imzalamışıq, atəşi dayandırmışıq və məsələni sülh 
yolu ilə həll etmək istəyirik. Məsələni sülh yolu ilə həll etmək 
üçün Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli 
özünüidarəetmə statusu verməyə razıyıq. Amma Ermənistan tərəfi 
bununla razı deyildir. Ona görə də indiyə qədər bu məsələ həll 
olunmur. 
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Yuqoslaviyada isə Miloşeviç Kosovonun muxtariyyətini ləğv 
edibdir və beləliklə, o, beynəlxalq hüquq normalarını pozubdur, 
ədalətsizlik edibdir və Kosovo albanlarının özünü-idarəetmə 
statusu almaq cəhdlərinə görə də orada müharibə başlayıbdır. O, 
etnik təmizləmə ilə məşğul olur. Bizim bu barədə fıkrimiz belədir 
ki, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü toxunulmaz olmalıdır. Ona 
görə də biz Yuqoslaviyanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edirik, 
dəstəkləyirik. Biz separatçılığın əleyhinəyik. Amma eyni zamanda 
etnik təmizləmənin də, soyqırımın da əleyhinəyik. 

Şübhəsiz ki, biz Kosovo albanlarına müstəqillik vermək, 
müstəqil dövlət yaratmaq təklifinin əleyhinəyik. Amma, eyni 
zamanda Kosovo albanlarının hüquqlarının tapdalanmasının da 
əleyhinəyik. Biz hesab edirik ki, bu məsələdən ən düzgün çıxış 
yolu budur ki, Yuqoslaviyanın ərazi bütövlüyünün toxu-
nulmazlığı şərti ilə Kosovo albanlarına Yuqoslaviya dövlətinin 
tərkibində muxtariyyət hüququ verilməlidir və hər iki tərəf belə 
bir prinsip əsasında münaqişəyə son qoymağa məcbur edilməlidir. 
Bu baxımdan NATO-nun Yuqoslaviyada apardığı əməliyyatlar, 
görünür ki, son qərardır. Yəni bütün başqa imkanlar nəticə 
vermədiyinə görə NATO bu cür əməliyyatlara başlayıbdır. 

Ümumiyyətlə, biz hərbi əməliyyatların əleyhinəyik. Ancaq 
Miloşeviçin hərəkətlərinin qarşısını yəqin ki, başqa cür almaq 
mümkün deyildir. Ona görə də biz NATO-nun bu əmə-liyyatlarını 
da məqsədəuyğun hesab edirik. 

Təbiidir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi hər şeydən 
yaxşı olardı. Əgər Miloşeviç bununla razı olmursa və özünü bu 
qədər sərbəst aparırsa, onda onu məcbur etmək lazımdır. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində sülhə məcbur 
etmək kimi bir müddəa var. Ona görə də biz hesab edirik ki, əgər 
NATO bu yol ilə gedibsə, bu yol ilə də məsələni sona çatdırıb həll 
etməlidir. Bu, mənim prinsipial fıkrimdir. Amma taktiki cəhətlər, 
şübhəsiz ki, NATO-nun özündən asılıdır. 

S u a l: Siz “Bu münaqişəyə son qoyulmalıdır” deyərkən, 
əgər lazım olarsa, quru qoşunlarının da Kosovoya 
göndərilməsinin tərəfdarısınızmı? 
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C a v a b: “Bilirsiniz, indi vəziyyət elədir ki, Miloşeviç bütün 
dünyaya meydan oxuyur. 

Rusiyanın məsələni sülh yolu ilə həll etmək fikri ilə razıyam. 
Amma əgər Miloşeviç heç bir təklifi qəbul etmirsə və özbaşınalıq 
edib soyqırımı siyasəti həyata keçirirsə, bunun başqa yolu yoxdur. 

S u a l: Cənab prezident, İraq Küveyti işğal edərkən 
Sovetlər İttifaqı beynəlxalq səylərə qoşularaq bu təcavüzə 
qarşı çıxış etdi. Sizcə, indi Rusiya nə üçün beynəlxalq 
qüvvələrlə bir mövqedən çıxış etmir? 

C a v a b: Buna mən tam cavab verə bilmərəm. Onu 
Rusiyadan soruşmaq lazımdır. Ancaq bizi narahat edən bir məsələ 
ondan ibarətdir ki, Rusiyada bu dəqiqə şovinist, millətçilik əhval-
ruhiyyəsi çox geniş yayılıbdır. 

Şübhəsiz ki, hər dövlət öz siyasətini özü bildiyi kimi aparır. 
Amma Rusiyada slavyan birliyi, yaxud da pravoslav, xristian 
birliyi şüarı altında onlar bu ədalətsizliyə dəstək verirlər. Mən 
hesab edirəm ki, Rusiya o qədər də düzgün siyasət aparmır. 
Ümumiyyətlə, Rusiyanın məsələləri sülh yolu ilə həll etmək 
prinsipi əsaslı fikirdir. Ancaq məlumdur ki, NATO da bu məsələni 
sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. Amma bunlar nəticə vermədi. 
Rusiya da həmin o əlaqə qrupunun, yaxud da Rambuyedəki 
danışıqların iştirakçısı idi. Gərək o, həmin vaxt çalışaydı və 
Miloşeviçlə xüsusi əlaqəsi olduğuna görə gərək ona başa salaydı 
ki, bu cür hərəkətlərdən əl çəksin. Amma buna nail olmayaraq, 
eyni zamanda NATO-nun əməliyyatlarının əleyhinə çıxmaq, 
şübhəsiz ki, anlaşılmazdır. Rusiya deyir ki, məsələni danışıqlarla 
həll etmək lazımdır. Bu, düzgün fikirdir. Ancaq əgər danışıqlar 
nəticə vermirsə? 

Məsələn, biz beş ildir Ermənistanla danışıqlar aparırıq ki, 
məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ermənistan Azərbaycan 
torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. İndi də deyir ki, “Dağlıq 
Qarabağa müstəqillik vermək lazımdır”. Biz nə qədər çalışırıq, 
münaqişəni həll edə bilmirik. Minsk qrupunun həmsədrləri 
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa da Ermənistanı bu 
məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına təhrik edə bilmirlər. 
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Məsələ həll olunmur, torpaqlarımız işğal altındadır, bir milyondan 
artıq həmvətənimiz qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayır. 

Məsələn, Dağlıq Qarabağda müharibə etmək lazım deyildir. 
Sadəcə, Ermənistan tərəfinə daha da güclü təsir olsaydı ki, onlar 
düzgün mövqe tutsunlar, məsələni həll etmək mümkündür. 

Görünür ki, indi Miloşeviç həm özünə arxayındı, həm də başqa 
şeylərə arxayındır. O, heç bir ədalətli fikrə məhəl qoymur. Mənim 
fikrim bu qədər. 

S u a l: Cənab prezident, öncə bildirdiniz ki, Siz Dağlıq 
Qarabağa Azərbaycanın tərkibində geniş statuslu muxtariyyət 
verməyə razısınız. Bilmək istərdik ki, bu “geniş muxtariyyət” 
deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni mən Dağlıq 
Qarabağda yaşayan erməni çoxluğuna geniş muxtariyyət 
verilməsini nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə, “geniş 
muxtariyyət” deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bir az bu 
məsələnin spesifik cəhətlərinə vara bilərsinizmi? 

Məsələn, Siz Dağllıq Qarabağa özünün polis qüvvələrini 
saxlamağa və silah gəzdirərək yerli əhalinin təhlükəsizliyini 
təmin etməyə, yaxud Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında 
planlı şəkildə körpünün fəaliyyət göstərməsinə, dəhlizin 
olmasına icazə verərsinizmi? Xahiş edirəm, geniş 
muxtariyyətin detallarında nəyi nəzərdə tutduğunuz barədə 
bizə ətraflı məlumat verəsiniz. 

C a v a b: Bilirsiniz, əgər Ermənistan tərəfi bu geniş 
muxtariyyətin tərəfdarı olsa, biz onlarla birlikdə bu məsələni daha 
da dəqiqləşdirə bilərik. 

Məsələn, prinsip etibarilə siz dediyinizə, - əlbəttə ki, Dağlıq 
Qarabağda polis qüvvələrinin saxlanmasına və silahlı polisin 
olmasına biz tamamilə razıyıq. Ermənistanla daim əlaqə saxlamaq 
- buna da biz tamamilə razıyıq. Biz onlara iqtisadiyyatda da çox 
böyük səlahiyyətlər verməyə hazırıq, yaxud, xarici ölkələrlə 
müstəqil iqtisadi əlaqələr saxlanmasına da biz razıyıq, “yüksək 
muxtariyyət” deyəndə, orada bir neçə məsələlər üzrə onlar gərək 
Azərbaycan hökuməti ilə mütləq bağlı olsunlar. Qalan 
məsələlərdə isə biz onlara geniş səlahiyyət veririk. 
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Dünyada çox belə muxtariyyətlər var, muxtariyyət statusu 
vardır. Biz bəyan etmişik ki, Ermənistan tərəfi üçün uyğun olan 
muxtariyyət statusunu biz onlara verməyə hazırıq. Amma 
Ermənistan tərəfi bununla razı deyildir. 

S u a l: Cənab prezident, mən mövzunu dəyişərək İrandakı 
cari siyasi durum barədə Sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. 
Sizcə, İranın cari siyasi vəziyyəti nə qədər sabitdir və Siz 
gələcəyə baxdıqda İranda nələrin baş verə biləcəyini 
görürsünüz? 

C a v a b: Bu barədə qəti bir söz demək çox çətindir. İranda 
olan rejim, islam dövləti rejimi, şübhəsiz ki, gücə arxalanan bir 
rejimdir. İran əhalisinin çox hissəsinin dindar olması və dinin 
İranda çox güclü təsiri olması, şübhəsiz ki, bu rejimi daha da 
möhkəmləndirir. 

İranda təxminən 30 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu, 
İran əhalisinin təxminən yarısıdır. Onlar istəyirlər ki, öz dillərində 
məktəb olsun, kitab olsun, qəzet olsun. Onlar başqa 
bir şey istəmirlər. 

Baxmayaraq ki, vaxtilə öz konstitusiyalarında belə hüquqların 
verilməsi haqqında maddə yazılıbdır və bugünkü president Xatəmi 
də prezident seçkiləri vaxtı söz veribdir ki, president seçilsə 
Konstitusiyanın 15-ci mad-dəsini həyata keçirəcəkdir, ancaq onu 
həyata keçirmir. 

S u a l: Cənab prezident, Sizcə, prezident Xatəmi İranda 
mövcud olan mühafizəkar qüvvələr və kəşfiyyat orqanları 
üzərində öz ideyaları ilə qalib gələ biləcəkmi və Siz Xatəmini 
yaxın 5-10 il ərzində İranda önəmli rol oynayan siyasi fiqur 
kimi görürsünüzmi? 

C a v a b: Şübhəsiz ki, prezident Xatəmi bir siyasi fiqur kimi 
İranda böyük rol oynayır və gələcəkdə də oynaya bilər. O, Qərblə 
müəyyən bir dialoq etmək təklifini irəli sürübdür. 

S u a l: Bu səfəriniz zamanı prezident Klinton ilə söhbət 
etmək imkanınız oldumu? Xüsusilə, Azərbaycana humanitar 
yardım göstərməsinə qoyulmuş qadağa barədə onunla söhbət 
edə bildinizmi? Azərbaycana qarşı tətbiq olunmuş bu 
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maddənin aradan qaldırılması və bu vəziyyətin düzəldilməsi 
üçün yeni təşəbbüslər edəcəyi barədə onun tərəfindən vədlər 
almısınızmı? 

C a v a b: Ayın 24-də axşam görüşümüz zamanı mən onunla 
qısa söhbət etdim və aprelin 25-də NATO-nun toplantısı bitəndən 
sonra biz yenə də bir neçə dəqiqə söhbət etdik. Bu söhbətlər 
zamanı bizim əsas fikirlərimizi mən ona bir daha çatdırdım. Bizim 
üçün əsas iki məsələdir: biri Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll 
olunmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının səylərinin artırılması, 
ikincisi isə Konqresin qəbul etdiyi 907-ci maddənin, Azərbaycana 
yardıma qadağa qoyan maddənin aradan götürülməsidir. Ayın 24-
də və 25-də apardığımız söhbətimizin ikisində də o, qətiyyətlə 
bildirdi ki, bu məsələlərlə ciddi məşğul olur və olacaqdır. Hətta 
belə dedi ki, mən prezidentlik müddətinin sonuna qədər 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasını mütləq 
təmin etməliyəm. 

Mən bir neçə vaxt, 10-15 gün bundan öncə prezident 
Klintondan və xanım Olbraytdan məktublar almışam. O 
məktublarda prezident Klinton və xanım Olbrayt göstərirlər ki, 
Amerika hökuməti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi 
üçün bundan sonra daha da ciddi məşğul olacaqlar. 907-ci maddə 
haqqında onlar daim bildirirlər ki, bu 907-ci maddənin 
əleyhinədirlər. Onların bəyanatına görə, hökumət çalışır və 
bundan sonra da çalışacaq ki, 907-ci maddə aradan götürülsün. 

Mən bu gün xanım Olbraytla görüşəcəyəm. Görüş zamanı bu 
mövzuları mütləq müzakirə edəcəyəm. 

S u a l: Cənab prezident, Kosovo mövzusuna toxunan 
zaman Rusiyada son dövrdə artmaqda olan şovinizm və 
millətçilik təzahürlərində narahatlığınızı bildirdiniz. 
Öyrənmək istərdik ki, bu, özünü daha hansı formalarda 
büruzə verir və Sizin regiona bu halların təsiri necədir? 

C a v a b: Rusiyanın siyasətində mülətçilik, şovinizm hər 
yerdə özünü büruzə verir. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 
keçmişdə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olan şəxslərin də 
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siyasətində millətçilik, şovinizm daim hiss olunurdu. İndi isə 
Rusiya, baxmayaraq ki, onlar demokratik dəyərləri özlərinin əsas 
prinsipləri elan ediblər, ancaq orada şovinizm, millətçilik əhval-
ruhiyyəsi genişdir - həm Rusiyanın daxilində, həm də Rusiyanın 
müxtəlif döv-lətlərlə, ölkələrlə münasibətlərində. 

Biz, rus millətinə mənsub olmayanlar bu cür hallara həmişə 
çox həssasıq. Məsələn, mən Rusiyanın rəhbər vəzifəli şəxslərinə 
son vaxtlar bir neçə dəfə demişəm ki, siz ölkənizdə münasibətləri 
milli zəmində qurmaqla özünüz-özünüzə çox böyük zərər 
verirsiniz. Çünki Rusiya əhalisinin hamısı slavyan deyildir, hamısı 
pravoslav, xristian deyildir. Rusiyada müsəlmanlar da, yəhudilər 
də, buddistlər də var və başqa dinlərə, başqa millətlərə mənsub 
olanlar da vardır. Rusiyada 20 milyon müsəlman var. İndi bu 
Yuqoslaviya, Kosovo problemində ardıcıl deyəndə ki, “biz 
slavyanıq, pravoslavıq, xristianıq, biz serblərə kömək etməliyik”, 
bu, müsəlman millətindən, yaxud başqa millətlərdən olan 
vətəndaşlara toxunur. 

Qafqaz ölkələrinə münasibətlərində də bu millətçilik, sovi-
nistlik özünü göstərir. Məsələn, xatirimdədir, bir dəfə - 1998-ci 
ilin əvvəlində televiziya vasitəsilə Yeltsin Ermənistanı 
dəstəkləyərək dedi ki, ermənilər xristiandırlar, onlar bizim strateji 
təsirimiz altındadırlar, ona görə də biz onlara xüsusi diqqət 
yetirməliyik. 

Şübhəsiz, belə anlamaq olar ki, demək, başqa dinə, yaxud 
başqa millətə mənsub olan ölkələrə onların münasibəti başqadır. 

Belə millətçilik, şovinizm siyasəti bizi çox narahat edir. 
S u a l: Cənab prezident, Siz hələ Sovetlər İttifaqının 

siyasi bürosunda çalışdığınız vaxtdan bəri uzun illərdir ki, 
Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsini tanıyırsınız. Bilmək 
istərdik, Siz onu bir lider və bir şəxs kimi necə qiymət-
ləndirirsiniz? Sizcə o, nəyi düzgün edir, nəyi isə səhv-edir? 

C a v a b: Bu, çox mürəkkəb sualdır. 
S u a l: Cənab prezident, biz bu günlər Gürcüstan 

prezidenti Eduard Şevardnadze ilə də görüşmüşük. Buna 
bənzər sualla ona müraciət edəndə o, Rusiyada hökumət ilə 
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hökumətdən-kənar qüvvələr arasında bir fərq qoydu. Qeyd 
etdi ki, Rusiyada bir hökumət dairələri var, bir də 
hökumətdən kənarda olan qüvvələr vardır ki, onlar daha 
millətçi, daha şovinistdirlər. Siz də bu fikirlə razılaşırsınızmı, 
yoxsa Sizcə, elə Rusiyanın hökumət dairələrinin özləri də Sizin 
regiona qarşı münasibətdə şovinist mövqedədirlər? 

C a v a b: Bilirsiniz, mən ümumi fikir söyləyirəm. Bunu 
araşdırmaq, seçmək çox çətindir. Bu gün hökumətdə olmayan 

sabah hökumətdədir, bu gün hökumətdə olan isə sabah hökumətdə 
deyil. Mən ümumi fikrimi deyirəm. Mən bunu fərdiləşdirmək 
istəmirəm, ümumi əhval-ruhiyyəni deyirəm. 

S u a l: Cənab prezident, icazə verin Azərbaycanın 
şəxsiyyətləri barədə sual verim. Sizin partiyanın üzvlərinin 
bəziləri məqalələrində yazırlar ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün 
ən ağıllı, ən düzgün yol gələcəkdə Sizin oğlunuzun prezident 
olmasıdır. Bu fikrə necə münasibət bəsləyirsiniz? 

C a v a b: Bizdə fikir müxtəlifliyi, plüralizm vardır. Kim nə 
cür düşünür, o cür də deyir. Mən hər bir fikrə münasibət bəsləyə 
bilmərəm. 

Son zamanlar Heydər Əliyevin oğlu haqqında müxa-lifətdə 
cürbəcür danışıqlar gedir. Həmin müxalifətdə olan insanlar kimi, 
Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev, - o, mənim yanımda 
oturubdur, - o da Azərbaycanın vətəndaşıdır. Onun seçibseçilmək 
hüququ vardır. O da bir vətəndaş kimi öz hüquqlarından nə vaxt, 
nə cür istifadə etmək istəsə, o vaxt da istifadə edəcəkdir. Bu, tam 
müstəqildir. 

S u a l: Siz ona səs verərdinizmi? 
C a v a b: Bəs hesab edirsiniz ki, verməzdim? Əksinə 

desəydim siz inanmazdınız. 
S u a l: Cənab prezident, Xəzər dənizində olan enerji 

ehtiyatlarının həcmi barədə bizdə müxtəlif hesablamalar, 
ehtimallar vardır. Əgər biz əvvəllər Xəzər dənizinin çox 
böyük enerji ehtiyatlarına malik olması barədə fikirlərlə 
rastlaşırdıqsa, son dövrlər bu ehtiyatların daha məhdud 
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olması barədə fikirlər eşidirik. Sizin hesablamalarınız 
necədir? 

C a v a b: Mən bu gün strateji və beynəlxalq araşdırmalar 
mərkəzində çıxış edərkən bu mövzuya toxun-dum. Xəzər 
dənizinin enerji ehtiyatları dörd il bundan öncə elan edildiyindən 
də çoxdur. 

Biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni – “Əsrin müqaviləsi”ni 
imzalayanda mən təsəvvür edə bilməzdim ki, cəmi üç il ərzində 
müqavilələrin sayı 16-ya çatacaqdır. Sabah biz burada, 
Vaşinqtonda yenə üç müqavilə imzalayacağıq – “Eksson”, - 
“Mobil” və “Monkrift oyl” şirkətləri ilə. Əgər Azərbaycanda, ya 
Xəzər dənizində neft ehtiyatları az olsa, bu qədər şirkətlər 
yeniyeni müqavilələr imzalamaq üçün müraciət edərlərmi? 

İndiyə qədər imzalanmış 16 müqavilədə 32 şirkət iştirak edir 
və bu şirkətlər 14 ölkəni təmsil edirlər. İndi üç müqavilə də 
imzalanacaqdır və bütün müqavilələrə görə investisiyanın ümumi 
həcmi 50 milyard dollara qədərdir. Neft ehtiyatlarına gəldikdə isə 
bizim mütəxəssislərin hesablamaları göstərir ki, Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda olan neft yataqlarının ehtiyatı 4 milyard 
tondan 10 milyard tona qədərdir. Hələ bu, ilkin hesablamalardır. 
Amma həqiqətdə bundan artıqdır. 

Məsələn, biz birinci müqaviləni imzalayanda layihədə nəzərdə 
tutmuşduq ki, oradan 510 milyon ton neft götürüləcəkdir. Amma 
indi görünür ki, 630 milyon ton götürüləcəkdir. 

Yəni 120 milyon ton artıq. Biz hər qazılan quyudan sutkada 
500 ton neft gözləyirdik, amma indi 2 min ton neft alırıq. 
Bilirsiniz, sizin o dediyiniz fikirlər Rusiya mətbuatında, Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının və başqa ölkələrin mətbuatında yayılıbdır. 
Bu fikirləri yayanlar Azərbaycanın neft strategiyasının əleyhinə 
olan adamlardır, o cümlədən ermənipərəst qüvvələrdir. 

Məsələn, siz bilirsiniz ki, Rusiya bizim bu neft strategiyamızın 
əleyhinədir, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri 
şirkətlərinin Xəzər dənizinə gəlməsinin əleyhinədir. Ona görə də 
onlar gördülər ki, bundan bir şey çıxmır, indi bu cür şayiələr 
yayırlar. Bunlar əsassızdır. Xəzər dənizinin çox böyük enerji 
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ehtiyatları vardır. Təkcə Azərbaycan sektorunda yox, digər 
sektorlarda da, Xüsusən Qazaxıstan sektorunda. 

S u a l: Cənab prezident, Siz mənim indi vermək istədiyim 
suala qismən cavab verdiniz. Amma yenə bilmək istəyirəm ki, 
Sizcə, Rusiya Xəzər regionundakı layihələrdə daha fəal iştirak 
etmək üçün Ermənistana yardım göstərmək vasitəsilə Sizə 
təzyiq etmək istəyirmi? 

C a v a b: Bilirsiniz, şübhəsiz ki, təsir etməyə çalışır. İndi 
Rusiyanın bizim Xəzər dənizindəki neft yataqlarında fəal iştirak 
etməyə maddi imkanları, maliyyə imkanları yoxdur. Onların 
bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan bu ehtiyatları saxlamalıdır, 
nə vaxt onların imkanları olacaq o vaxt istifadə edə bilsinlər. 

Ona görə cürbəcür vasitələrlə təsir etməyə çalışırlar. 
1994-95-ci illərdə Azərbaycanda terror aktları, silahlı dövlət 

çevrilişinə cəhdlər də məhz Azərbaycanın neft strategiyasının 
qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. 

Məsələn, 1994-cü ilin sentyabrın 20-də biz “Əsrin 
müqaviləsi”ni imzaladıq. Sentyabr ayının 29-da Azər-baycan 
parlamenti sədrinin müavinini və bir də yüksək rütbəli hərbi zabiti 
terrorla öldürdülər. Bu zaman Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 
təcridxanasına hücum edildi və oradan dörd nəfər siyasi cəhətdən 
çox cinayətkar adamı çıxarıb Rusiyaya qaçırdılar. 

Biz 1994-cü ilin oktyabr ayındakı çevriliş cəhdinin qarşısını 
aldıq. 1995-ci ilin mart ayında yenidən dövlət çevrilişinə cəhd 
göstərdilər. 1995-ci ilin avqust ayında Azərbaycan prezidentinin 
təyyarəsini xaricdən qayıdarkən Azərbaycanın hava limanının 
üzərində raketlə vurmağa cəhd göstərdilər. Bizə məlumdur ki, 
burada Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının rolu vardır. 
Azərbaycan prezidentini silahlı yolla devirmək, yaxud da ki, ona 
qarşı terror etmək və beləliklə, Azərbaycanın siyasətini dəyişmək 
məqsədi var idi. 

S u a l: Cənab prezident, bizim ölkəmizdə analitiklər belə 
hesab edirlər ki, Rusiya təzədən dirçələcək, təzədən güclü bir 
dövlət olacaq və həm Sizə, həm də Amerikaya təhlükə törədə 
biləcəkdir. Bu barədə nə düşünürsünüz? 



 390

C a v a b: Mən ümumiyyətlə, proqnoz verməkdən çəkinirəm. 
Ona görə də qəti proqnoz vermək istəmirəm. Hər halda Rusiyanın 
daxilində gedən proseslər göstərir ki, diqqətli olmaq lazımdır. 

S u a l: Cənab prezident, bu ölkədə fikir müxtəlifliyi vardır. 
Bəziləri zəif Rusiyanın, bəziləri isə sağlam Rusiyanın 
tərəfdarıdırlar. Lakin hər ikisi razılaşır ki, zəifləmiş Rusiya 
qonşuları üçün, Qərb üçün təhlükədir, həm də hesab edirlər 
ki, Rusiyanın sağlamlaşması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu 
gərək ona yardımlarını davam etdirsin. Hətta baxmayaraq ki, 
bəzən Siz də, biz də Rusiyanın etdiyi hərəkətlərlə razılaşmırıq. 
Amma buna baxmayaraq bəzi adamlar hesab edirlər ki, 
Beynəlxalq Valyuta Fondu Rusiyaya yardımı davam 
etdirməlidir. Sizin bu fikirlərə münasibətiniz necədir? 

C a v a b: Bu da çox ciddi fikirlərdir. Mən bir onu deyə 
bilərəm ki, biz istəyirik Rusiya demokratik ölkə olsun, Rusiyada 
ümumbəşəri dəyərlərə, demokratik prinsiplərə söykənən 
hakimiyyət olsun, Rusiyada imperiya iddiaları inkişaf etməsin və 
Rusiya imperiya iddialarından əl çəksin, Rusiya sülhsevər ölkə 
olsun və qonşularına, o cümlədən Cənubi Qafqazda olan 
qonşularına ədalətli, normal münasibət göstərsin. 

S u a l: Cənab prezident, Siz GUAM birliyi və onun 
əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Səhv etmirəmsə, 
Özbəkistan da bu birliyə daxil olmaq istəyir. 

C a v a b: Bəli, biz - prezident Kuçma, prezident Şevardnadze, 
prezident Luçinski, prezident Kərimov, bir də Azərbaycan 
prezidenti Əliyev sırağagün Özbəkistanın Vaşinqtondakı 
səfirliyində görüşdük. Biz Özbəkistanı GUAM-a üzv qəbul etdik 
və GUÖAM-ın bugünkü mövqeyi, fikirləri haqqında birgə 
bəyannamə imzaladıq. Biz hamımız eyni fikirdəydik ki, il yarım 
bundan öncə Strasburqda yaranmış bu təşkilat özünün bu gün və 
gələcək üçün vacibliyini və lazımlılığını sübut edibdir. Biz bu 
təşkilat çərçivəsində gələcəkdə müştərək fəaliyyət göstərmək 
haqqında bəyannamədə öz fikirlərimizi bildirdik. 

Stiv Rozenfeld: Cənab prezident, bizə verdiyiniz çox maraqlı 
müsahibəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. 
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Heydər Əliyev: Sağ olun. Amma suallarınız azdır. Mən sizdən 
daha çox sual gözləyirdim. 

Amma mən bütün suallara cavab verdim. Özü də çox geniş 
cavab verdim və sizinlə çox açıq danışdım. Güman edirəm ki,  siz 
mənim fikirlərimi tam açıqlığı ilə hiss etdiniz. 

Mən sizə xatirə olaraq Azərbaycan-Amerika əlaqələrinə həsr 
olunmuş kitab və bir də Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri 
haqqında kitab təqdim edirəm. 

“Vaşinqton post” qəzeti ilə gələcəkdə sıx əməkdaşlıq etmək 
istəyirəm və hesab edirəm ki, bizim aramızda yaxşı, səmimi 
əlaqələr yaranıbdır. Güman edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız 
gələcəkdə də səmərəli, uğurlu olacaqdır. 

Stiv Rozenfeld: Cənab prezident, çox sağ olun. Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə çox böyük şərəf verdiniz, 

Sizinlə Bakıda görüşəcəyik. 
Heydər Əliyev: Bəli, sizi Bakıya dəvət edirəm. Əgər gəlsəniz 

çox razı qalacaqsınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. 
 

Azərbaycan 7 May 1999 
 

"RЕKLAM HAQQINDA" AZƏRBAYCAN 
RЕSPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ 

ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RЕSPUBLIKASININ BƏZİ 
QANUNVЕRİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ 

ƏLAVƏLƏR ЕDİLMƏSİ BARƏDƏ 
 
AZƏRBAYCAN  RЕSPUBLİKASININ  QANUNU 
Azərbaycan Rеspublikasının Milli Məclisi qərara alır: 
 
1. İnzibati huquqpоzmalar haqqında Azərbaycan 

Rеspublikasının Məcəlləsinə (Azərbaycan SSR Ali Sоvеtinin 
Məlumatı, 1984-cü il, №  23, maddə 198; 1985-ci il, №  3, maddə 
33, №  9, maddə 112, № 11, maddə 130, №  21, maddə 204; 
1986-cı il, №  6-7, maddə 24, №  12, maddə 72; 1987-ci il, №  1-
2, maddə 6, №  6, maddə 48, №  12, maddə 118, №  15-16, maddə 
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153, №  21, maddə 215, №  24, maddə 250; 1988-ci il, №  1, 
maddə 1, №  5-6, maddə 35, №  8, maddə 58, №  10, maddə 79, 
№  15, maddə 139, №  16, maddə 150, №  18-19, maddə 173, №  
22-23, maddə 220; 1989-cu il, №  4, maddə 27, №  9, maddə 69, 
№  13-14, maddə 107; 1990-cı il, №  8, maddələr 53, 55, №  12, 
maddə 155; Azərbaycan Rеspublikası Ali Sоvеtinin Məlumatı, 
1991-ci il, №  12-13, maddə 203, №  14, maddə 236; 1992-ci il, 
№  16, maddə 687, №  18, maddələr 828, 829, №  21, maddə 922; 
1993-cu il, №  6, maddə 158, №  15, maddə 423; 1994-cü il, №  9, 
maddə 97; 1995-ci il, №  7, maddə 135, №  22, maddələr 348, 
357; Azərbaycan Rеspublikasının Qanunvеricilik tоplusu, 1997-ci 
il, №  2, maddə 142, №  3, maddə 202, №  4, maddələr 287, 296, 
301, 303, №  5, maddələr 388, 394, 419, 420, №  6, maddə 457; 
1998-ci il, №  1, maddə 9, №  2, maddə 60, №  5, maddələr 305, 
306, №  6, maddə 367, №  8, maddə 488; 1998-ci il 24 nоyabr 
tariхli, 542-1 00 saylı Azərbaycan Rеspublikasının Qanunu) 
aşağıdakı əlavələr еdilsin: 

Məcəlləyə aşağıdakı rеdaksiyada 179-1-ci və 233-7-ci 
maddələr əlavö еdilsin: 

 
"Maddə 179-1. Rеklam haqqında qanunvеriciliyin 

pоzulması 
 
Haqsız rеklama görə rеklam fəaliyyətinin subyеktlərinə 

(rеklam sifarişçisinə, istеhsalçısına, yayıcısına, agеntliyinə) 
müvafiq icra  hakimiyyəti оrqanı tərəfindən göstərişlə ayrılmış 
müddət ərzində qanun pоzuntularının aradan qaldırılmasına, əks 
rеklamın yayılmamasına görə - minimum əmək haqqı məbləğinin 
iyirmi mislinədək miqdarda cərimə qоyulur. 

Bu maddənin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş pоzuntulara 
görə il ərzində inzibati tənbеh vеrildikdən sоnra təkrar törədilmiş 
еyni hərəkətlərə görə - minimum əmək haqqı məbləğinin оtuz 
mislinədək miqdarda cərimə qоyulur. 
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Maddə 233-7. Rеklam fəaliyyətinə dövlət nəzarətini həyata 
kеçirən оrqanlar 

 
Rеklam fəaliyyətinə dövlöt nəzarətini həyata kеçirən оrqanlar 

bu Məcəllənin 179-1 maddəsindö nəzərdə tutulmuş inzibati 
hüquqpоzmalar haqqında işlərə baхırlar". 

II. "Kütləvi infоrmasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan 
Rеspublikasının Qanununa (Azərbaycan Rеspublikası Ali 
Sоvеtinin Məlumatı, 1992-ci il, №  14, maddə 557; Azərbaycan 
Rеspublikasının  Qanunvеricilik Tоplusu, 1997-ci il, №  3, maddə 
226) aşağıdakı əlavələr еdilsin: 

27-ci maddəyə aşağıdakı rеdaksiyada üçüncü hissə əlavə 
еdilsin: 

"Kütləvi infоrmasiya vasitələrində dərc оlunan, yaхud yayılan 
rеklamın хüsusiyyətləri, habеlə müхtəlif əmtəə növlərinin 
rеklamının хüsusiyyətləri "Rеklam haqqında" Azərbaycan 
Rеspublikasının Qanunu ilə tənzimlənir". 

 
III. Azərbaycan Rеspublikasının Təhsil Qanununa 

(Azərbaycan Rеspublikası Ali Sоvеtinin Məlumatı, 1992-ci il, №  
24, maddə 1031; 1994-cü il, №  16, maddə 216; 1995-ci il, №  7, 
maddə 123; Azərbaycan Rеspublikasının Qanunvеricilik Tоplusu, 
1997-ci il, №  3, maddə 226, №  4, maddə 287, №  6, maddə 450; 
1998-ci il, №  1, maddə 16) aşağıdakı əlavölər еdilsin: 

45-ci maddəyə aşağıdakı rеdaksiyada ikinci hissə əlavə еdilsin: 
"Təhsil və təlim-tərbiyə müəssisəsində, həmçinin оndan 100 

mеtrədək məsafədə spirtli içki və tütün məmulatlarının rеklam 
yayımına yоl vеrilmir". 

 
IV. "Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Rеspubligası 

Qanununun (Azərbaycan Rеspublikasının Qanunvеricilik 
Tоplusu, 1997-ci il, №  3, maddə 228) 18-ci maddəsində 
"kеçməyən"  sözündən sоnra "tərkibində  narkоtik və psiхоtrоp    
maddələr оlan" sözləri əlavə еdilsin. 
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V. "Rabitə haqqında" Azərbaycan Rеspublikasının Qanununa 
(Azərbaycan Rеspublikasının Qanunvеricilik Tоplusu, 1997-ci il, 
№  6, maddə 463) aşağıdakı əlavələr еdilsin: 

1. 30-cu maddəyə aşağıdakı rеdaksiyada altıncı və yеddinci 
hissələr əlavə еdilsin: 

"Rеklam haqqında" Azərbaycan Rеspublikasının Qanununa 
müvafiq оlaraq tеlеfоn arayış хidmətində rеklam yalnız abоnеnt 
tərəfindən sоruşulan arayış (arayışlar) vеrildikdən sоnra təqdim 
оluna bilər. 

Ödənişli tеlеfоn arayışı kоmpütеr və digər хidmətlərdə rеklam 
yalnız abоnеntin razılığı ilə təqdim еdilə bilər". 

2. 33-cu maddəyə aşağıdagı rеdaksiyada yеddinci hissə  əlavə 
еdilsin: 

"Pоçt göndərişlərində rеklamın yayımı qanunvеriciliklə 
müəyyən еdilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti оrqanının 
razılığı əsasında həyata kеçirilə bilər". 

 
VI. "Əhalinin sağlamlığının qоrunması haqqında" Azərbaycan 

Rеspublikasının Qanununa (Azərbaycan Rеspub-likasının 
Qanunvеricilik Tоplusu, 1997-ci il, № 6, maddə 497) aşağıdakı 
əlavələr və dəyişikliklər еdilsin: 50-ci maddəyə aşağıdakı 
rеdaksiyada bеşinci hissə əlavə еdilsin: 

"Müvafiq icra hakimiyyəti оrqanının rəyi оlmadan kütləvi 
müalicəvi sеansları , gipnоz mеqоdlarının, psiхi biоеnеrji 
təsirlərin müalicəvi хassələrinin rеklam yayımına yоl vеrilmir"; 

bеşinci və altıncı hissələr müvafiq оlaraq altıncı və yеddinci 
hissələr hеsab еdilsin. 

 
 

Hеydər ƏLİYЕV,  
Azərbaycan Rеspublikasının prеzidеnti 

 
Bakı şəhəri, 2 aprеl   1999-cu il 
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AZƏRBAYCAN   26 may 1999  
 

AZƏRBAYCAN  PREZİDENTİ  HEYDƏR ƏLİYEV 
ATATÜRKÜN  ÇANKAYA KÖŞKÜNDƏKİ  EV-

MUZEYİNDƏ OLMUŞDUR 
 
Mayın 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər 

Əliyev ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün Ankarada Çankaya 
köşkündəki ev-muzeyində olmuşdur. Dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyev muzeyin bütün otaqlarını gəzdi, Turkiyə Cümhuriyyətinin 
yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün əziz xatirəsini yaşadan 
eksronatlarla, əşyalarla maraqla tanış oldu. 

Respublikamızın prezidentinə məlumat verildi ki, Mustafa 
Kamal Atatürk 56 illik ömrünün xeyli hissəsini bu binada 
yaşamışdır. 1921 -ci ilin əvvəllərində bu bina Atatürkə hədiyyə 
edilmişdir. Mustafa Kamal Atatürk bu binanı türk ordusunun 
balansına vermiş və onu "Ordu köşkü" adlandırmışdır. 1924-cu 
ildə memar Məhmət Vədat bu binaya bəzi əlavələr etmişdir. 
Həmin köşkdən 1932-ci ilin iyun ayına qədər Türkiyə 
Respublikasının ilk prezident iqamətgahı kimi istifadə 
olunmuşdur. Turkiyə Cümhuriyyətinin tarixində mühüm yer tutan 
bu bina yeni köşk tikiləndən sonra muzeyə çevrilmişdir. 

Muzeyin girişindən soldakı salonda Misir valisi Abbas Hilmi 
Paşa tərəfindən Mustafa Kamal Ataturkə hədiyyə edilən və 
deyilənə görə onun çox xoşladığı sədəfli kreslolar, divan, yazı 
masası və kitab rəfləri vardır. 

Yemək salonunda rəssam Huseyn Lifişin 1922-ci ildə çəkdiyi 
"Ağlayan qadın" əsəri diqqəti cəlb edir. 

Mustafa Kamal Atatürkün layiq görüldüyü medallar, deputat 
vəsiqəsi və üzərində Atatürkün rəsmi olan ilk markalar, sənədlər 
və bu dahi insanın istifadə etdiyi əşyalar muzeydə diqqətlə 
qorunub saxlanılır. 

Respublikamızın prezidenti Heydər Əliyev Mustafa Kamal 
Atatürkün iş otağı ilə böyük maraqla tanış oldu və Türkiyə 
Cümhuriyyəti banisinin masasının arxasında əyləşib xatirə şəkli 
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çəkdirdi. 
Prezident Heydər Əliyev muzeyin xatirə kitabına öz ürək 

sözlərini yazdı; 
 
"Böyük Mustafa Kamal Atatürkün ev-muzeyini qürur hissi ilə 

ziyarət etdim. Bu, mənim üçün tarixi hadisədir. 
Muzey, Atatürkün həyatının nə qədər sadə və nə qədər də 

məünalı, zəngin olduğunu gözəl əks etdirir. Atatürkün qurduğu 
Türkiyə Çümhuriyyəti ona abidə kimi yaşayır. Türk xalqına 
uğurlar olsun. 

Heydər ƏLİYEV 
Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti 
24 may 1999-cu il". 

 
* * * 

 
Türkiyə Silahlı qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı 

Hüseyn Kıvrıkoğlu mayın 24-də Çankaya köşkünə gələrək 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi ziyarət etmişdir. 

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh 
yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 
aparılan danışıqlar, beynəlxalq aləmdə, Türkiyədə, Azər-baycanda 
ictimai-siyasi vəziyyət və bir sıra regional problemlər barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı. 

 
AzərTAc 

ANKARA 
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RUSİYANIN NTV TELEKANALININ 
MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏ 

 
London 
19 may 1999-cu il 
 
S u a l: Cənab prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz? 
C a v a b: Normal, indi özümü yaxşı hiss edirəm. 
S u a l: Əməliyyat uğurla keçdi? 
C a v a b: Əməliyyat çox uğurla keçdi. Əgər mənim üzərimdə 

cərrahiyyə əməliyyatının aprelin 29-da aparıldığını, bu gün isə 
mayın 19-u olduğunu nəzərə alsaq, onda hesab edirəm ki, hər şey 
normal keçmişdir. 

Sual: Siz Rusiyadakı son dəyişiklikləri, Yevgeni 
Primakovun istefasını necə qiymətləndirərdiniz? Bu, 
rusiyalılar üçün ağrılı məsələdir. 

C a v a b: Bilirsiniz, nə isə demək mənə çətindir. Əvvəla, ona 
görə ki, bütün bunlar baş verən vaxtda mən xəstəxanada idim və 
çox şeyi bilmirdim. Hökumətin istefaya göndərildiyini yeni 
hökumətdən söhbət getdiyini eşitdikdə mənə məlum oldu ki, 
Sergey Stepaşinin namizədliyi ortaya çıxmışdır, indi isə deyirlər 
ki, onun namizədliyini Dumada təsdiq etmişlər. Nə demək olar, 
Rusiyada nə edilirsə, görünür, Rusiya onları öz milli mənafeləri 
naminə edir. 

S u a l: Bu, ölkəiərimiz arasında münasibətlərə hansı 
şəkildəsə təsir göstərəcəkmi? 

C a v a b: Deməzdim ki, təsir göstərəcəkdir, çünki xarici 
siyasət xəttini əsasən prezident müəyyənləşdirir. Doğrudur, bu 
məsələdə hökumətin sədri, xarici işlər nazirliyi də iştirak edirlər. 
Bir sözlə, Rusiyadakı son dəyişikliklər bizim münasibətlərimizə 
təsir göstərməyəcəkdir. 

S u a l: Cənab prezident, Qafqaza bələd olan bir insane 
kimi Siz bu regionda indiki vəziyyəti necə 
qiymətləndirərdiniz? 
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Necə bilirsiniz, Rusiyaya yeni Baş nazir gəldikdən sonra 
vəziyyət dəyişəcəkmi? 

C a v a b: Əlbəttə, ümid etmək olar ki, nə isə yaxşı olacaqdır. 
Hər şeyin birdən-birə dəyişəcəyini söyləmək çətindir, ona görə 

ki, Qafqazda vəziyyət çox mürəkkəbdir. Sergey Vadimoviç 
Stepaşin Qafqazla - Çeçenistanla, Dağıstanla və digər Qafqaz 
respublikaları ilə artıq neçə illərdir bağlıdır. Fikir vermişəm, 
təxminən son iki-üç ildə o, nəinki Çeçenistanda, həm də 
Dağıstanda tez-tez olmuşdur. Dağıstanda vəziyyət çox mürəkkəb 
idi, bu, bizi də narahat edir. O, vəziyyətə bələddir, onu tanıyırlar, 
hiss olunur ki, orada adamlar ona meyllidirlər. 

Onun xüsusən Dağıstanda gördüyü tədbirlər müəyyən nəticələr 
vermişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq hesab edirəm ki, bunun 
yaxşılığa doğru əhəmiyyəti olacaqdır. 

S u a l: Bəs bu regiondakı indiki vəziyyəti necə görürsünüz? 
C a v a b: Bilirsiniz, bu regionda vəziyyət həmişə 

mürəkkəbdir. Mən Bakıdan yola düşən vaxtda, yəni təxminən bir 
ay bundan əvvəl vəziyyət nisbətən sakit idi. 

S u a l: Cənab prezident, Balkan böhranına münasibətiniz 
necədir? Hesab edirsinizmi ki, bu böhran danışıqlar stolu 
arxasında həll olunmalıdır? Siz Birləşmiş Ştatlarda oldunuz, 
orada kimlərlə görüşdünüz, kimlərlə danışıqlar aparıldı? 
Belqradda yaranmış vəziyyətə Sizin və dövlətinizin münasibəti 
necədir? 

C a v a b: Vaşinqtonda görüşlərim çox oldu. Prezident Bill 
Klintonla, dövlət katibi Olbraytla, Konqresdə, Senatda bir çox 
digər adamlarla, nazirlərlə görüşdüm. Biz bu məsələni xüsusi 
olaraq müzakirə etmədik, bu, NATO-nun 50 illiyini qeyd etməyə 
gəlmiş ölkələrin yubiley görüşünün müəyyən bir mövzusu idi. 
Prinsipcə isə, harada olmağından asılı olmayaraq, münasibətim 
belədir: biz dünyada hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. 
Bununla bərabər, biz etnik təmizləmənin əleyhinəyik, soyqırımın 
əleyhinəyik. Miloşeviç isə orada əslində etnik təmizləmə aparır və 
neçə illərdir soyqırım törədir. Əlbəttə, 
buna əsla biganə qalmaq olmaz. Mənim münasibətim bax, belədir. 
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S u a l: Rusiyada dəyişikliklərə qayıdıram. Necə bilirsiniz, 
indi, bütün bu yerdəyişmələrdən, dəyi-şikliklərdən sonar 
Balkan böhranı Rusiyanın köməyi ilə həll edilə bilərmi? 

C a v a b: Bilirsiniz, - mən bunu Vaşinqtonda da hiss 
etmişdim, - NATO ilə Rusiya arasında əməkdaşlıq getdikcə 
inkişaf edir. Mən bunu belə hiss etdim. Hər halda, NATO bu cür 

əməkdaşlığı çox istəyir. Düşünürəm ki, indi Rusiya da bu 
böhranın həll olunmasını istəyir və NATO da bu böhranın həll 
edilməsini istəyir. Zənnimcə, onlar ümumi səylərlə bunu həll 
edəcəklər. 

S u a l: Siz hesab edirsiniz ki, məsələ əvvəl-axır danışıqlar 
stolu arxasında həll olunacaqdır? 

C a v a b: Sözsüz ki, hər hansı münaqişə, hər hansı böhran 
hansı yollarla inkişaf etsə də, nəticə etibarı ilə danışıqlar stolu 
arxasında həll olunur. Hesab edirəm ki, nəticə etibarı ilə belə də 
olacaqdır. 

S u a l: Siz Amerikadakı görüşləriniz barədə daha ətraflı 
danışa bilərsinizmi, kimlərlə görüşdünüz? 

C a v a b: Görüşlər lap çox oldu. Mən öz səfərimdən, öz 
görüşlərimdən çox məmnunam. Səfərin məqsədi aydın idi - digər 
ölkələrin prezidentləri kimi, biz də NATO-nun 50 illiyinə dəvət 
edilmişdik. Mən oraya bu tədbirlərdən bir neçə gün əvvəl 
getmişdim və onlardan sonra da bir neçə gün işlərlə məşğul 
oldum. Prezident Bill Klintonla görüşdüm, onunla söhbət etdim. 
Dövlət katibi xanım Olbraytla görüşdüm, onunla çox görüşümüz 
oldu. İkitərəfli münasibətlərimizin problemləri, xüsusən 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsi haqqında 
təkbətək görüşümüz oldu. Sonra o, Qafqaz respublikalarının - mən 
Cənubi Qafqazı nəzərdə tuturam, - Gürcüstan, Ermənistan, 
Azərbaycan prezidentlərinin, zənnimcə, faydalı görüşünü təşkil 
etdi. Görüşdə onunla yanaşı, Almaniya, Fransa, İtaliya, Norveç, 
Türkiyə və məncə, daha bəzi ölkələrin xarici işlər nazirləri də 
iştirak edirdilər. Biz regionumuzda sülhün və 
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sakitliyin bərpası naminə Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın inkişafı 
üçün nə kimi işlər görülməli olduğu barədə fakir mübadiləsi 
apardıq. Hesab edirəm ki, bu, çox faydalı görüş idi. 

Görüşdə hamı - prezidentlər də, bütün nazirlər də çıxış etdilər, 
öz fikirlərini söylədilər. Belə düşünürəm ki, bu, öz nəticələrini 
verəcəkdir. Sonra xanım Olbrayt Ermənistan prezidenti ilə 
görüşümüzü təşkil etdi. Biz əvvəlcə üçlükdə görüşdük – xanım 
Olbrayt, Ermənistan prezidenti və mən. Sonra o, bizi tərk etdi və 
biz ikilikdə görüşüb çox ətraflı söhbət etdik. Hər halda, 
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə 
tənzimlənməsi üçün hər iki tərəfdən yollar axtarılır. 

Beş il bundan əvvəl biz atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq - 
bu, mayın 12-də olmuşdur. Bu beş il qəti sülhə gəlmək üçün hər 
halda, kifayətedici müddətdir. Əlbəttə, bundan ötrü əsas prinsiplər 
var, - onlar xanım Olbraytın çıxışında təsdiqləndi, - Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü təmin olunmalı, Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal edilmiş torpaqlar, - onlar isə ərazimizin 20 faizi 
qədərdir, - azad olunmalı, bu torpaqlardan məcburi köçkün 
düşmüş, yəni işğal edilmiş rayonların sakinləri öz yaşayış 
yerlərinə qayıtmalıdırlar və Dağlıq Qarabağa Azərbaycan 
dövlətinin tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməlidir. Bu 
prinsiplər ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş Lissabon 
zirvə görüşünün sənədlərində öz əksini tapmışdır. Xanım Olbrayt 
bu prinsiplər əsasında daha da irəliləməyi təklif etdi. Biz bu təklifi 
dəstəkləyirik, hesab edirik ki, bu yolla irəliləyə bilərik və 
nəticələrə nail ola bilərik. 

S u a l: Cənab prezident, axırıncı sual. Başa düşürəm ki, 
Londona səfəriniz qısamüddətlidir. Siz burada görüşlər 
planlaşdırırdınızmı, keçirdinizmi və görüşlər kimlərlə, hansı 
məsələlər barəsində oldu? 

C a v a b: Xeyr, mən burada görüşlər keçirməyi 
planlaşdırmamışam. Mən sadəcə olaraq yolüstü burada dayandım, 
axı uçuş məsafəsi hər halda, uzun idi. Sabah Türkiyəyə yola 
düşürəm. Türkiyə prezidenti, mənim dostum Süleyman Dəmirəl 
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Amerikada müalicəmə çox böyük diqqət və qayğı göstərirdi, məni 
müalicədən sonra istirahətə dəvət etdi. 

Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, Amerikada mənə son dərəcə 
böyük diqqət göstərirdilər. Prezident cənab Bill Klintonun özü 
mənə həm telefonla zəng etdi, həm də məktub göndərdi. Mənim 
bütün müalicəm onun daimi himayəsi, daimi diqqəti altında idi. 

Xanım Olbrayt mənimlə bir neçə dəfə telefonla danışdı, 
vitseprezident cənab Qor mənə məktub göndərdi. Mən orada çox 
böyük qayğı ilə əhatə olunmuşdum, buna görə onlara çox 
minnətdaram. Üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı apardıqları və məni 
müalicə etdikləri klinika çox yüksək səviyyədədir. Cərrah Brüs 
Laytl son dərəcə istedadlıdır. Hesab edirəm ki, o, cərrahiyyə 
əməliyyatını uğurla apardı. Orada mənimlə kardioloq Murat 
Tuzçu məşğul olurdu. Yeri gəlmişkən, bu cavan adam 
Türkiyədəndir və orada böyük nüfuz qazanmışdır. Bir sözlə, bütün 
bunlar mənim mümkün qədər tezliklə ayağa qalxmağıma olduqca 
müsbət təsir göstərirdi. 

M ü x b i r: Çox sağ olun. 
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz sağ olun ki, televiziyanız mənə belə 

böyük diqqət yetirir. 
 

* * * 
 
M ü x b i r: Cənab prezident, biz Sizə həmişə böyük hörmət 

bəsləyirik. Sizə ona möhkəm cansağlığı və fəaliyyətinizdə 
yeniyeni uğurlar arzulayırıq. Prezident Heydər Əliyev kimi 
görkəmli dövlət xadimi ilə görüşməyi özüm üçün böyük şərəf 
sayıram, NTV telekanalı Sizin fəaliyyətizə həmişə böyük diqqət 
yetirir. 

 
Müsahibəni Rusiyanın 

NTV telekanalının müxbiri 
Andrey Çerkasov aparmışdır 
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20 may 1999-cu il 
 
 

Bİ-Bİ-Sİ RADİOSUNUN MÜXBİRİNƏ 
MÜSAHİBƏ 

 
London 
20 may 1999-cu il 
 
S u a l: Cənab prezident, xahiş edirəm mənim təbrikimi 

qəbul edəsiniz. Özü də bu, ikiqat təbrikdir. Çünki Siz taleyin 
yeni bir sınağından uğurla çıxmısınız. Digər tərəfdən isə Sizi 
Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürk adına beynəlxalq sülh 
mükafatı gözləyir. Siz bu mükafatı nə zaman qəbul etməyə 
hazırsınız? 

C a v a b: Sağ olun. Sizin təbrikinizə görə təşəkkür edirəm. 
Minnətdaram. Mən bu gün Türkiyəyə gedirəm. Türkiyənin 
proqramına görə, onlarda qəbul olunmuş qanuna görə, Mustafa 
Kamal Atatürk adına beynəlxalq sülh mükafatı mayın 19-da 
verilir. Çünki 19 may Mustafa Kamal Atatürkün Samsundan 
yürüşə, vuruşa başlaması günüdür. Bu bayramdır. Ancaq mən o 
günə çatdıra bilmədim. Görünür ki, müəyyən bir gün təyin 
olunacaq və mükafat mənə veriləcəkdir. Əsas mükafatla təltif 
olunmaqdır, onun hansı vaxtda alınması o qədər də əhəmiyyətli 
deyildir. 

S u a l: Cənab prezident, Sizin Amerikada Robert 
Koçaryanla görüşünüz olub və həmin görüşdən sonar 
Ermənistan prezidenti bizim Vaşinqtondakı müxbirimizə 
deyib ki, ümumiyyətlə, bu görüşlər çox səmərəli keçibdir. 
Çünki artıq bu görüşdən sonra o, prezident Heydər Əliyevi 
daha yaxşı başa düşür. Siz həmin görüşdən hansı nəticəni 
çıxartdınız? 

C a v a b: Mən də bu görüşün əhəmiyyətli olduğunu və 
səmərəli olduğunu təsdiq edirəm. Mən də belə fikirdəyəm. Mən 
Robert Koçaryanla 1994-cü ildə bir neçə dəfə görüşmüşəm və o, 
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Ermənistanın prezidenti seçiləndən sonra da bizim onunla 
Moskvada iki dəfə görüşlərimiz olubdur. Ancaq Vaşinqtondakı 
görüş daha da səmərəlidir və görünür ki, o, məni daha da yaxşı 
tanıdığı kimi, mən də onu daha da yaxşı tanıyıram. Yəni tanımaq 
imkanı əldə edirəm və bunlar da ümid verir ki, biz danışıqlarda 
müəyyən qədər irəliyə gedə bilərik. 

S u a l: Cənab prezident, Siz Bakıdan çıxandan sonra bir 
müddətdir ki, Azərbaycanda hansısa mənada hakimiyyət 
boşluğu hiss olunur. Yəni baxmayaraq ki, Siz kənardasınız, 
ölkədən xaricdəsiniz, əlbəttə, əminəm ki, Siz bütün 
problemləri və məsələləri nəzərdən keçirirsiniz. Amma bizim 
dinləyicilər və bir çox insanlar, mütəxəssislər Bakıda hiss 
edirlər və deyirlər ki, bəlkə prezident vəzifəsinin hansısa bir 
hissəsini Konstitusiyaya müvafiq şəkildə kiməsə həvalə 
etsəydi, bu, Azərbaycanda siyasi vəziyyətin yaxşılaşmasına və 
səmərəli şəkildə inkişafına kömək edərdi. 

C a v a b: Sizin dediyiniz o sözlər, - yəni bilmirəm bu, öz 
sözünüzdür, yaxud da sizin dinləyicilərin sözləridir, - onlar 
səhvdir. Azərbaycanda qətiyyən hakimiyyət boşluğu yoxdur. 
Hakimiyyət tam yerindədir. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına 
rəsmi işdən ötrü getmişdim. Bir həftədən çox bu işlərlə məşğul 
olmuşam. Bundan sonra cərrahiyyə əməliyyatı keçirilən zaman 
mənim cəmi bir gün Bakı ilə, Azərbaycanla əlaqəm olmayıbdır. 
Qalan vaxtlar həmişə əlaqələrim olubdur. Öz vəzifələrini yerinə 
yetirənlərlə mütəmadi telefon əlaqələrim vardır. Lazım olan 
məsələləri mənimlə məsləhətləşirlər, mən lazım olan göstərişləri 
verirəm. Onu qeyd edə bilərəm ki, mən 1993-cü ildən, 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdən indiyə qədər demək olar 
ki, bu qədər uzun müddətdə ölkədən kənarda olmamışdım. Ancaq 
bu, eyni zamanda mənim üçün sınaq oldu və bizim ölkəmiz üçün 
də sınaq oldu ki, demək, mən bəlkə bundan artıq, uzun müddət də 
ölkədən kənarda ola bilərəm. Bizim hakimiyyət artıq çox 
mütəşəkkildir. Hərə öz işi ilə məşğuldur, hərə öz işini aparır və 
mən deyə bilərəm ki, bu bir ay müddətində Azərbaycanda heç bir 
sahədə hansısa bir zəiflik yoxdur. 
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Mən hər gün Milli Məclisin sədri ilə, Baş nazirlə, Prezident 
Aparatının başçısı ilə, nazirlərin çoxu ilə, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti ilə telefon əlaqəsi saxlayıram. Onlar mənə məruzə 
edirlər və hər dəfə də mənə işlərin yaxşı getdiyini deyirlər. Mən 
bir onların məruzəsindən yox, başqa yerdən aldığım məlumatlara 
görə də hesab edirəm ki, bu, elə bizim ən böyük 
nailiyyətlərimizdəndir. Yəni Azərbaycanda artıq sabitlik 
yaranıbdır, istiqrar yaranıbdır, ictimai-siyasi sabitlik möhkəmdir, 
əsaslıdır və onu pozmaq, dəyişdirmək mümkün deyildir. Bu 
xəstəlik mənim üçün xəstəlik oldu, eyni zamanda ümumi dövlət 
işimizdə müəyyən bir sınaq dövrü oldu. Bu sınaqdan da biz çox 
gözəl çıxırıq. 

Müxbir: Çox gözəl. Cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm. 
Heydər Əliyev: Sağ olun. Mən də sənə təşəkkür edirəm. 
 

Müsahibəni Bi-Bi-Si  
radiosunun müxbiri 

Famil İsmayılov aparmışdır 
 

23 may 1999-cu il 
 

TÜRKİYƏNİN “NƏRGİZ-TV” 
TELEKANALININ MÜXBİRİNƏ 

MÜSAHİBƏ 
 

Ankara, Çankaya köşkü 
23 may 1999-cu il 
 
S u a l: Cənab Əliyev, “Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı”na 

bu il siz layiq görüldünüz. Bu, Türkiyədə böyük önəmə malik olan 
bir mükafatdır. Hansı hissləri keçirirsiniz? 

C a v a b: Çox böyük qürur hiss edirəm. Çünki, həqiqətən, 
Atatürk adına Beynəlxalq Sülh Mükafatı Türkiyə 
Cümhuriyyətinin ən yüksək mükafatlarından biridir. Ancaq eyni 
zamanda bu mükafat mənim üçün əzizdir ona görə ki, Mustafa 
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Kamal Atatürkün xatirəsinə təsis olunubdur və onun adını daşıyır. 
Mustafa Kamal Atatürk XX əsrdə dünyanın ən böyük 
şəxsiyyətlərindən biridir, Türkiyə Cümhuriyyətini quran, qurtuluş 
savaşında qalib gələn, Türkiyə Cümhuriyyətini yaşadan bir 
şəxsiyyətdir. O, elə bir cümhuriyyət yaradıbdır ki, ölümündən 60 
il keçəndən sonra da yaşayır, Türkiyəni dünyanın böyük, qüdrətli, 
iqtisadi cəhətdən zəngin dövlətlərindən biri edibdir. 

Mən çox məmnunam ki, Türkiyə xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti 
Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə gedir. Mustafa Kamal Atatürk 
bizlər üçün qəhrəmanlıq rəmzidir, müdriklik rəmzidir, dövlətçilik 
rəmzidir, demokratiya rəmzidir. Bütün bunlara görə də iftixar 
edirəm ki, mənə Türkiyə Cümhuriyyətinin belə bir mükafatını 
almaq nəsib olubdur. 

 Mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Keçmişdə 
yaşadığımız Sovetlər Birliyi kimi böyük dövlətin ən yüksək 
mükafatlarını almışam. Başqa dövlətlərin də mükafatlarını 
almışam. Ancaq bu mükafat - Atatürk adına Beynəlxalq Sülh 
Mükafatı mənim üçün hamısından əziz, indiyə qədər aldığım 
bütün mükafatlardan üstündür. 

S u a l: Cənab prezident, Siz dünyanın bu bölgəsindəki siyasəti 
uzun illərdən bəri ən fəal şəkildə həyata keçirən, daim 
siyasətçilərin içində olan bir insansınız. XX əsrin son ilini 
yaşayırıq. Sizcə, bölgəmizdəki siyasətlər, güc əməliyyatları necə 
olacaqdır? Rusiyadakı, Balkandakı, Qafqazdakı vəziyyət və s. 
barədə Sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. 

C a v a b: Əzizim, bu, çox böyük bir mövzudur. Buna qısa 
cavab vermək mümkün deyildir. Buna cavab vermək üçün gərək 
15-20 dəqiqə danışasan. Amma qısa olaraq onu demək istəyirəm 
ki, XX əsrin son onilliyi dünya üçün çox böyük dəyişikliklər illəri, 
dövrü olmuşdur. 

Birincisi, soyuq müharibə bitmiş, Sovetlər Birliyi dağılmış, 
Varşava paktı, müqaviləsi, yəni Sovetlər Birliyi ilə bərabər, 
Avropanın bir neçə sosialist ölkəsinin NATO-ya qarşı yaratdığı 
əsgəri iş birliyi dağılmışdır. Ən önəmli də odur ki, Sovetlər 
Birliyinin içində olan 15 cümhuriyyət öz istiqlaliyyətinə nail 
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olmuş, dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir. Bu, xüsusən bizim 
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Azərbaycanın 
XX əsrin ərzində ikinci dəfə istiqlaliyyət alması, ancaq birincidən 
fərqli olaraq bu dəfə istiqlaliyyəti qoruyub saxlaması Azərbaycan 
xalqı üçün tarixi bir hadisədir. Sonra baş verən hadisələr, 
Balkanlarda olan hadisələr, Avropada olan hadisələr - bu təbiidir. 
Çünki bir çox sistemlər dağılmış və xalqlar daha da çox 
istiqlaliyyət əldə etmək istəmişlər. Bunlar hamısı da bəzi 
dəyişikliklərə gətirib çıxarmış. Mən hesab edirəm ki, əgər böyük 
dünya tarixini götürsək, bu dövr tarixi cəhətdən önəmli bir 
dövrdür. 

S u a l: Cənab prezident, iyun ayında Azərbaycanda türkdilli 
ölkələrin prezidentlərinin zirvə toplantısı keçiriləcəkdir. Bu zirvə 
toplantısının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 

C a v a b: Bilirsiniz, türkdilli dövlətlərin birliyi 1992-ci ildə 
yaranıbdır. Bunun yaranmasının təşəbbüskarı Türkiyədir, 
Türkiyənin cümhur başqanı, mənim əziz dostum, qardaşım, 
hörmətli Süleyman Dəmirəldir və Türkiyənin sabiq cümhur 
başqanı mərhum Turqut Özaldır. Bu da tarixi bir hadisədir, XX 
əsrin sonunda dünya tarixinə yazılası bir işdir. Çünki türk xalqları, 
türkdilli dövlətlər əsrlər boyu bir-birindən ayrı düşmüşlər. 

Bu dövlətlərin Türkiyədən başqa heç birinin istiqlaliyyəti 
olmamışdır. Ancaq bu türkdilli dövlətlər, cümhuriyyətlər istiqlal 
əldə etdilər və 1991-ci ilin sonunda istiqlaliyyət əldə edən kimi, 
bir neçə aydan sonra - 1992-ci ildə türkdilli dövlətlərin birliyinin 
əsası qoyuldu, yarandı. Artıq 7 ildir ki, bu birlik, bu qurum yaşayır 
və mən Azərbaycanın prezidenti kimi, 1993-cü ildən bu qurumun 
iştirakçısıyam. İlbəil, yəni hər ildənilə bu dövlətlərin iş birliyinin 
daha da genişlənməsi müşahidə olunur. Buna görə də türkdilli 
dövlətlərin başçılarının zirvə görüşü hər il bir ölkədə keçirilir. Bu 
il növbə Azərbaycanındır. 

Zirvə görüşümüz iyun ayının 14-də keçiriləcəkdir və güman 
edirəm ki, bu görüş də türkdilli dövlətlərin inkişafı üçün, gələcək 
istiqbalı üçün çox önəmli olacaqdır. 
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Bu görüşün böyük əhəmiyyəti, önəmi bir də ondan ibarətdir ki, 
iyun ayının 15-də bizim hamımızın müştərək milli sərvəti olan 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyini biz Azərbaycanda yubiley 
edəcəyik. Türkdilli dövlətlərin başçılarının hamısı bir yerə 
toplaşaraq tarixi köklərimizə bir daha hörmətimizi və 
minnətdarlığımızı bildirəcəyik və “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 
illiyini qeyd edəcəyik. Bunlar çox önəmlidir. 

S u a l: Cənab prezident, keçmiş 15 sovet ölkəsinin, o 
cümlədən müstəqillik qazanan ölkələrdən biri kimi, Azərbaycanın 
inkişafı üçün iqtisadiyyatın inkişafının böyük rolu vardır. Bu 
baxımdan Xəzər neftinin dünya bazarına çıxardması ilə və Bakı-
Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı işlər necə gedir? 

C a v a b: Bunlar çox yaxşı gedir. Biz - Azərbaycan, tarixi bir 
iş görmüşük. 1994-cü ildə böyük bir müqavilə imzaladıq – 7 
ölkəyə mənsub olan 11 böyük neft şirkətinin yaratdığı 
konsorsiumla anlaşma, müqavilə imzaladıq. Bu müqaviləyə görə 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq” və 
“Günəşli” zəngin neft yataqlarından neftin çıxarılması və dünya 
bazarlarına daşınması nəzərdə tutulmuşdur. Müqavilənin müddəti 
30 ildir və bu müqaviləni həyata keçirmək üçün 8 milyard dollar 
yatırım, sərmayə planlaşdırılmışdır. 

Bununla biz Xəzər dənizini dünyaya açdıq. Xəzər dənizinin 
çox zəngin təbii sərvətləri - nefti və qazı vardır. Biz bunun təkcə 

Azərbaycan üçün yox, təkcə bu bölgədə olan ölkələr üçün yox, 
dünya ölkələri üçün də istifadə olunmasının əsasını, təməlini 
qoyduq. O müqavilədən sonra Xəzər dənizi dünyanın bütün 
ölkələrinin diqqətini cəlb etdi. Bu, dünyanın ən zəngin neft, qaz 
bölgələrindən birinə çevrildi. Yəni bunlar var idi, amma biz bunu 
dünya üçün açdıq, anlatdıq və böyük neft şirkətləri Azərbaycana 
gəldilər, yeni-yeni təkliflər irəli sürdülər və 1994- cü ildən indiyə 
qədər, - sentyabr ayında 5 ili tamam olacaqdır, - biz 19 müqavilə, 
anlaşma imzalamışıq. Bunların da hamısında Azərbaycan 
Cümhuriyyətinə təxminən 50 milyard dollar sərmayə qoyulması 
nəzərdə tutulubdur. 
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Biz 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”ni imzalayarkən o 
müqavilədə yazılıbdır ki, bu nefti ixrac etmək üçün, dünya 
bazarlarına çıxarmaq üçün ilkin neftin ixracı üzrə boru xətti 
yaratmaq lazımdır. Ancaq böyük neftin ixracı üçün əsas neft boru 
xətti yaratmaq lazımdır. Bu da Bakı-Ceyhandır. 

Ötən illər ərzində biz iki neft boru xətti yaratdıq. Biri Bakı-
Novorossiysk xəttidir. Rusiyanın Qara dənizdə olan Novorossiysk 
limanına gedən xətti biz 1997-ci ilin noyabr ayında açdıq. Çünki 
biz “Çıraq” yatağından neftin çıxarılmasına nail olduq və həmin 
boru ilə nefti ixrac edirik. Ancaq biz alternativ, ikinci xəttin, boru 
kəmərinin də tikilməsini lüzumlu bildik və ona da başladıq. 

Bu il aprel ayının 17-də biz Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa 
limanına gedən Bakı-Supsa boru xəttini də açdıq. Neft artıq 
oradan da dünya bazarlarına ixrac olunur. Ancaq ən böyük neft, 
əsas neft Bakı-Ceyhan boru xətti ilə getməlidir. Biz dörd ildir 
çalışırıq ki, Bakı-Ceyhan boru xəttini reallaşdıraq. Bunun 
qarşısına çox çıxdılar. Yəni guya bu, lazım deyil. Bəzi neft 
şirkətləri, konsorsiumda olanlar, digər ölkələr neftin buradan, 
Türkiyədən və Ağ dənizə getməsinin əleyhinə olaraq, başqa 
yollarla getməsini lüzumlu hesab edərək, tələb edərək Bakı-
Ceyhan boru xəttinin qarşısına çıxdılar, buna çox məneələr etdilər, 
müxtəlif təbliğatlar apardılar və s. Ancaq biz bunların hamısının 
qarşısını aldıq. 

1994-cü ildə qəbul etdiyimiz qərarı biz ardıcıl surətdə yerinə 
yetiririk və Azərbaycan burada da öz iradəsini göstərdi. Burada da 
Türkiyə ilə Azərbaycanın iş birliyi üçün 1994-cü ildə biz bəyan 
etdiyimiz Bakı-Ceyhan boru xəttinin tikilməsi, reallaşdırılm üçün 
hər cür tədbirləri gördük və nəticə də aldıq. Nəticə də ondan 
ibarətdir ki, keçən il oktyabr ayının 29-da Türkiyə 
Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyində biz burada, Ankarada böyük 
bir anlaşma imzaladıq. Bu anlaşmanı Türkiyə, Azərbaycan, 
Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan imzaladılar ki, yəni 
Qazaxıstan da, Özbəkistan da öz neftini bu boru xətti ilə nəql 
edəcək və Azərbaycan bütün nefti bu xətt ilə keçirəcəkdir. 
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Bu, Gürcüstanın ərazisindən də keçəcək, Türkiyədən Ağ dənizə 
gedəcəkdir. Ancaq yenə də bizim o konsorsiumda bunun əleyhinə 
çıxanlar var idi – guya bunun çox baha olduğunu söyləyirdilər. 

Bir neçə aydır ki, biz bu barədə danışıqlar aparırıq və Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasında çox böyük tədbirlər, yəni ilişkilər gedir. 

Nəhayət, onlara da anlatdıq və güman edirəm ki, yaxın 
vaxtlarda son qərar qəbul olunacaq və Bakı-Ceyhan neft boru 
xəttinin tikilməsinə başlanacaqdır. 

S u a l: Cənab prezident, hazırda bu qərarın qarşısını alan əngəl 
varmı və varsa, hansıdır? 

C a v a b: Elə bir əngəl yoxdur. Sadəcə, burada Türkiyənin 
hökuməti də gərək bəzi şeyləri həll etsin. Çünki o vaxtkı 
konsorsiumun içində olan şirkətlər bəyan etdilər ki, Bakı -Ceyhan 
boru xəttinin çəkilişi bahadır, bunun dəyəri 3,7 milyard dollardır. 
Ancaq sonra Türkiyə də bu işə çox qatıldı, Amerika bu işə çox 
dəstək verdi və araşdırmalar aparıldı. Sübut olundu ki, yox, bu, 
doğru rəqəm deyildir. Bunun təxminən 2,7 milyard dollar, ya 
ondan da az olması artıq sübut, isbat edildi. Bunların hamısı, yəni 
bəzi maliyyə, texniki məsələlər çözülməlidir. Başqa bir şey 
yoxdur. 

M ü x b i r: Cənab prezident, mənim soruşmaq istədiklərim bu 
qədər. Sizin söyləmək istədiyiniz fikir varsa, buyurun.  

H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. 
“Nərgiz-TV” kanalı çox gözəl bir kanaldır. Bilirsiniz ki, bu, 
Azərbaycanda da yayımlanır və onu Azərbaycanda da çox 
məmnuniyyətlə seyr edirlər. Mən heç unutmaram ki, 1997-ci ildə 
sizin apardığınız sorğulara görə Türkiyənin “NTV” televiziya 
kanalı Azərbaycanın prezidentini, cümhur başqanını “dünyanın 
siyasət adamı” kimi qiymətləndirdi, İstanbulda gözəl bir mərasim 
keçirildi və mənə mükafat verildi. Mən bunu çox yüksək 
qiymətləndirirəm. 

Mən Türkiyənin “NTV” kanalına uğurlar, müvəffəqiyyətlər 
diləyirəm. “Nərgiz - TV”nin seyrçilərinə də, bütün Türkiyə 
vətəndaşlarına da uğurlar, sülh, əmin-amanlıq, rifah və gözəl 
istiqbal, gələcək arzulayıram. Mənim ürəkdən gələn salamlarımı 
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bütün Türkiyənin vətəndaşlarına çatdırmağınızı rica edirəm. Sağ 
olun. 

Müsahibəni Türkiyənin “Nərgiz-TV” televiziyasının 
Änkaradakı təmsilçisi Murat Yetrin aparmışdır 

 
AZƏRBAYCAN   26 may 1999  

 
 

AZƏRBAYCAN  PREZİDENTİ  HEYDƏR ƏLİYEV 
ATATÜRKÜN  ÇANKAYA KÖŞKÜNDƏKİ  EV-

MUZEYİNDƏ OLMUŞDUR 
 
Mayın 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər 

Əliyev ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün Ankarada Çankaya 
köşkündəki ev-muzeyində olmuşdur. Dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyev muzeyin bütün otaqlarını gəzdi, Turkiyə Cümhuriyyətinin 
yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün əziz xatirəsini yaşadan 
eksronatlarla, əşyalarla maraqla tanış oldu. 

Respublikamızın prezidentinə məlumat verildi ki, Mustafa 
Kamal Atatürk 56 illik ömrünün xeyli hissəsini bu binada 
yaşamışdır. 1921 -ci ilin əvvəllərində bu bina Atatürkə hədiyyə 
edilmişdir. Mustafa Kamal Atatürk bu binanı türk ordusunun 
balansına vermiş və onu "Ordu köşkü" adlandırmışdır. 1924-cu 
ildə memar Məhmət Vədat bu binaya bəzi əlavələr etmişdir. 
Həmin köşkdən 1932-ci ilin iyun ayına qədər Türkiyə 
Respublikasının ilk prezident iqamətgahı kimi istifadə 
olunmuşdur. Turkiyə Cümhuriyyətinin tarixində mühüm yer tutan 
bu bina yeni köşk tikiləndən sonra muzeyə çevrilmişdir. 

Muzeyin girişindən soldakı salonda Misir valisi Abbas Hilmi 
Paşa tərəfindən Mustafa Kamal Ataturkə hədiyyə edilən və 
deyilənə görə onun çox xoşladığı sədəfli kreslolar, divan, yazı 
masası və kitab rəfləri vardır. 

Yemək salonunda rəssam Huseyn Lifişin 1922-ci ildə çəkdiyi 
"Ağlayan qadın" əsəri diqqəti cəlb edir. 

Mustafa Kamal Atatürkün layiq görüldüyü medallar, deputat 
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vəsiqəsi və üzərində Atatürkün rəsmi olan ilk markalar, sənədlər 
və bu dahi insanın istifadə etdiyi əşyalar muzeydə diqqətlə 
qorunub saxlanılır. 

Respublikamızın prezidenti Heydər Əliyev Mustafa Kamal 
Atatürkün iş otağı ilə böyük maraqla tanış oldu və Türkiyə 
Cümhuriyyəti banisinin masasının arxasında əyləşib xatirə şəkli 
çəkdirdi. 

Prezident Heydər Əliyev muzeyin xatirə kitabına öz ürək 
sözlərini yazdı; 

"Böyük Mustafa Kamal Atatürkün ev-muzeyini qürur hissi ilə 
ziyarət etdim. Bu, mənim üçün tarixi hadisədir. 

Muzey, Atatürkün həyatının nə qədər sadə və nə qədər də 
məünalı, zəngin olduğunu gözəl əks etdirir. Atatürkün qurduğu 
Türkiyə Çümhuriyyəti ona abidə kimi yaşayır. Türk xalqına 
uğurlar olsun. 

Heydər ƏLİYEV 
Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti 
24 may 1999-cu il". 

 
* * * 

 
Türkiyə Silahlı qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı 

Hüseyn Kıvrıkoğlu mayın 24-də Çankaya köşkünə gələrək 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi ziyarət etmişdir. 

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh 
yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 
aparılan danışıqlar, beynəlxalq aləmdə, Türkiyədə, Azər-baycanda 
ictimai-siyasi vəziyyət və bir sıra regional problemlər barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı. 

Aslan ASLANOV, 
Tural RZAYEV, 

AzərTAc-ın xüsusi muxbirləri 
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29 iyun 1999-cu il 
 

MƏŞHUR RUSİYA RƏSSAMI 
NİKAS SAFRONOV İLƏ 

GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN 
 
Prezident sarayı 
29 iyun 1999-cu il 
 
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmişsiniz, Nikas Safronov. 

Sizin Gəncə və Lahıç səfəriniz barədə mənə məlumatverdilər. 
Səfər xoşunuza gəldimi? 

Nikas Safronov: Sizinlə görüşdüyümə çox şadam, hörmətli 
cənab prezident. Gəncə və Lahıca səfərlərim zamanı məni valeh 
edən Azərbaycanın qəlbi riqqətə gətirən təbiəti oldu. Bu təbiətdə 
dünyanın bütün möcuzələri var. Orada elə nadir guşələr gördüm 
ki, onları heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. 

Heydər Əliyev: Azərbaycanımız doğrudan da gözəldir. 
Bu gözəlliyi sizin kimi kamil rəssamın öz gözləri ilə görməsi  

və qiymətləndirməsi bir azərbaycanlı kimi mənə xoşdur. 
Nikas Safronov: Azərbaycanın dövləti kimi xalqı da gözəldir, 

həm də çox sadəlövhdür. Heç zaman olub-qalanı ilə öyünmür, 
deyir ki, olanı budur. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. 

Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqı son dərəcə təvazökarlığı ilə 
fərqlənən bir xalqdır. Biz heç vaxt öyünən deyilik və əsrlərdən 
bəri belə olmuşdur. Biz öz məziyyətlərimizi göstərə bilmirik, 
bəzən də hətta onları gizlədirik. Bu, xalqımıza xas xüsusiyyətdir, 
nə etmək olar. Mən uzun illər ərzində çalışmışam ki, adamlarımız 
Azərbaycanı daha fəal təmsil  etsinlər, xalqın, ölkənin 
məziyyətlərini göstərsinlər. buna baxmayaraq, xasiyyət xasiyyət 
olaraq qalır. 

Nikas Safronov: Bilirsiniz, mən Azərbaycanda bir daha 
olmağımdan xoşbəxtəm, özümün bütün asudə vaxtımı burada 
keçirmək, adi bir qonaq yox, Azərbaycanın tam hüquqlu sakini 
olmaq istərdim. 
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Bu mümkündür. Lakin Nikas Safronova səfəri zamanı görüşüb 
tanış olduğu adamlar daha böyük təəssürat bağışlamışdır. 

Onlar rəssamın prezidentimizlə tanışlığından xəbər tutduqda 
dövlətimizin başçısına ən xoş arzularını yetirməyi, onun əlini 
sıxmağı xahiş etmişlər. Nikas Safronovun Lahıcda görüşdüyü 
adamlar oraya çəkilmiş yola görə prezident Heydər Əliyevə 
onların minnətdarlığını çatdırmağı xahiş ediblər. 

Heydər Əliyev: Bəli, bir vaxtlar mən oraya yol çəkdirdim, 
körpü saldırdım. Bu, tarixi hadisədir və 70-ci illərin axırlarında - 
80-ci illərin əvvəllərində olmuşdur. 

Nikas Safronov: Cənab prezident, icazə verin ömür-gün 
yoldaşınız mərhum Zərifə xanım Əliyevanin portretini Sizə 
təqdim edim. 

Mən çox materialları nəzərdən keçirmişəm, çünki Zərifə 
xanımla şəxsən tanış deyildim. Zərifə xanımın sifətinin 
cizgilərindən görünür ki, Sizin birgə ömür-gün sürdüyünüz illər 
ərzində onun siması get-gedə daha gözəl və daha nəcib olmuşdur. 
Əvvəla, gözləri olduqca gözəldir, mən onları bir qədər kədərli, 
onun özünü isə hamının qeydinə qalan bir mələk kimi təsvir 
etmişəm. Bunlar tanış olduğum materiallardan aldığım şəxsi 
təəssüratımdır. Arxa planda dağlar təsvir olunmuşdur. 

Ümidvaram ki, vaxt ötdükcə Siz bu portretə öyrəşəcəksiniz. 
Heydər Əliyev: Bəri başdan deyim ki, siz yaxşı portret 

çəkmisiniz. Ona görə yaxşı deyirəm ki, şübhəsiz, insan yaşa 
dolduqca dəyişir, Zərifə xanım da dünyasını dəyişməzdən bir neçə 
il əvvəl təxminən belə görünürdü. Bir sözlə, siz bu məqamı 
həssaslıqla tutmusunuz. Lakin ən başlıcası budur ki, siz onun 
xarakterini canlandırmağa müvəffəq olmusunuz. Tam oxşarlıq 
var. Özü də məsələ təkcə oxşarlıqda deyil, obrazdadır. 

Siz onun obrazını çox yaxşı təsvir etmisiniz. 
Nikas Safronov: Mən Zərifə xanımın portretini, zənnim məni 

aldatmırsa, onun xoşladığı paltarda çəkmişəm, çünki o, həmin 
paltarı tez-tez geymişdir. 

Heydər Əliyev:O, geyimini dəyişməyi çox da xoşlamırdı heç 
vaxt, bəzək-düzəyi sevmirdi. Bəzi qadınlardan fərqli olaraq o, 
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həmişə çox sadə geyinirdi. Yeri gəlmişkən, onun bir çox gözəl 
keyfiyyətləri ilə yanaşı, birgə ömür sürdüyümüz dövrdə mənim 
üçün ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri onun hər cəhətdən 
təvazökar olması idi. Buna görə onun paltarı da sadə idi. Siz bu 
xüsusiyyəti düzgün sezmisiniz. Portret çox uğurlu alınmışdır. 

Mən onun üzündə nə isə bir qüssə-kədər də sezirəm. Pozanı da 
düzgün müəyyənləşdirmisiniz. Yaxşıdır. Sağ olun. Əlbəttə, mən 
bunu gözləmirdim, bilmirdim ki, Siz bu portreti çəkirsiniz. 

Lakin Siz bu portreti yaratmısınız. 
Nikas Safronov: Sizinlə hər bir görüş mənim üçün çox böyük 

şərəfdir. Mən bütün rəsmlərimi Sizə hədiyyə etməyə hazıram. Bir 
dəfə haqqınızda demişdim ki, Sizin kimi insanlar dünyaya yüz 
ildə bir dəfə gəlirlər. Amma sonra anladım ki, belə insanlar min 
ildə bir dəfə doğulurlar. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, Sizinlə 
şəxsən tanışam. Sizin xalqınızla və mənim xalqımla bağlı həyata 
keçirmək istədiyim yeni planlar barəsində hər dəfə məmnunluqla 
düşünürəm. Sizin adamlarınızdan biri nə vaxtsa mənə demişdir ki, 
biz ikinci sağlığı həmişə Heydər Əliyeviçin şərəfinə qaldırırıq. 
Mən də dedim ki, bilirsiniz, mən bunu özümə bir qayda edəcək, 
həmişə və hər yerdə birinci sağlığı Heydər Əliyeviçin şərəfinə 
qaldıracağam. 

İndi isə öz rəsmlərimin illüstrasiyalarından ibarət albomu, Sizin 
nəvənizin fotoşəkilləri əks olunmuş sanballı jurnalları, mənim 
Azərbaycanın rayonlarına səfərim zamanı insanların Azərbaycan 
rəhbərinə çatdırmaq istədikləri hədiyyələri təqdim edirəm. 

Heydər Əliyev: Təşəkkürümü bildirirəm, bunlar mənim üçün 
çox qiymətli hədiyyələrdir, çünki bu hədiyyələri sadə insanlar 
ürəkdən hazırlamışlar. 

Nikas Safronov: Elə mən də xalqm gözəlliyini 
qiymətləndirdiyimi qeyd etmək istəyirdim. Xalq Sizi rəsmi, vəzifə 
sahibi olan bir şəxs kimi deyil, ürəkdən sevib bağlı olduğu bir 
insan kimi qəbul edir. Bizim Sizinlə görüşəcəyimizdən xəbər tutan 
hər bir adam Sizə kiçik hədiyyələr göndərir və deyirdi ki, əgər 
gəlsəniz, Sizi çox böyük hədiyyə gözləyir. Onlar deyirdilər ki, 
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Sizin çəkdirdiyiniz yol bir qədər xarab olmuşdur, lakin biz onu öz 
əllərimizlə düzəldib qaydaya salacağıq. 

Cənab prezident, bir qadının adından da bu yun corabı Sizə 
verirəm. Bunu həmin qadın Azərbaycan prezidentinin 
sağlamlığının qayğısına qalaraq özü toxumuşdur. 

Heydər Əliyev: Son dərəcə mütəəssir oldum. Çox qiymətli 
hədiyyədir, çünki bu corabı onun özü toxumuşdur. Bu hədiyyə 
məni təsirləndirir, çünki o, tanımadığım bir insanın mənə 
qayğısıdır. Mən çox təsirləndim. 

Nikas Safronov: İndi isə Gəncədəki rus kilsəsinə ziyarətimdən 
danışmaq istəyirəm. Orada Mariya adlı bir qadın var. Onun 
sayəsində kilsə çox yaxşı vəziyyətdədir. Rusiyada belə şeyə rast 
gəlməzsən. Bu kilsədə hər şey - ikonalar, divar rəsmləri qorunub 
saxlanmışdır, hər şey tərtəmizdir, kilsəni sanki dünən tikmişlər, 
halbuki onun 200 ildən artıq yaşı var. O qadın öz məhəbbətini, 
rəğbətini Sizə çatdırmağı xahiş edərək deyib: 

“Biz Sizə minnətdarıq ki, burada hər şeyimiz var, heç kəs bizə 
dəyib-toxunmur, biz Sizi sevirik. 

Sizə minnətdarıq”. O qadın əlimi öpüb xahiş etdi ki, mən bu 
sözləri Sizə çatdırım. Bu epizod fotoşəkildə də əks olunmuşdur. 

Bu isə Sizin 1998-ci ildə Gəncə parkında əkdiyiniz ağacın 
fotoşəklidir. Bunu Sizə verərək bildirmək istəyirəm ki, park 
səliqə-səhman içində, yaxşı vəziyyətdədir. 

Heydər Əliyev: Təxminən 30 il bundan əvvəl, mən 
respublikanın rəhbərliyinə gələndə bir çox digər məsələlərlə 
yanaşı, Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılması məsələsinə də möhkəm 
girişdim. İndi görürsünüz ki, Bakı yaşıllıq içindədir. Halbuki 30 il 
bundan əvvəl belə deyildi. Bakının mərkəzi küçələrində az ağac 
vardı, kənarlarda isə yaşıllıq, demək olar, yox idi. Mən bu işə 
girişdim. Aradan 30 il keçmişdi və indi Bakı yaşıllıq içindədir. Bu 
günlərdə yeni tikililər rayonunda bir klinikanın açılışına 
getmişdim, ətrafa nəzər saldım. Gördüm ki, ilahi, nə 
qədər ağac var, sanki bütöv bir meşədir! Yaşıllaşdırma hərəkatı 
Azərbaycanın digər rayonlarına da yayıldı. Əlbəttə, Lahıcda heç 
nə əkmək lazım deyildir. 
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Yaxud götürək Lənkəran zonasını - orada da ağac əkməyə 
ehtiyac yoxdur. Amma bizdə meşəsiz yerlər var. Misal üçün. 
Gəncə öz qədim çinarları ilə məşhurdur. Bununla bərabər, biz 
tikinti işləri aparıb Gəncəni abadlaşdırırdıq, deməli, evlər 
ucaltmaqla yanaşı, parklar da salmaq lazım gəlirdi. Bax, biz belə 
bir park saldıq. Əgər indi o, yaxşı vəziyyətdədirsə, mən bundan 
məmnunam. 

Nikas Safronov: Puşkinin yubileyi ilə əlaqədar Gəncədə 
görülmüş işlər də xoşuma gəldi. Biz universitetdə olduq, orada 
gimnaziya var, yerli rəssamlar gimnaziyanın divarlarında rəsmlər 
çəkiblər. Onlar bu kitabı Sizə çatdırmağı xahiş etdilər. 

Əyalətə getməyi məsləhət gördüyünüzə görə Sizə minnət-
daram. Ən diqqətəlayiq hal budur ki, xalq Sizi sevir. Bu, xüsusilə 
əlamətdar bir haldır. Mən çox məmnunam. 

Bir dəfə məndən soruşdular ki, harada yaşamaq istərdim? 
Dedim ki, İsveçrədə, bədəbəddə Şotlandiyada, öz qəsrimdə 

yaşamaq istərdim. Ancaq bu yaxınlarda dedim ki, yaşamaq 
istədiyim yeganə bir yer varsa, o da Azərbaycanın hər hansı bir 
əyaləti, dağlar qoynunda yerləşən kiçik bir qəsəbədir; elə bir guşə 
ki, orada göl olsun, sadəcə istirahət etmək və təmiz hava ilə nəfəs 
almaq mümkün olsun. Mən Lahıcda bir qocadan soruşdum ki, 
neçə yaşın var, cavab verdi ki, oğlum, bilmirəm, amma gərək ki, 
100-120 yaşım var. Zənnimcə, orada insanlar özlərinə məxsus 
ömür sürürlər, sizi unutmur, tanıyır və çox sevirlər. 

Arif Babayev (Ulyanovsk Vilayət İcra Hakimiyyətinin 
nümayəndəsi, Ulyanovsk vilayətindəki azərbaycanlıların 
“Nizami” cəmiyyətinin vitse-prezidenti): İcazə verin söhbətə 
qoşularaq deyim ki, biz yol gələrkən mən bu kitabı Nikasa 
göstərdim, onu mənə Sizin rəhmətlik qardaşınız Həsən Əliyev 
bağışlamışdır. Allah ona rəhmət eləsin. O, təbiətin məşhur 
qoruyucusu, akademik idi. Mən onun mühazirələrində tez-tez 
olurdum. Yadımdadır, o, bizə həmişə deyərdi və elə indi Nikas 
da belə bir qənaətə gəldi ki, Azərbaycanın təbiəti ilə müqayisədə 
İsveçrə bir şey deyildir. Həsən müəllim çox maraqlı ideyalar irəli 
sürürdü. O, çox təvazökar bir insan idi. Respublikada Sizin belə 
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yüksək vəzifə tutmağınıza, yüksək nüfuzunuzun olmasına 
baxmayaraq, o, tələbələrlə, insanlarla özünü çox sadə aparırdı. 

Deyirdi ki, adamları xaricə göndərməzdən, - o vaxtlar biz buna 
çox aludə idik, - əvvəlcə öz diyarımızı tanımalıyıq. Heydər Əlirza 
oğlu, demək istəyirəm ki, Nikasın buraya gəlməsi barədə fikir 
yarandıqda, sözün düzü, ona ölkəmiz haqqında, Sizin haqqınızda 
danışarkən düşündüm ki, bu görüş iki dahinin - rəngkarlıq dahisi 
ilə siyasət dahisinin görüşü olacaqdır. 

Heydər Əliyev: Nikas dahidir, mən isə... 
Arif Babayev: Əlbəttə, Heydər Əlirza oğlu, Siz özünüz də. 

Yaxşı oldu, bu tanışlıq mehriban, qarşılıqlı insani münasibətlərə 
çevrildi. Düzünü desək, Rusiyada, Ulyanovskda biz Nikasa görə 
şadıq, çünki səfərimiz zamanı adamların bizə göstərdikləri 
səmimiyyət, hörmət təkcə Nikasa görə deyil, həm də Sizə, Sizin 
dostluğunuza olan hörmətdir. Bu, çox qiymətlidir. Ulyanovsk 
vilayətinin qubernatorundan, qanunvericilik məclisinin sədrindən, 
bizim azərbaycanlılar icmasından, çox adamlardan, - bunları 
uzun-uzadı sadalaya bilərəm, - Sizə xoş salamlar yetirmək 
istərdim. Nikasm sayəsində bu yaxınlarda Moskvada “Russkoye 
zoloto” şirkətinin prezidenti ilə görüşdüm. O, Sizin ünvanınıza nə 
qədər səmimi sözlər söylədi! Buraya gəlməzdən əvvəl 
“LUKoyl”un rəhbərliyi ilə görüşmüşəm. Onlar da Sizə ən yaxşı 
arzularını yetirməyi xahiş etdilər. Sizinlə hər bir görüş məndən 
ötrü çox böyük hadisədir. Hər dəfə buradan gedərkən özümü 
günahlandırıram ki, hüzurunuzda oturmuşdum. Əgər icazə 
versəniz, Sizə hörmətimi bildirmək üçün ayağa qalxardım. Mən 
Sizin andiçmə mərasiminizixatırlayıram, o zaman salondan  
çıxdınız və Sizə yaxınlaşmağıma icazə verdilər. Siz elə ilhamlı və 
gözəl idiniz ki. Açığını deyəcəyəm, indi də əla görünürsünüz, 
yaxşı siyasi formada, gözəl, yaxşı əhval-ruhiyyədəsiniz. Bu, ən 
başlıcasıdır. 

Əminəm ki, bizdə hər şey yaxşı olacaq və üçüncü minillikdə də 
ölkəmizə Sizin rəhbərlik etməyiniz barədə arzumuz da yerinə 
yetəcəkdir. 
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O zaman Sizə dediyim əsas fikir bu idi ki, Siz təkcə 
Azərbaycanın deyil, həm də dünyanın hər yerində yaşayan bütün 
azərbaycanlıların prezidentisiniz. Biz Sizin ürəyinizdən rica edirik 
ki, həmişə yaxşı, dəqiq vursun, çünki ürəyiniz Sizə məxsus deyil, 
o, ölkəmizin, xalqımızın ürəyidir. 

Andiçmə mərasimində Nikasla biz gördük ki, Siz təxminən iki 
saat çox ciddi məsələlər haqqında necə qeyri-standart danışdınız, 
bütün problemlərə cavab verdiniz. Cabir Novruz şer oxumağa 
başlayanda ötən illərin kadrlarını göstərdilər. Yeri gəlmişkən, bu 
yaxınlarda burada tanışlarımla görüşərkən biz, 1969-cu ildən 
başlayaraq bütün həmin dövrü xatırladıq. Mən o zaman dedim: 
bilirsiniz, biz nə üçün beləyik? Ona görə ki, biz heydərçilərik. Biz 
o cür tərbiyə almış insanlarıq, ayrı cür ola bilmərik. Əgər biz Sizin 
verdiyiniz çörəyi vicdanla yemişiksə, o tərbiyəni almışıqsa, 
deməli, bu gün də beləcə güclü qalmalı və yeni Azərbaycan 
qurmaqda Sizə kömək etməliyik. Andiçmə mərasimində həmin 
kadrlar göstərilərkən, yanımda əyləşmiş bir nəfər qolumdan dartıb 
soruşdu ki, nə üçün ağlayıram. Mən dedim: ona görə ki, bu, 
mənim ölkəmdir, bu, mənim prezidentimdir. Bir daha demək 
istəyirəm ki, Siz bizim prezidentimizsiniz, Sizi sevir, 
qiymətləndiririk, Sizə cansağlığı arzulayırıq. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bizim qubernator iqtisadi və 
siyasi dialoqu davam etdirmək üçün ən yaxın vaxtlarda Bakıya 
gəlib Sizinlə görüşməyə hazırdır. 

Heydər Əliyev: Buyursun. Vaxtını razılaşdırarıq. Sağ olun. 
Nikas Safronov: Məni və Arif Babayevi səmimi qəbul 

etdiyinizə görə bir daha Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 
 
 
 

Azərbaycan.- 8 iyul.- 1999  
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
RESPUBLİKA ƏSİLZADƏLƏR MƏCLİSİNİN SƏDRİ, 
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XALQ YAZIÇISI MAQSUD İBRAHİMBƏYOVU QƏBUL 
ETMİŞDIR 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev iyulun 7-də Prezident 

sarayında Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr Məclisinin sədri 
Maqsud İbrahimbəyovu qəbul etmişdir. 

Əsilzadələr məclisinin sədri, xalq yazıçısı, Milli Məclisin 
deputatı Maqsud İbrahimbəyov dövlətimizin başçısını səmimi 
salamlayaraq dedi ki, Siz müalicədən qayıdandan sonra birinci 
dəfədir Sizi görürəm və çox şadam ki, Allaha şükür, səhhətiniz 
yaxşıdır. Siz bizim dahi rəhbərimiz, dahi prezidentimizsiniz. Fəxr 
edirəm ki, bu gün mən Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr 
Məclisinin adından Sizə 1 nömrəli şəhadətnaməni təqdim edirəm. 
Çünki bir nömrəli əsilzadə Sizsiniz. 

Prezident Heydər Əliyev minnətdarlığını bildirərək dedi ki, 
əgər siz belə qiymət vermisinizsə, təşəkkür edirəm. 
Respublikamızın rəhbəri Əsilzadələr məclisinin yaradılması ilə də 
maraqlandı. Maqsud İbrahimbəyov məlumat verdi ki, məclis 
yaradılıb, ilin sonunadək onun qrultayı keçiriləcəkdir.  

Dövlətimizin başçısı xatırlatdı ki, siz məclisin yaradılması 
barədə mənim fikrimi öyrənmişdiniz və mən demişdim ki, 
yaradın. Çünki bu, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün 
lazımdır. Prezident Heydər Əliyev Əsilzadələr məclisinə üzvlər 
qəbul etmək üçün hansı meyarların əsas götürüldüyünü soruşdu. 
Maqsud İbrahimbəyov bildirdi ki, biz vətəni, prezidenti sevən əsl 
ziyalıları qəbul edirik. Üzvlər çoxdur, amma hələlik heç kimə 
şəhadətnamə verməmişik. Qəbul olunmaq istəyənlər də çoxdur. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev  dedi ki, sizin bu 
təşəbbüsünüzə uğurlar arzulayıram. Dövlətimizin başçısı arzu etdi 
ki, yaradılan Əsilzadələr məclisi gələcəkdə Azərbaycanın həm 
dövlətinin, həm cəmiyyətinin naminə bizim milli ənənələrimizə 
uyğun, amma eyni zamanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət 
prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərsin və Azərbaycan xalqına öz 
yardımını göstərə bilsin. 
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Maqsud İbrahimbəyov Prezident Heydər Əliyevə Azərbaycan 
Respublikası Əsilzadələr Məclisi üzvünün 1 nömrəli 
şəhadətnaməsini, habelə Əsilzadələr Məclisi adından hədiyyə 
olaraq qədim xəncər təqdim etdi. 

Azərbaycan.- 16 iyul.- 1999.-   
 
 

SSRİ XALQ ARTİSTİ MAHMUD ESEMBAYEVƏ 
 
Çox hörmətli Mahmud Esembayev! 
Sizi, müasir incəsənətin görkəmli xadimini, 75 illik yubileyiniz 

münasibətilə təbrik edir. Sizə xoşbəxtlik, cansağlığı və əmin-
amanlıq arzulayıram. 

Qədim Qafqazın Sizin yaradıcılığınızda kamillik dərəcəsinə 
çatdırılmış gözəl rəqs nümunələri XX əsrdə ümumdünya 
mədəniyyətində mühüm hadisəyə çevrilə bilmişdir. Müxtəlif – 
xalqların rəqs sənətinin sirlərinə dərindən nüfuz etməyiniz Sizə 
elə bir ifaçılıq səviyyəsinə nail olmağa imkan vermişdir ki, bu 
zaman rəqsin plastikası milli və dünya inkişaf meyllərini özündə 
əks etdirir, mədəniyyətlərin yaxınlaşmasına və qarşılıqlı 
zənginləşməsinə kömək edir. 

Virtuozluq və cilalanmış texnika ilə, rəqsin üslub və xarakterini 
parlaq və təsirli şəkildə ifadə etmək bacarığı ilə birləşən fitri 
istedadınız Sizə misilsiz şedevrlər yaratmağa imkan vermişdir. 
Doğma xalqınıza sonsuz məhəbbət, milli ənənələrə sədaqət, 
tükənməz əməksevərlik və incəsənətin yüksək ideallarına uzun 
illər xidmətiniz böyüməkdə olan nəsillər üçün hələ bir çox illər 
ərzində nümunə olacaqdır. 

Sizin yaradıcılığınız ölkəmizdə uzun illər boyu daim heyranlıq 
və məftunluq doğurmuşdur. Azərbaycanda Sizin iştirakınızla 
çəkilmiş film bunun daha bir təsdiqidir. 

Bu gün Siz təkcə böyük rəqs sənətinin deyil, həm də Qafqaz 
xalqlarının çoxəsrlik müdrikliyinin təcəssü-müsünüz. Xeyir-xahlıq 
və humanizm idealları ilə aşılanmış bütün çoxcəhətli fəaliyyətiniz 
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bu gün də bizim Ümumqafqaz evimizdə sülhə, əmin-amanlığa və 
sabit inkişafa nail olmaq işinə xidmət edir. 

Sizə uzun ömür arzulayıram. 
 
 

Heydər Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 15 iyul, 1999-cu il. 
 
 
 

1999 iyul 24 
Bakıda ispan müğənnisi Xulio İqlesiasın 

konsertində 
 
Bakıda ispan müğənnisi Xulio İqlesiasın konsertində Dünya 

estradasının ulduzlarından biri, məşhur İspaniya müğənnisi Xulio 
İqlesias 1999-cu il iyulun 24-də Bakıda, Respublika sarayında ilk 
konsertini verdi. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və qızı Sevil xanım 
Əliyeva konsertdə iştirak edirdilər. 

Salona toplaşanlar dövlətimizin başçısını hərarətli alqışlarla 
qarşıladılar. 

Xatırladaq ki, görkəmli müğənni Bakıya iki gün əvvəl, iyulun 
22-də, Belarus və Ukrayna paytaxtlarındakı konsertlərindən sonra 
gəlmişdi. Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsində o 
bildirmişdi ki, Azərbaycana gəlmək öz arzusudur. Azərbaycan 
onun üçün çox şən ölkədir və buraya səyahət etmək, konsertlər 
vermək məqsədi ilə gəlmişdi. İqlesias demişdi ki, Azərbaycanda 
çoxlu müğənni var və onlar da başqa ölkələrə səyahətə çıxa, onun 
kimi məşhurlaşa bilərlər. 

İyulun 23-də Xulio İqlesias İmişli rayonuna gedərək 
Bəhramtəpə şəhərciyində məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə 
görüşdü. 
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Dünya şöhrətli müğənninin Azərbaycan paytaxtındakı ilk 
konserti böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Səhnədə ilk dəfə görünən 
İqlesiası sürəkli alqışlarla qarşılayan minlərlə dinləyici bütün 
konsert boyu onun sənətkarlığına heyranlığını, hüsn-rəğbətini 
ifadə edirdi. Xulio İqlesiasm mahnıları isə həqiqətən bənzərsiz, 
ürəkləri oxşayandır. Lirik, şən, bəzən də kədərli ovqat doğuran bu 
mahnılar sanki dinləyiciləri xəyalən müğənninin vətəninə - gözəl 
musiqisi olan uzaq İspaniyaya aparırdı. 

Müğənnini müşayiət edən musiqiçilərin yüksək peşəkarlığı, 
bütün səhnə boyu yerləşdirilmiş ən müasir aparatlar, işıq effekti 
ifa olunan mahnıların təsir gücünü daha da artırırdı. Xulio İqlesias 
həm də bacarıqlı aktyor-psixoloq təsiri bağışladı: o, salonla 
bilavasitə ünsiyyət yaratmışdı və dinləyicilər mahnıların bəzi 
məqamlarını onunla birgə oxuyurdular. İqlesiasın dünya şöhrəti 
qazanmasının yəqin ki, bir sirri də onun ifa tərzi və dinləyicilərə 
təqdim etdiyi mahnılardır. Hazırda dünyada çox geniş yayılmış 
hay-küylü musiqidən fərqli olaraq, İqlesiasın mahnıları dinləyicini 
yormur, necə deyərlər, bezikdirmir. Onun mahnılarına gənclər də, 
yaşlılar da eyni həvəslə, maraqla qulaq asırlar. Başqa sözlə, Xulio 
İqlesiasın mahnılarının, ifaçılığının ömrü ötəri deyil, əbədidir. Bu, 
əsl böyük sənətdir. 

Konsert proqramına daxil edilmiş məşhur İspaniya rəqsləri də 
tamaşaçılar tərəfindən böyük hərarətlə qarşılandı. Nəzərdə tutul-
duğundan da yarım saat çox çəkən konsertdə müğənni bəzi 
mahnıları təkrar-təkrar oxudu. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev qızı Sevil xanımla 
birlikdə, konsertdən sonra Xulio İqlesias ilə görüşdü. 

Prezident Heydər Əliyev uğurlu keçən konsert münasibətilə 
görkəmli müğənnini təbrik edərək dedi: 

- Bu gün çox gözəl konsert verdiniz. Musiqiniz də çox 
gözəldir. Səsiniz də heç dəyişməyibdir. Amma iki saat yarımdır 
oxuyursunuz. 

Xulio İqlesias: Gördüm ki, Siz salonda oturmusunuz, ona görə 
axıradək oxudum. 
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Heydər Əliyev: Əgər Siz oxuyub qurtarmasaydınız, mən də 
gedə bilməzdim. Mən bilsəydim, bir az tez durardım ki, sizə çox 
əziyyət verməyim. 

Xulio İqlesias: Cənab Prezident, gözəl gözləriniz var. 
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. 
Xulio İqlesias: Siz özünüz və qızınız konsertə vaxt 

ayırdığınıza görə minnətdaram. 
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm ki, Siz 

dünən getdiniz, qaçqınları gördünüz. Bu, Sizin tərəfinizdən çox 
böyük insanpərvərlikdir. Bilirəm ki, burada Sizin proqramınız 
gərgindir, işiniz çoxdur. Amma dünən öz xahişinizlə gedib 
qaçqınları görməyiniz məni çox məmnun etdi. 

Siz otuz iki il bundan öncə də çox populyar olmusunuz və bu 
gün də populyarsınız. Gördünüz, insanlar sizi necə qarşılayırlar? 

Xulio İqlesias: Boğazım bir qədər tutulmuşdu, ona görə də bir 
az narahat ıdım. Lakin Sizin ölkənızın xalqının, insanların 
münasibəti mənə ruh verdi və oxumağa başladım. 

Heydər Əliyev: Mən hiss etmədim ki, Sizin boğazmız tutulub-
dur. Mən Sizin səsinizi şəxsən yox, lent yazıları vasitəsilə iyirmi il 
bundan öncə də eşitmişəm. Amma indi heç bir dəyişiklik 
görmədim. Bu, həqiqətdir. Mənim qızım 70-ci illərdən sizin 
səsinizə valeh olubdur. Bir mənim qızım deyil, gördünüz ki, 
salonda oturanların hamısı. 

Xulio İqlesias: Çox şadam ki, dünən imkanım oldu, Sizin 
qızımzın musiqisinə qulaq asdım. Onun musiqisindən çox xoşum 
gəldi. Artıq bununla bəlkə də biznes eləmək olar. 

Heydər Əliyev: O, heç vaxt biznes məqsədi daşımayıb. 
Sadəcə, ürəyindən gələn mahnıları yazıbdır. 

Xulio İqlesias: Hər halda çox gözəl mahnılardır. 
Heydər Əliyev: Çox məmnunam. Onun mahnılarına verdiyiniz 

qiymət, əlbəttə ki, çox yüksək qiymətdir. 
Xulio İqlesias: Böyük musiqidir və həqiqətən də şirin 

musiqidir. 
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1999-cu il iyulun 25 
 

XULİO İQLESIASI QƏBUL EDƏRKƏN 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1999-cu 

il iyulun 25-də Prezident sarayında dünya estradasının demək olar 
ki, dünyanın insanlarının çoxu Sizi sənətinizə görə tanıyır. Ancaq 
Sizin bir şəxsiyyət kimi bu qədər çoxşaxəli bir insan olduğunuzu 
mən burada öz gözlərimlə gördüm. 

Siz dünən mənə dediniz ki, 32 ildir oxuyursunuz. 32 ildir 
böyük zəhmətlər çəkirsiniz. Mən şəxsən, ümumiyyətlə, incəsənət 
aləminin ulduzlarından biri, məşhur İspaniya müğənnisi Xulio 
İqlesiası qəbul etdi. 

Görkəmli müğənnini səmimiyyətlə salamlayan dövlətimizin 
başçısı Heydər Əliyev dedi: 

- Hörmətli cənab Xulio İqlesias! 
Hörmətli qonaqlar! 
Mən sizi Azərbaycanda bir daha səmimi qəlbdən salam-

layıram. Mən çox məmnunam ki, Siz - dünyanın ən böyük 
ulduzlarından biri, nəhayət, Azərbaycana da gəlmisiniz və burada 
Azərbaycanın musiqisevərləri ilə görüşmüsünüz. 

Allah Sizə çox gözəl səs veribdir və çox gözəl istedad veribdir. 
Gözəl səsinizlə, gözəl istedadınızla Siz həqiqətən, dünyanın ən 
məşhur, ən sevimli, ən gözəl müğənnilərindən biri olmusunuz. 
Bunu dünyanın hər yerində bilirlər. O cümlədən Azərbaycanda da 
bilirlər və Sizin sənətinizi çox yüksək qiymətləndirirlər. Ona görə 
də Sizin Azərbaycana ziyarətiniz, Azərbaycan musiqisevərlərinə 
sevinc gətir-məyiniz və Azərbaycanla tanış olmağınız bizim üçün 
çox əhəmiyyətlidir. 

Mən xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Siz ölkəmizə gələn 
kimi ilk növbədə, Azərbaycanın ağır vəziyyətdə yaşayan insanları 
ilə, yəni Ermənistan-Azərbaycan müna-qişəsi nəticəsində doğma 
yurdlarından zorla çıxarılıb indi çadırlarda yaşayan insanlarla 
görüşə getdiniz.  Bu onu göstərir ki, Siz nəinki böyük sənətkar, 
müğənni, musiqiçi, eyni zamanda böyük ictimai xadimsiniz və 
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dünyada hər bir ölkədə olan ictimai, siyasi, sosial məsələlər də 
Sizi maraqlandırır. Bu, məni çox sevindirir. Mən şəxsən Sizi neçə 
illərdir ki, tanıyıram. Eləcə də, insanları   ilə,   musiqi,   teatr   
sənətkarları   ilə   həmişə   çox maraqlanmışam və onların 
çoxunun həyatı ilə tanışam.  Yaxşı    bilirəm ki, səhnədə öz 
sənətini axşam bir-iki-üç saat nümayiş etdirən sənətkar, demək 
olar ki, bir gecədə on günlük iş görür. İnsanların çoxu teatra, 
konsertə gəlir, müğənnini dinləyir, zövq alır. Elə bilir ki, asan bir 
şeydir: gəidi, səhnəyə çıxdı, oxudu və bununla da iş qurtardı. 
Ancaq şəxsən mən bilirəm, - bir dəfə səhnəyə çıxmaq üçün ən 
böyük artist, ən böyük müğənni, ən böyük sənətkar nə qədər 
hazırlaşır, nə qədər gərgin saatlar keçirir və öz sənətini nümayiş 
etdirir. 

Ona görə də, mənim fikrimcə, Sizin müğənniliyinizin 32 illik 
tarixini ikiyə, üçə vurmaq lazımdır. Yəni, ola bilər, 64 il olsun, 
yaxud daha çox olsun. 

Bir şey də çox qəribədir və çox da sevindiricidir ki, Siz 32 il 
oxuyaraq, - özü do məlumdur ki, Siz o müğənnilərdən deyilsiniz 
ki, ayda bir dəfə, iki dəfə oxuyasınız. Məsələn, opera müğənniləri 
vardır, ayda oniarın iki - üç çixişi olur və ondan sonra istirahət 
edirlər. Amma Siz daim oxuyursunuz, - 32 il oxuyaraq səsinizi bu 
qədər gözəl saxlamısınız və səhhətinizi bu qədər gözəl 
saxlamısınız. Mən buna görə Sizə çox heyranam və Sizi hoyatınız 
boyu əldə etdiyiniz nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Sizin dünən Azərbaycan tamaşaçılarına verdiyiniz konsert ən 
yüksək qiymətə layiqdir. Mən salonda oturmuşdum, fikirləşirdim, 
- Siz iki saat yarım səhnədən çıxmadınız, iki saat yarım daim 
oxudunuz. Gör bu nə qədər böyük əməkdir! Özü də əvvəl 
oxumağa necə başladınız, sonda da elə bitirdiniz. Siz özünüz 
gördünüz ki, salondakılar Sizi necə hərarətlə qarşı-layırdılar, Sizi 
necə sevinclə dinləyirdilər. 

Bəzən bizim böyük konsertlərimiz olur - bir saat otuz dəqiqə, 
bir saat iyirmi dəqiqə. Orada müxtəlif nömrələr göstərirlər. Amma 
bir saat iyirmi dəqiqədən sonra adamı yorur. Sizi isə iki saat yarım 
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dinləyəndən sonra mən şəxsən yorulmadım. Əksinə, daha da 
ruhlandım, daha da çox enerji aldım. Güman edirəm, 
salondakıların hamısı belə idi. 

Sizin konsertiniz qurtarandan sonra biz dərhal görüşdük. Mən 
gördüm ki, Siz bir az yorulmusunuz. Ancaq Siz gördünüz ki, mən 
yorulmamışam. Nə üçün? Sizin musiqiniz o qədər gözəl ruh 
veribdir. Bunlara görə Sizə təşəkkür edirəm və Sizin dünənki çox 
gözəl konsertinizi, çıxışınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Mən məmnunam ki, Siz bugünkü Azərbaycanı, Bakını da 
müəyyən qədər görə biləcəksiniz, ya görürsünüz. Biz öz 
vətənimizi çox sevirik. Hesab edirik ki, Bakı dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən biridir və xüsusən indi, Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyi əldə edəndən sonra, azad, sərbəst olandan sonra biz 
özümüzün sahibiyik. Belə olan halda, əlbəttə ki, bizdə indi bütün 
iqtisadi, siyasi sistem dəyişildiyi halda Bakı çox yaxşı inkişaf edir. 

Siz dünən doğru buyurdunuz ki, Azərbaycanın bir müstəqil 
ölkə kimi çox böyük gələcəyi vardır. Bu, həqiqətdir. Biz bunu 
bilirik. Amma Sizin də bu ifadəni işlətməyiniz Sizin nə qədər 
dərin mənaya malik, müdrik adam olduğunuzu göstərir. Mən çox 
arzu edərdim ki, Siz Azərbaycanı daha da yaxşı tanıyasınız. 
Dünən səhnədən Azərbaycan xalqı haqqında dəyərli sözlər dediniz 
və Sizə bildirə bilərəm ki, Sizin o sözləriniz də həqiqətə 
uyğundur. 

Mən Sizi bir də təbrik edirəm və bir daha Sizinlə görüşüb tanış 
olmağımdan sevinc hissi duyuram. 

Prezident Heydər Əliyevə dərin minnətdarlığım bildirən Xulio 
İqlesias dedi: 

- Çox sağ olun, cənab Prezident. Mənim Sizə deyiləcək bir 
neçə sözüm vardır. Həmişə mənim ürəyimdə və beynimdə olubdur 
ki, bu ölkəyə səfər edim. Mən bundan sonra öz həmkarlarıma, 
biznesdə olan dostlarımın hamısına deyəcəyəm ki, Azərbaycana 
səfər etmək çox maraqlı və çox gözəldir. Azərbaycanın həm xalqı, 
həm də Prezidenti çox gözəldirlər. 

Siyasətçi olmayıb müğənni olmağım heç də o demək deyil ki, 
mən insanlar barədə düşünmürəm. Əlbəttə ki, mən qaçqınların 



 427

düşdüyü vəziyyəti, onların əzab-əziyyətlərini, onların günbəgün 
yaşadığı çətinlikləri dərindən duyuram. Ümidimi itirmirəm ki, 
onlar çox tezliklə evlərinə qayıdacaqlar. Mən uşaqların sifətlərinə 
diqqətlə baxdım, hamının sifətini gördüm. Onların sifətlərində 
yalnız bir şey yazılmışdı: onlar o ümiddədirlər ki, tezliklə evlərinə 
qayıdacaqlar. Hara gedirəmsə- gedim, bu haqda hamıya 
deyəcəyəm. Çünki bu ölkədə oldum, bu ölkəni sevdim, bu ölkənin 
xalqını bəyəndim. Çox şadam ki, buraya gəldim. Çox şadam ki, 
cənab Prezident, Sizinlə tanış oldum. 

Cənab Prezident, Sizə, bu ölkəyə, bu ölkənin qonaqpərvərliyinə 
minnətdaram. Sizin gözəl, hər şeyi görə biləcək gözləriniz vardır. 

Heydər Əliyev: Siz bunu dünən də mənə dərhal dediniz, Mən 
özüm heç o qədər də təsəvvür edə bilmirəm ki, mənim Siz 
dediyiniz kimi gözlərim vardır. Gözlərim itidir, ancaq gözəlliyini 
deyə bilmərəm. 

Xulio İqlesias: Cənab Prezident, bilirsinizmi, əgər Prezidentin 
gözləri gözəl olmasa, onun üçün çox çətin olar. İnsanlar həmişə 
insanı gözündən oxuyurlar. 

Cənab Prezident, mən də Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, 
məni dəvət etdiniz. Bütün adamlara - nazirlərə, mənim kon-
sertlerimə gələn şəxslərin hamısına ayrı-ayrılıqda min-
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həqiqətən, Azərbaycana valeh 
oldum və insanların hamısını sevdim, onların gözlərini bəyəndim. 
Cənab Prezident, ilk növbədə Sizin gözlərinizi bəyəndim. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 
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Azərbaycan.- 28 iyul.- 1999  
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ  HEYDƏR ƏLİYEV 
XALQ ARTİSTLƏRİ MÜSLÜM MAQOMAYEVİ VƏ 

TAMARA SİNYAVSKAYANI QƏBUL ETMİŞDİR 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev iyulun 27-də Prezident 

sarayında görkəmli müğənnilər, xalq artistləri Müslüm 
Maqomayevi və onun xanımı Tamara Sinyavskayanı qəbul 
etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı özünün qonaqlarını səmimiyyətlə 
salamladı, onların işləri ilə maraqlanaraq dedi: 

- Siz çox gözəl təsir bağışlayırsınız. Konsertdə çox yaxşı 
oxudunuz, mən çox şadam. Şadam ki, siz yaxşı formadasınız, 
yaxşı oxuyursunuz və öz işinizi davam etdirirsiniz.   

Müslüm Maqomayev dedi: 
- Biz konsertə xüsusi olaraq gəlmişdik ki, Heydər Əliyeviçi 

təbrik edək. Qəflətən, hazırlıqsız gəlmişdik və məşq etmədən 
necə oxuyacağımız barədə həyəcan keçirirdik. 

Prezident Heydər Əliyev dedi: 
- Nahaq yerə. Siz bu orkestrlə birinci dəfə deyil ki, 

oxuyursunuz, ona görə də hesab etmirəm ki, sizdə nə isə alınmaya 
bilərdi. Siz çox gözəl oxudunuz. Siz bilirsiniz, bu mahnı hamının 
çox xoşuna gəlir, xüsusilə də mənim. Mahnı həmin gün lap yerinə 
düşmüşdü. 

Müslüm Maqomayev ölkəmizin rəhbərinə müraciətlə dedi: 
- Heydər Əliyeviç, kitaba görə çox sağ olun. Mən təkid etdim 

ki, Svyatoslav Belzanın haqqımda yazdığı ön sözə mənim də 
sözlərim düşsün. Orada mən respublikamıza  münasibətimdən,  
respublikamızın, Azərbaycan preziden-tinin məni indi də, 
Rusiyanın «Vaqrius» firması tərəfindən bu kitab buraxılarkən də 
dəstəklədiklərini, onun yaxşı kağızda nəşrinə kömək etdiklərini 
söyləmişəm. Naşirlər onu mənim ad günümə buraxmağı vəd 
etmişlər. Siz bilirsiniz ki, bu kitabdan bir çox hissələr qəzetdə 
dərc olunmuşdur. 
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«Vaqrius» nəşriyyatı planetimizin görkəmli siyasi 
xadimlərinin memuarları seriyasını nəşr etməyə başlayıb və 
məndən xahiş ediblər ki, əgər arzu edirsinizsə, memuarlarınızı 
buraxmağı Sizə təklif edim. Mən onlara dedim ki, Prezident 
Heydər Əliyevin memuarlarla məşğul olmağa nə qədər vaxtı 
olacağını bilmirəm. Amma Siz bilirsiniz ki, onlar adam ayırırlar, 
istənilən boş vaxtınızda ona diktə edirsiniz, sonra isə onlar kitabı 
tərtib edirlər. Güman edirəm ki, bu, Sizə edilən ilk belə təklif 
deyildir. 

Prezident Heydər Əliyev bunun cavabında dedi: 
- Təxminən 1988-ci ildən, istefaya çıxdığım vaxtdan 

başlayaraq, əvvəlcə Moskvada, sonra isə Qərb ölkələrindən, 
Amerikadan mənə dəfələrlə müraciət ediblər. Xatirimdədir, 
buraya Amerika Birləşmiş Ştatlarından insanlar gəlmişdi, 10 gün 
bu ümidlə oturub gözlədilər ki, razılığa gəlmək mümkün 
olacaqdır. Özü də deyirdilər ki, onlar kitabı hansısa nəşriyyatlarda 
buraxacaqlar, buna çox böyük maraq var. Mənə çox müraciətlər 
olubdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, mənim vaxtım yoxdur. Mən 
təəccüblənirəm, necə olur ki, insanlar işləyə-işləyə memuarlar 
yazırlar? Təəccüblənirəm ki, təxminən mənim kimi vəzifədə olan 
adam bir kitab, ikinci kitab yazır. Necə yazır, nə vaxt yazır? Mən 
bu barədə çox görkəmli xadimlərdən birindən soruşdum. O dedi: 
Bilirsiniz, mən səhər saat beşdə dururam, saat altıya, səkkizədək 
roman yazıram, sonra isə işə gedirəm. Hesab edirəm ki, bu, 
mümkündür, amma inanmaq çətindir. 

Müslüm Maqomayev isə belə hesab edir: 
- Bunu etmək çox asandır, o, səhər saat beşdə-altıda durur, 

diktofonu qoşur və öz xatirələrini söyləyir. 
Heydər Əliyev: Mən də diktofondan istifadə edə bilərəm. İndi 

hamı ondan istifadə edir. Amma bunun üçün vaxt lazımdır. 
Müslüm Maqomayev: Siz indiyədək nə qədər müsahibə 

vermisiniz.  
Heydər Əliyev: Mən bu, digər, üçüncü bir mövzuda müsahibə 

verməyə məcburam. Haraya gedirəmsə, hər yerdə soruşurlar, hər 
yerdə xahiş edirlər. Lap çoxları xahiş edir, sadəcə olaraq vaxt 
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yoxdur. Deməli, görünür, mən o siyasi xadimlərdənəm ki, onlar 
öz memuarlarını dərc etdirə bilmirlər. Halbuki çox gözəl bilirəm 
ki, mən artıq indi sağ qalan o adamlardanam ki, - bunu geniş 
miqyasda götürürəm, - onu ki, mən bilirəm, onu ki, ictimaiyyətə 
mən çatdıra bilərəm, bəlkə də heç kim edə bilməz. O cümlədən də 
Kreml haqqında, çox şeylər haqqında. Bəlkə də bunu etməkdə 
Tanrı mənə kömək edəcəkdir. Amma mənim üçün bu, problem 
deyildir. Mənim üçün problem mənim işimdir. Mən bununla 
məşğul oluram. 

Müslüm Maqomayev: Sizin memuarlarınızı oxumaq istərdim. 
Tamara Sinyavskaya: Bəli, bu, elə bir roman, elə bir bomba 

olardı! 
Müslüm Maqomayev: Ələlxüsus, Siz səmimiyyətlə 

söyləsəniz, hər şeyi açıqlasanız, onda bu... 
Heydər Əliyev: Mən həmişə səmimiyəm. 
Sonra Müslüm Maqomayev dedi: 
- Siz çox yaxşı görünürsünüz, biz həmişə Sizin barənizdə 

düşünürük. Yeri gəlmişkən, təkcə biz yox, hətta Rusiyadakı 
dostlarımız, Böyük Teatrın artistləri də... 

Tamara Sinyavskaya: Hörmətlə, ehtiramla və məhəbbətlə 
düşünürlər. 

Prezident Heydər Əliyev təşəkkür edərək dedi: 
- Onların hamısına mənim salamlarımı və xoş arzularımı 

çatdırın. Sağ olun. Bəli, burada əvvəl işlədiyim dövrdə də və 
Moskvada işlədiyim dövrdə də görüşdüyümüz, birlikdə 
olduğumuz, məsələləri həll etdiyimiz insanlar çoxdur. Biz bir-
birimizi yaxşı tanıyırıq, bir-birimizə yaxşı münasibət bəsləyirdik. 
Bu gün də onların hamısına, xüsusən incəsənət və ədəbiyyat 
xadimlərinə münasibətim çox yaxşıdır. Mən bu insanlara həmişə 
yaxşı münasibət bəsləmişəm. 

Tamara Sinyavskaya gümanını söylədi: 
- Yəqin Siz qəlbən hər halda artistsiniz. 
Müslüm Maqomayev əlavə etdi: 
- Sizin Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günlərinin 

iştirakçılarını, Böyük Teatrın gəlişini necə qarşılamağınız 
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haqqında mən öz kitabımda lap çox yazıram. Mənim yazdığım 
fəsil «Əliyev qatarı» adlanır. Bilirsiniz nə üçün «qatar»? ona görə 
ki, xatirinizdədirsə, Tamara ilə biz təzəcə evlənəndə, bizə qatara 
əyləşib Sizinlə Tulaya qədər getməyi təklif etmişdiniz. 

Heydər Əliyev: Mən sizə Bakıya qədər demişdim, siz isə 
dediniz ki, Tulaya qədər. 

Sonra Müslüm Maqomayev Prezident Heydər Əliyevə 
özünün daha bir işi barədə məlumat verdi: 

- Mən Sizin portretinizi çəkməyə başlamışam, ancaq sonra 
biləndə ki, Nikas Safronov, Tahir Salahov və təkcə onlar yox, 
başqaları da Sizin portretinizi çəkiblər. Sizin portretləriniz 
çoxdur, belə qərara gəldim: necə yəni, mən, müğənni, portret 
çəkəcəyəm? Heç yaxşı da düşmür. Əgər çəkəsi də olsam, yalnız 
özümdə qalacaqdır. Ancaq çəkdim. Həmkarlarım baxdılar... 

Tamara Sinyavskaya: Sən demə, qoy Heydər Əliyeviç özü 
qiymət versin. 

Müslüm Maqomayev: Mən ancaq deyirəm ki, Tahir Salahov, 
Nikas Safronov baxıblar. 

Heydər Əliyev: Baxıblar? 
Müslüm Maqomayev: Bəli, dedilər ki, pis alınmayıbdır. 
Tamara Sinyavskaya: Bir qədər əsəbiləşmişdilər. 
Müslüm Maqomayev: Bir sözlə, mən portreti gös-tərəcəyəm. 

Əgər xoşunuza gəlsə, özümü xoşbəxt sayacağam. Əvvəlcədən 
xəbərdarlıq edirəm ki, mən hətta Sizin zahiri görünüşünüzü deyil, 
daxili vəziyyətinizi çəkmişəm. 

Tamara Sinyavskaya: Qəlbinizi. 
Müslüm Maqomayev çəkdiyi portreti Prezident Heydər 

Əliyevə təqdim etdi. 
Tamara Sinyavskaya: Bu, 1972-ci ildə bizim tanış 

olduğumuz həmin Heydər Əliyevdir. 
Heydər Əliyev: Mən o vaxt cavan idim. Bilirsiniz, öz 

portretim haqqında danışmaq yaxşı düşmür, amma prinsip 
etibarilə yaxşıdır. Sağ olun. Başlıcası odur ki, bu işi üzərinizə 
götürmüsünüz, böyük zəhmət qoymusunuz, bunu qəlbən 
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etmisiniz. Portret çox yaxşı alınıbdır. Əlbəttə, məni ev şəraitində 
çox az adam görür. Siz isə hamıdan çox görmüsünüz. 

Müslüm Maqomayev: Bilirsiniz, Heydər Əliyeviç, 
kompliment Sizin fotoqrafınıza düşür, fotoşəklinizi o çəkmişdir. 
Mənim otağımda Sizin çoxlu fotoşokliniz var. Mən eyni vaxtda 
bunların bir neçəsinə baxaraq çəkmişəm. Bu portretə oxşayan bir 
dənə də fotoşəkil yoxdur. Bu, ümumiləşdirilmiş obrazdır. 
Özümdən də nə isə əlavə etmişəm. Başqa sözlə, mən üzündən 
köçürməyi ümumiyyətlə bacarmıram. 

Tamara Sinyavskaya: Sizi bilmirəm, amma mənim çox 
xoşuma gəlir. 

Heydər Əliyev: Yaxşıdır. Sağ olun Tamara. Sən yəqin onu 
ruhlandırmısan? 

Tamara Sinyavskaya: Əlbəttə, məsləhət verirdim. 
Heydər Əliyev: O, ruhlandırılmadan bunu edə bilməzdi. İndi 

məndə Müslüm Maqomayevin rəssamlıq əsəri olacaqdır. Orada 
sənin adın yazılıb? 

Müslüm Maqomayev: Yazmadım ki, birdən Sizin xoşunuza 
gəlməz. 

Prezident Heydər Əliyev Müslüm Maqomayevə təşəkkürünü 
bildirərək dedi: 

- Tamara kimi sən də görkəmli müğənni, böyük şöhrəti olan 
musiqiçisən. Amma indi özündə başqa keyfiyyətlər də aşkar 
edirsən. Doğrudur, təkcə indi yox. Xatirimdədir, sən gənclik 
illərində oxumağa başlayanda sənin haqqında film var idi. Onu 
televiziya ilə göstərirdilər, sənin necə şəkil çəkdiyini, heykəl 
düzəltdiyini görmüşdüm. Mən həmin filmə baxmışam. İndi 
budur, sənin istedadının daha bir cəhəti üzə çıxdı. Ola bilsin, yenə 
nə isə üzə çıxacaqdır. Bu, mənə xoşdur, əzizdir, xüsusən də ona 
görə ki, sən ümumiyyətlə, peşəkar rəssam deyilsən, sən müğənni 
və musiqiçisən, amma yaxşı portret çəkmisən. 

Tamara Sinyavskaya: Heydər Əliyeviç, Sizin gözəl 
kampaniyanız var. Cüzeppe Verdi, Pyotr İlyiç Çaykovski, 
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Heydər Əliyeviç Əliyev. 

Heydər Əliyev: Bundan əvvəl o, onları çəkmişdir? 
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Tamara Sinyavskaya: Yox, Sizin portretinizi çəkdi və 
bundan sonra başlandı. Yubileyi münasibətilə Puşkini çəkdi, 
sonra Raxmaninova, daha sonra Çaykovskiyə keçdi. Onun nəsə 
ilhamı gəlmişdi. 

Heydər Əliyev: Deməli, bu, onun istedadını açmışdır. 
Tamara Sinyavskaya: Onun istedadını Siz açmısınız. 
Heydər Əliyev: Bu, maraqlıdır. Şübhəsiz ki, mən hər şeyi 

xatırlayıram və hər şeyi qiymətləndirirəm. Vaxtilə sənin mənə 
həsr etdiyin «Azərbaycan» mahnısını da çox qiymətləndirirəm. 
Üzərində sənin sözlərin olan not yazısı da mənim kitablarımın 
arasındadır. Yəni tarix bundan istifadə edəcəkdir. Budur, indi də 
şəkil çəkmisən. 

Müslüm Maqomayev: Ancaq bu, ev üçündür. 
Heydər Əliyev: Aydındır ki, ev üçündür. 
Tamara Sinyavskaya: Bu, bağ variantı adlanır. 
Heydər Əliyev: Axı nə üçün? Mən onu verə bilərəm. 
Müslüm Maqomayev: Yadımdadır, bu qısaqol köynək zolaqlı 

idi. Mən əvvəlcə zolaqlı çəkdim, sonra onları sildim, çünki mənə 
elə gəldi ki, bu, bir qədər ağ olur, sadə olmalıdır. 

Tamara Sinyavskaya: Sizin geyiminizi dəyişdi. Heydər 
Əliyeviç, Siz indi nə demək istəyirdiniz, portreti muzeyə 
verəcəksiniz? Heç vaxt. 

Heydər Əliyev: Yox, verməyəcəyəm. Bəs muzeyə verilsə, nə 
olar? Bu, pis deyildir. Çünki evdə onu tək özüm görəcəyəm. 
Muzeydə isə çox insanlar görəcəklər. 

Müslüm Maqomayev: Özünüz bilərsiniz. Mən onu Sizə 
hədiyyə edirəm, sonrası isə… 

Heydər Əliyev: Şəkil mənə məxsusdur və onun harada olacağı 
mənim işimdir. 

Müslüm Maqomayev: Mən bu portretin slaydını gətirmişəm, 
xüsusi olaraq çıxarmışam. 

Heydər Əliyev: Mənə göstərdiyiniz diqqətə görə bir daha sağ 
olun. Sağ olun ki, məndə həmişə sizə qarşı məhəbbət və diqqət 
hissləri var, siz bunu bilirsiniz. 
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Müslüm Maqomayev: Heydər Əliyeviç, sağ olun, vaxtınızı 
çox almayacağam. Onsuz da Sizin vaxtınızı almışıq. Ümidvaram 
ki, Sizinlə hələ heç olmasa telefonla danışacağıq. 

Prezident Heydər Əliyev görüşün sonunda Müslüm 
Maqomayev və Tamara Sinyavskaya ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 
 

Azərbaycan.- 29 iyul. 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
TANINMIŞ MÜĞƏNNİ YAQUB ZURUFÇUNU QƏBUL 

ETMİŞDİR 
 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev iyulun 28-də Prezident 

sarayında xaricdə yaşayan həmvətənimiz, tanınmış müğənni 
Yaqub Zurufçunu qəbul etmişdir. 

Prezident Heydər Əliyev soydaşımızla yenidən görüşməyindən 
məmnun qaldığını vurğulayaraq, ABŞ-ın Klivlend şəhərindəki 
klinikada müalicə olunduğu vaxt onu ziyarət etdiyinə görə 
müğənniyə bir daha minnətdarlığını bildirdi. 

Görüşdə müstəqil respublikamızın dünyada, o cümlədən 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha geniş tanıdılması, Azərbaycan 
diasporunun gücləndirilməsi zərurəti barədə fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

Yaqub Zurufçu ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yaşayan yüz 
minlərlə soydaşımıza Azərbaycanın bu günü və gələcəyi barədə 
ətraflı məlumat çatdırmaq niyyəti ilə Bakıya gəldiyini bildirərək, 
respublikamızın rəhbərindən bu barədə müsahibə almaq istədiyini 
söylədi. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev onun niyyətini 
bəyənərək Yaqub Zurufçuya geniş müsahibə verdi. 

 
Azərbaycan.- 29 iyul.- 1999.- S. 1 
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Azərbaycan.- 30 iyul.- 1999  
 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
TANINMIŞ MÜĞƏNNİ YAQUB ZURUFÇUNU QƏBUL 

ETMİŞDİR 
 
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 

iyulun 28-də Prezident sarayında xaricdə yaşayan həmvətənimiz, 
tanınmış müğənni Yaqub Zurufçunu qəbul etmişdir. 

Müğənnini səmimiyyətlə salamlayan dövlətimizin başçısı 
Heydər Əliyev dedi: 

- Səninlə görüşməyimdən çox məmnunam, Klivlenddəki 
görüşümüz yəqin ki, xatirindədir. Sənin Klivlend klinikasına 
mənim yanıma gəlməyini özüm üçün çox böyük hadisə hesab 
etdim. Doğrudur, orada müalicə olunduğum zaman mənim yanıma 
çox adam gəlmək istəyirdi. Azərbaycandan bu barədə çoxları 
müraciət etmişdi. Amma mən heç kəsə razılıq verməmişdim. 
Ancaq sən razılıq almamış klinikaya gəldin və bizim görüşümüz 
çox gözəl oldu, sən orada mahnı da oxudun. Azərbaycan 
televiziyası həmin görüşü veribdir və o, tamaşaçılara çox böyük 
təsir bağışlayıbdır. Çünki mən Klivlenddə cərrahiyyə əməliyyatı 
keçirəndən sonra səninlə şən əhval-ruhiyyədə olan görüşümüz və 
bizim bir yerdə olmağımız tamaşaçılara çox yaxşı təsir 
bağışlamışdır. 

Sən o vaxt bu görüşümüzü videolentə çəkmişdin. Onu 
yaşadığın yerin televiziyasında göstərə bildin, yoxsa yox? 

Yaqub Zurufçu: Mən öz videokameramla həmin görüşü 
çəkmişdim, dostlarım da mənə kömək etmişdilər. Mən həmin 
kasseti yaşadığım Los-Anceles şəhərindəki televiziyada 
göstərdim. Bəli, o, çox qiymətli bir görüş idi. 

Cənab prezident, çox sağ olun ki, Klivlenddə mənə çox böyük 
diqqət göstərdiniz. Mən qərara aldım ki, Bakıya gəlib Sizinlə bir 
daha görüşüm, Sizə öz məhəbbətimi bildirim. Kaliforniya ştatında 
ən azı 300-400 min azərbaycanlı yaşayır. Onlar hamısı Sizinlə 
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görüşüm barədə çəkdiyim videokassetə çox böyük maraqla tamaşa 
etdilər. Onlar Sizin söhbətlərinizə qulaq asmağa, Sizinlə 
görüşlərdən bəhs edən videokassetlərə baxmağa həmişə böyük 
maraq göstərirlər. Onlar istəyirlər ki, Sizin söhbətlərinizi tez-tez 
eşitsinlər, görsünlər, Azərbaycandakı vəziyyət haqqında geniş 
məlumat əldə etsinlər. 

Cənab prezident, mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, 
Sizinlə bir daha görüşdüm və Sizi belə gözəl əhval-ruhiyyədə 
gördüm. İcazə versəniz, mən Sizinlə bir müsahibə aparardım. 

Heydər Əliyev: Demə, sən məndən müsahibə almaq 
istəyirsən? Mən razıyam və sənin sənətini çox sevirəm. Bu da 
təbiidir, Azərbaycanda səni çoxları, bəlkə də hamı sevir. Çünki 
sən Azərbaycanın ağır illərində öz sənətinlə xalqımıza çox xeyir 
vermisən. Ona görə də səni Azərbaycanda sevirlər. Mən də səni 
çox sevirəm. Ona görə də mən sənin arzunu yerinə yetirməyə 
hazıram. 

Yaqub Zurufçu: Cənab prezident, çox sağ olun. İcazə verin, 
mən də öz məhəbbətimi, sevgimi Sizə və Azərbaycan xalqına 
bildirim. Çünki Azərbaycan xalqına mənim böyük məhəbbətim 
var. 

Mən 1989-cu ildə Bakıya gələndə bizim Azərbaycanda 
yaşayan millətimiz öz məhəbbətini mənə bildirdi. Mən də o 
zamandan Azərbaycandan ayrı yaşaya bilmirəm. Mən öz vətənimə 
olan doğma hisslərimlə buradayam. Özünüz Amerikaya 
gəlmisiniz, bilirsiniz ki, orada hər şey var, amma Vətənin qoxusu, 
nəfəsi orada yoxdur. Ona görə də biz, xaricdə yaşayan 
azərbaycanlılar üçün çətindir. Təəssüf ki, biz Vətəndən uzaqda 
yaşayırıq. Amma biz harada yaşasaq da Vətən, Azərbaycan 
kəlməsini, öz milli mədəniyyətimizi yadımızdan çıxarmarıq. Biz 
azərbaycanlı olmağımızla fəxr edirik. 

Cənab prezident, mən Klivlenddəki görüşümüzdə də Sizə 
demişdim ki, əgər Amerikada Azərbaycan televiziyası açılsa bu, 
bizə böyük ruh verər. Bilirsiniz ki, dünya, necə deyərlər, reklam 
üzərində yaşayır. Mən həmin görüşümüzdə də Sizə dedim ki, 
Kaliforniyada Azərbaycan televiziyasının açılması mütləq 
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lazımdır. Onu da deyim ki, Kaliforniya televiziyasının gecə saat 
10-dan 11-dək olan verilişlərini bütün Amerika görür. Buna görə 
də biz orada öz televiziyamızı aça bilsək, bu çox yaxşı olar. Onu 
da deyim ki, Kaliforniyada erməni televiziyası hər gün 8 saat 
ərzində öz verilişlərini yayır. 

Heydər Əliyev: Yəni Ermənistandan verilişlər orada yayılır? 
Yaqub Zurufçu: Xeyr. Kaliforniyada erməni televiziyası 

açıblar. Mən çox təəssüf edirəm ki, niyə bizim də orada 
televiziyamız yoxdur? Mən bunları Sizə çatdırmaqla ümid edirəm 
ki, bu barədə fikirləşəcəksiniz. 

Heydər Əliyev: Yaxşı, mən bu barədə fikirləşərəm və həm də 
müvafiq orqanlara göstəriş verərəm, bu məsələnin həlli üzərində 
konkret işləsinlər ki, görək nə etmək olar. 

Yaqub Zurufçu: Cənab prezident, mən əvvəlki görü-şümüzdə 
Amerika – Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin yara-dılması barədə 
də Sizə danışmışdım. Mən istəyirəm ki, belə bir cəmiyyət 
yaradılsın və onun Bakıda bir klubu, yeri olsun. Adamlar axşamlar 
yalnız konsertlərə, restoranlara gedirlər. 

Heydər Əliyev: Bəs səfirlikdə bu məsələni bilirlər? 
Yaqub Zurufçu: Cənab prezident, bunu biz özümüz 

yaratmalıyıq. Bilirsiniz ki, Amerikada hər bir şey xüsusidir. Biz 
bir mərkəz yaratmalıyıq. Mən Amerikadan bir neçə müğənninin 
şəklini də gətirmişəm. Onlar Azərbaycana gəlməyə hazırdırlar. 
Biz istəyirik ki, onlar gəlib bu klubda oxusunlar və amerikalılar öz 
musiqilərinə qulaq asmaq imkanı qazansınlar. 

Heydər Əliyev: Yaxşı mən bu məsələyə də baxaram. 
Yaqub Zurufçu: Cənab prezident Los-Ancelesdə Sizin 

söhbətlərinizə qulaq asmaq istəyənlər çoxdur. Xüsusən 
amerikalılar çox istəyirlər ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevə qulaq assınlar, Azərbaycanın bugünkü və gələcək sosial-
iqtisali vəziyyətinə dair Sizin düşüncələrinizlə tanış olsunlar. 
Çünki amerikalı iş adamları Azərbaycanla daha sıx əlaqələr 
qurmaq istəyirlər. Onlar mənimlə tez-tez əlaqə saxlayırlar, 
müəyyən kömək istəyirlər. Təəssüf ki, bizim Kaliforniyada 
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televiziyamız yoxdur və biz Azərbaycanda bu gün görülən işləri 
Amerikada yaxşı təbliğ edə bilmirik. 

Cənab prezident, bir daha xahiş edirəm ki, Azərbaycanın 
bugünkü və gələcək sosial-iqtisadi vəziyyəti barədə danışasınız.  

Heydər Əliyev: Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi vardır. 
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yaşayır. Ölkəmizdə hüquqi, 
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir. 
Azərbaycanda həm siyasi, həm də iqtisadi islahatlar həyata 
keçirilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 
inkişaf edir. Bu yol artıq dönməzdir və biz bu yolu tutmuşuq. 

Azərbaycan xarici investisiyanı cəlb etməyə çalışır və bu 
sahədə bizim nailiyyətlərimiz böyükdür. Azərbaycan açıq, azad 
bir ölkə kimi insan hüquq və azadlıqlarına, mətbuat azadlığına 
riayət edir. Azərbaycan bu azadlıqları təmin edən bir ölkə kimi 
bütün dünyaya açıqdır. Hesab edirəm ki, bütün bunlar 
Azərbaycanın həm bu günü, həm də gələcəyi üçün çox əsas 
şərtlərdir. 

Azərbaycanın müstəqilliyi ildən-ilə möhkəmlənir və inkişaf 
edir. Bilirsən ki, indi biz müstəqillik dövrünün səkkizinci ilini 
yaşayırıq. Amma bu illər Azərbaycan üçün ağır, çətin olubdur. 
Ümumiyyətlə, yeni bir dövlət qurmaq, yeni bir siyasi-iqtisadi 
sistem yaratmaq heç kəs üçün asan deyildir. Çünki 70 il başqa bir 
iqtisadi-siyasi sistemdə yaşamış respublikada, insanlarda – 
bunların hamısında dəyişmə prosesi getməlidir. Bu, elə bir 
prosesdir ki, birinci növbədə insanların psixologiyasında 
dəyişiklik getməlidir. İnsanların beynində, psixologiyasında 
dəyişiklik bir gündə, iki gündə getmir. Amma biz bunu təmin 
edirik. Biz bunu onunla təmin edirik ki, xalqımızı artıq 
inandırmışıq. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini, milli azadlığını əldə edibdir 
və xalqımız inanır ki, nə qədər çətin olsa da biz ölkəmizi heç vaxt 
heç kəsin himayəsinə verməyəcəyik, onun heç kəsin 
müstəmləkəsinə çevrilməsinə imkan verməyəcəyik. Azərbaycan 
müstəqil bir dövlətdir və müstəqil də yaşayacaqdır. Biz öz 
ölkəmizi bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik. 
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Bilirsiniz ki, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman 
Azərbaycan müstəqillik aktı qəbul etdi. 1995-ci ildə qəbul 
etdiyimiz Konstitusiyada da bu, təsbit olunubdur. Bu, qiymətli 
sənədlərdir, şübhəsiz ki, həm dövlət, həm xalq üçün bu 
istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə əsas verən sənədlərdir. Amma 
bu fəaliyyəti yaratmaq, aparmaq, yenə də deyirəm, insanların 
hamısını buna inandırmaq, eyni zamanda ölkəmizi ayrı-ayrı xarici 
təzyiqlərdən qorumaq üçün çox işlər görmək lazımdır. Biz bu 
işləri görürük. 

Bilirəm, o illər hamı üçün çətindir, amma Azərbaycan üçün 
daha da ağır, çətin olubdur. Sən buraya ilk dəfə 1989-cu ildə 
gəlmisən. O vaxt sən Azərbaycanda vəziyyəti görmüşdün. O 
zaman bir tərəfdə xalq idi, o biri tərəfdə isə kommunist 
hakimiyyəti idi. 

Kommunist hakimiyyəti xalqı artıq idarə edə bilmirdi, ona görə 
xalq meydanlara tökülürdü, öz etirazını bildirirdi. Bunların da 
nəticəsində o vaxt, 1990-cı ilin yanvarında sovet hakimiyyəti, 
Moskva, xüsusən sovet hökumətinin başında duran Qorbaçov 
Azərbaycan xalqına qarşı böyük  bir qəsd, təcavüz etdi, böyük 
qoşun hissəsini, tankları, silahlı qüvvəni bir gecənin içərisində 
Azərbaycana sürdü. Günahsız insanlar qətlə yetirildi, qan töküldü, 
şəhidlər verildi. 

Bu o zaman idi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münaqişə gedirdi. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxtlar sovet 
hökuməti, başda Moskva olmaqla sovet hakimiyyəti bu 
münaqişədə Azərbaycana ədalətsiz yanaşmışdı. Məsələn, 1988-ci 
ilin fevral ayında, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi ya-ranan 
zaman Dağlıq Qarabağda ermənilər qalxıb artıq Azərbaycandan 
imtina edəndə və Dağlıq Qarabağın Ermənistana bağlanması 
haqqında qərar qəbul ediləndə, şübhəsiz ki, o cür totalitar bir 
dövlətin, Sovet İttifaqı hökumətinin bu münaqişənin qarşısını 
almağa imkanı var idi. 

Dağlıq Qarabağ vilayəti Azərbaycanda 1923-cü ildə yaranıbdır. 
O vaxta qədər heç zaman belə bir vilayət olmayıbdır. 
Azərbaycanın ərazisində ermənilər də, başqa millətlər də 
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yaşayıbdır. Mən hesab edirəm ki, sovet hakimiyyəti tərəfindən 
Azərbaycana o vaxt birinci qəsd edilibdir. Bu da ondan ibarətdir 
ki, sovet hökuməti Azərbaycanın içərisində ermənilər üçün 
muxtariyyət qurumu yaradıbdır. Nə üçün? 

Ermənilər hər yerdə yaşayırlar. Məsələn, Kaliforniyada da 
çoxlu ermənilər vardır. Amma Amerika onlara muxtariyyət 
hüququ verirmi? Vermir. Yaxud, əsrin əvvəlində, 1920-ci ilin 
əvvəllərində Ermənistanda nə qədər azərbaycanlılar yaşayıblar. 
Onlar da Dağlıq Qarabağda ermənilər yaşayan kimi yığcam, yəni 
bir ərazidə yaşayıblar. 

Yadımdadır, Naxçıvanla Ermənistan arasında rayonlar var. 
Mən onları yaxşı tanıyıram, qabaqlar oraya çox gedib-gəlmişəm 
məsələn, orada Qəmərli, Vedi, Zəngibasar, Uluxanlı rayonları var 
idi. Naxçıvanın sərhədindən, Şərur rayonundan Ermənistanın o 
vaxtkı sərhədinə keçəndən – həmin sərhədi 1920-ci illərdə 
yaradıblar, əvvəllər belə sərhəd olmayıbdır – ta Yerevana qədər 
olan bütün rayonlar azərbaycanlı rayonlarıdır. Mən o vaxtlar bu 
yolu avtomobillə də çox getmişəm, həm də dəmir yolu vasitəsilə 
getmişəm. Onların hamısı azərbaycanlılarındır. Gedirdik, orada 
bir kənd, burda bir kənd, rayon mərkəzlərinin hamısı 
Azərbaycanındır, orada azərbaycanlılar yaşayırdılar. Hələ mən 
Ermənistanın bu hissəsini deyirəm. 

Məsələn, Ermənistanın digər hissəsi, yəni Gürcüstana tərəf 
hissəsi də var. Orada da azərbaycanlılar yaşayırdılar. Yaxud, 
Zəngəzuru götürək. Məsələn, Sisyan, Gorus, Qafan rayonları – 
indi bunların adları Ermənistanda belə adlandırılır, amma onların 
hamısı Zəngəzura daxil olan torpaqlardır. Orada da yaşayanların 
əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Amma niyəsə nə orada, nə də bu 
biri yerdə azərbaycanlılara o vaxt muxtariyyət verilmədi. 

Yaxud da ki, Gürcüstanı götürək. Gürcüstan ilə Azərbaycan 
sərhədində Borçalı qəzası var. Orada azərbaycanlılar çox 
yaşayırlar. Onlar o vaxt da, indi də orada yaşayırlar. Məsələn, ola 
bilərdi ki, orada azərbaycanlılara da muxtariyyət veriləydi. Amma 
verilməyibdir. Ancaq ermənilərə Dağlıq Qarabağda muxtariyyət 
veriblər və Muxtar vilayət yaradıblar. 
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Bax, burada Azərbaycan xalqına xəyanət edilibdir. Burada bir 
mina, yəni uzun müddətdən sonra partlayacaq mina qoyulubdur. 

Bu tarixin hamısı mənə məlumdur. Mən bunların bir hissəsini 
tarixdən oxumuşam, bir hissəsinin də canlı şahidiyəm. Məsələn, 
Dağlıq Qarabağda ermənilər həmişə – 1930-cu illərdə də, 1940-cı 
illərdə də narahatçılıq ediblər. Mənim yadımdadır, 1950-ci illərdə 
onlar neçə dəfə məsələ qaldırmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı 
Ermənistana bağlasınlar. Amma sovet hakimiyyəti bunun qarşısını 
almışdı. 

Götürək 1960-cı illəri. O vaxt – 1950-1960-cı illərdə mən 
burada Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində işləyirdim. 
Xatirimdədir, o vaxtlar biz bu məsələlərin qarşısını dəfələrlə 
almışdıq. Yadımdadır, 1967-ci ildə Dağlıq Qarabağın mərkəzində 
– vaxt ona Stepanakert deyirdilər – qanlı bir hadisə oldu. 
Ermənilər o vaxt yığışıb üç nəfər azərbaycanlını avtomobilin 
içərisində yandırdılar. Mən o zaman oraya getdim, on beş gün 
orada oldum. Böyük bir komissiya yaradılmışdı, mən də həmin 
komissiyanın tərkibində idim. Dəhşətli bir vəziyyət yaranmışdı. 
Onda da etmənilər qalxmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana 
birləşdirmək lazımdır. 

Sonra – 1970-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim 
zaman ermənilər bir neçə dəfə bu məsələni qaldırmışdılar. Amma 
biz onun qarşısını almışdıq. Bunu açıq demək lazımdır, biz ona 
görə qarşısını almışdıq ki, Moskva hökuməti də buna yol 
vermirdi. 

Yadımdadır, 1977-ci ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası qəbul 
olunurdu. O vaxtlar yeni Konstitusiyada hər bir respublikanın adı, 
slahiyyəti göstərilirdi. O zamanlar ermənilər Moskvaya məktublar 
yazmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkibinə 
keçirsinlər. O vaxt bir Konstitusiya komissiyası yaradılmışdı. 
Konstitusiya komissiyasının sədri Sovet İttifaqının başçısı Brejnev 
idi. Mən də həmin Konstitusiya komissiyasının üzvü idim. Biz bir 
neçə dəfə toplaşmışdıq. Mən Moskvaya, Konstitusiya 
komissiyasının iclasına gələndə orada bir neçə dəfə həddindən 
artıq məktublar, kağızlar, sənədlər çıxardılar ki, məsələni belə 
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qoyurlar, bəlkə bu məsələyə baxaq. Mən buna qəti etiraz etdim. 
Sovet hakimiyyəti öz dövlət quruculuğu sistemini yaratmışdı, - 
təxminən 1920-30-cu illərdə yaratmışdı, onu dəyişdirmək 
istəmirdi. Ona görə də belə məsələlərin qarşısı alınırdı. 

Ancaq təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri və 
Ermənistan 1988-ci ildə bu məsələni qaldıranda bunun qarşısı 
alınmadı. Bu da hərbi münaqişəyə, qanlı müharibəyə gətirib 
çıxardı. Buna görə Azərbaycan xalqına sovet hakimiyyətinə qarşı 
böyük bir etiraz, narazılıq var idi. Bu da əsaslı, ədalətli idi. Çünki 
Azərbaycana qarşı ədalətsizlik edilmişdi. Birinci ədalətsizlik o 
vaxt, ikinci ədalətsizlik – həm xəyanət, həm cinayət 1990-cı ilin 
yanvarında edilmişdi. 

Bunlar hamısı Azərbaycanın daxili vəziyyətini gərgin-
ləşdirmişdi. Sən yaxşı bilirsən, hamıya məlumdur, - ondan sonrakı 
dövrdə də torpaqlarımızı qorumaq ermənilərin qarşısını almaq 
əvəzinə Azərbaycanın daxilində hakimiyyət uğrunda mübarizə 
gedirdi. 

1990-cı ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişdi və dəyişilməli 
idi. Çünki həmin hakimiyyət Azərbaycan xalqını gətirib 20 
Yanvar faciəsinə çıxardı. Ondan sonra gələn hakimiyyət düzgün 
siyasət aparmadı. O vaxt hakimiyyətdə Vəzirov idi. O, 
respublikanı qoyub Rusiyanın təyyarəsində qaçdı. Rusiyanın hərbi 
qüvvələri onu Moskvaya qaçırdı. Sonra isə Mütəllibov 
hakimiyyətə gəldi. O da anlamadı, nəticə çıxara bilmədi ki, 
Azərbaycan xalqının mənafelərini müdafiə etmək lazımdır. Ona 
görə də iki il hakimiyyətdə qala bilmədi. Onu da xalq qovdu və 
1992-ci ilin may ayında o da buradan qaçmağa məcbur oldu. Onu 
da yenə Rusiya ordusunun hərbi təyyarəsində Bakıdan çıxardılar, 
ondan sonra gedib Moskvada gizlənir. Vəzirov da Movkvada 
gizlənir. Onlar qanlı yanvar faciəsini günahkarlarıdır. Onlar 
Azərbaycan xalqı qarşısında cavab verməlidirlər. Bu gün də cavab 
verməsələr, sabah cavab verəcəklər. Tarix bütün bunları onlardan 
soruşacaqdır. Çünki onlar Azərbaycan xalqına xəyanət ediblər. 

Mən hesab edirəm ki, XX əsrdə Azərbaycan xalqına 20 Yanvar 
xəyanəti kimi heç kəs xəyanət etməmişdir. Bunu Azərbaycan 
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xalqının uzun illər itaət etdiyi sovet hökuməti etdi. amma buna 
şərait yaradan, bu hadisəni yaradan o vaxt Azərbaycanın başında 
duran adamlar – Vəzirov, Mütəllibov kimi adamlar olub. 

Bundan sonra yenə də hakimiyyət uğrunda mübarizə 
tükənmədi. Mütəllibov qovuldu, hakimiyyətə başqaları gəldi. 
Amma bunlar bir tərəfdən hakimiyyəti saxlaya bilmədilər, digər 
tərəfdən də ayrı-ayrı qüvvələr yenə çəkişməyə başladılar. Bir ildən 
sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi böhran, dövlət böhranı yarandı.  

Sən bilirsən ki, 1993-cü ilin iyun ayında artıq Azərbaycan 
dağılırdı, parçalanırdı. O vaxt hakimiyyətdə olanlar hamısı qaçdı. 
Baş nazir, Ali Sovetin – Milli Məclisin sədri istefa verdi. Məni 
dəvət edib iyunun 15-də Ali Sovetə – Milli Məclisə sədr seçdilər. 
İki gündən sonra prezident öz kürsüsünü qoyub qaçdı. Ölkəmizin 
cənubunda bir dəstə Azərbaycanı parçalamaq istəyirdi. Bilirsən ki, 
Surət Hüseynov və başqaları Gəncədə Hakimiyyəti əllərinə 
almışdılar. Azərbaycanın şimalında artıq ölkəmizi çalxalayırdılar. 
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi dövrü, çətin bir dövr keçirirdi. 

Ondan sonra biz vəziyyəti xırda-xırda normallaşdırmağa, 
sabitlik yaratmağa başladıq. Ancaq daxildə olan qüvvələr, 
xaricdən istiqamətləndirilən qüvvələr – şübhəsiz ki, onlar xaricdən 
istiqamətləndirilirdilər – yenə də Azərbaycanı parça-lamaq, 
dağıtmaq istədilər. Xatirindədir, 1994-cü ilin oktyabr ayında 
burada dövlət çevrilişinə cəhd oldu. Bu zaman həmin o daxili, - 
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan, - həm də xarici qüvvələrin 
hamısı bir yerdə idi. Qaçıb Moskvada oturan azərbaycanlılar da 
bu işin içində idilər. Təsadüfi deyildir ki, biz o məsələni 
yatırandan sonra həmin hadisənin günahkarları Surət Hüseynov, 
Rəhim Qazıyev və başqaları – hamısı qaçıb Moskvada gizləndilər. 
Onlara Moskvada sığınacaq verdilər. 

Amma yenə də haqqa-ədalət özünü göstərdi, onlar orada 
yaxalandılar, gətirildilər və ədalət məhkəməsinin qarşısında 
durdular. 

Yaxud ondan altı ay keçməmiş, 1995-ci ilin mart hadisələri. 
Cinayətkar bir qrup, OMON dəstəsində cinayətkar qrupa 
çevrilmiş omonçular tək deyildilər. Onlar tək deyildilər, onları da 
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xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları istiqamətləndirirdi. Amma 
təkcə onlar yox. Həmin o mart hadisələrinə görə həbs olunanların 
içərisində Mütəllibovun da emissarı, Mütəllibovun da göndərdiyi 
adam vardı, gəlib onlarla hakimiyyət bölüşməsi aparırdı; Əbülfəz 
Elçibəyin də nümayəndələri vardı və Müsavat Partiyasının da 
nümayəndələri vardı. Yenə də Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər. 

Amma Azərbaycan artıq o Azərbaycan deyildi. Azərbaycan öz 
qüdrətini müəyyən qədər toplamışdı, - biz bunların qarşısını aldıq. 
Sonra da Azərbaycanın daxilində sabitliyi pozmağa çalışan 
qüvvələr oldu. Terror etmək cəhdləri oldu. Məsələn, indi bizim 
üçün tam aşkar olub, - əvvəl də aşkar idi, - amma indi tamamilə 
sübut olunubdur ki, 1995-ci ilin avqust, ya sentyabr ayında mən 
rəsmi səfərdən – Rumıniyadan, Bolqarıstandan qayıdarkən 
təyyarəni raketlə vurmaq istəyirdilər. Bəli, bu daxildə yenə 
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar, eyni zamanda, xarici 
ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının göstərişi ilə idi. Onlar 
gözləyirmişlər ki, təyyarə vurulandan sonra bir neçə saatın 
içərisində ayrı-ayrı qüvvələr xaricdən Azərbaycana dolacaqlar. 
Bu, artıq sübut edilibdir. Başa düşürsənmi? 

Ona görə də mən sənə deyirəm ki, Azərbaycanın bu müstəqillik 
yolu çox ağır, çətin olubdur. Ancaq biz bu yolu şərəflə keçmişik. 
Şübhəsiz ki, itkilər vermişik, çox əzab-əziyyət çəkmişik. Amma 
bu yolu şərəflə keçmişik və xalqımızı sübut etmişik, xalqımızı 
inandırmışıq ki, bizim yolumuz müstəqillik yoludur və 
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, yaşayacaqdır. Heç bir 
xarici qüvvə, daxildə Azərbaycanın dövlətçiyinə zidd heç bir 
qüvvə, dövlətçiliyi pozmaq istəyən qüvvə burada özünə yer tapa 
bilməyəcəkdir. Hamısı məğlub olacaqdır. Mən bunu qətiyyətlə 
deyirəm və siz bütün azərbaycanlılara çatdırın. 

Bax, biz bu yolla gedirik. Bir də deyirəm, bizim fəaliyyətimizin 
əsas hissəsi Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq və 
irəliyə aparmaqdır. 

Bununla yanaşı, şübhəsiz ki, biz iqtisadi məsələləri həll 
etməliyik. Şübhəsiz ki, bu keçid dövründə insanların bir çoxunun 
vəziyyəti ağırdır, çətin bir dövr keçirirlər. Bu da təbiidir. Çünki 
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mülkiyyət forması dəyişir. Əvvəl sosialist mülkiyyəti idi, hər şey 
dövlətin idi. Fabriklər, zavodlar işləyirdi, insanlar da hamısı 
işləyirdi, məvacib alırdılar və məvaciblə yaşayırdılar. Əksəriyyəti 
də yaxşı yaşayırdı. Kasıblar da vardı, amma əksəriyyəti də yaxşı 
yaşayırdı. 

Ancaq biz o sistemdən imtina etdik. Mülkiyyət forması 
dəyişilir, özəlləşdirmə gedir, torpaq islahatı gedir. Məsələn, artıq 
biz torpağı kənddə olan kəndlilərə paylamışıq. Ancaq indi o 
torpaqdan istifadə etmək asan deyildir. Vaxtilə bunlar dövlət 
tərəfindən maliyyələşdirilirdi, texnikanı dövlət verirdi, yanacağı 
dövlət verirdi, başqa ləvazimatları, gübrəni dövlət verirdi. Amma 
indi dövlət bunları verə bilməz. Çünki indi torpaq artıq şəxsi 
mülkiyyətdir. Kəndli bu torpağı almağına sevinir, amma ondan 
istifadə etmək üçün nə qədər çətinliklərlə rastlaşır. Çünki onun 
torpağı var, amma istənilən qədər vəsaiti yoxdur ki, o torpaqdan 
istifadə eləsin və gəlir götürsün, öz maddi vəziyyətini daha da 
yaxşılaşdırsın. 

Bu il kəndlilərə, torpaq sahiblərinə şərait yaratmaq üçün mən 
ciddi bir fərman qəbul etdim. Kənd təsərrüfatında işləyənlərin, 
kəndlilərin bir çox vergiləri vardı. Biz bu vergilərin hamısını ləğv 
etdik, mən fərmanımla ləğv etdim. 

 Yaxud da, məsələn, kəndlilər yanacağı bazar qiyməti ilə alaraq 
torpaqda bir şey əkib-becərib satanda qoyduğu sərmayə ilə, pulla 
qazandığı pul başa-baş gəlir, yaxud hətta onlara zərər verir. Onda 
da deyir ki, mən niyə bu torpaqdan istifadə edim ki, xeyir 
götürmürəm. Buna görə də ona bu şəraiti yaratmaq üçün biz 70 
min ton yanacaq ayırdıq ki, torpaq sahiblərinə güzəştli qiymətlərlə 
verilsin, onlar torpaqdan istifadə etsinlər. İndi mən bu işə nəzarət 
edirəm. Mənə vaxtaşırı məlumatlar verirlər ki, bundan sonra 
kənddə işlər canlanıb insanlar  torpaqdan daha yaxşı istifadə 
edirlər. Hesab edirəm ki, bu il kənd təsərrüyfatı məhsulları daha 
da çox artacaqdır. 

Yəni, görürsən nə cür çətinliklər var! Yaxud da, biz 
özəlləşdirmə aparırıq. Məsələn, fabriklərin, zavodların çoxunu 
vermişik özəlləşdirməyə. Ancaq bunu alıb istifadə etmək üçün 
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çoxlarının pulu, vəsaiti yoxdur. Çünki o zavodların, fabriklərin 
çoxu köhnədir. Onların bəziləri sovet hakimiyyəti vaxtı lazım idi, 
amma bu gün lazım deyildir. Məsələn, sovet hakimiyyəti vaxtı 
bizdə yüngül sənaye vardı. Özümüz pambıq, yun istehsal edirdik. 
Bəli, burada parça – mahud, başqa şeylər toxuyurduq. Onlardan 
fabriklərdə paltar tikir, satırdılar. Çünki təkcə Azərbaycan üçün 
yox. Bu malları hazırlayıb verirdilər Sovet İttifaqına, o da birini 
buraya, birini oraya göndərirdi. Heç kəs də fikirləşmirdi ki, bunu 
nə cür satacaqdır. 

Məsələn, bizim ayaqqabı fabriklərimiz vardı. Mənim 
xatirimdədir, 70-ci illərin axırında Moskva prospektində gözəl bir 
ayaqqabı fabriki tikdirdim, - ola bilər, görəsən, - çox gözəl fabrik 
tikdirdim, müasir avadanlıq gətirdik. Amma iş bundadır ki, o 
vaxtlar Sovetlər İttifaqı daxilində buraxılan ayaqqabıların hamısı 
eyni idi. Bəziləri deyirdi ki, Leninqradda hazırlanan ayaqqabı 
Bakı ayaqqabısından keyfiyyətlidir, ona görə Leninqrad 
ayaqqabısı alaq. Amma çoxları, əksəriyyət Bakının 
ayaqqabısından istifadə edirdi. 

İndi isə sərhədləri açmışıq, dünyanın hər yerindən ayaqqabı 
gətirirlər. Yadımdadır, o vaxt Çexoslovakiya ayaqqabısı yüksək 
keyfiyyətli ayaqqabı hesab olunurdu. Ona görə Sovet İttifaqında 
hamı deyirdi ki, Çexovlovakiya ayaqqabısı almışıq. Amma indi o 
yoxdur. Yadımdadır, orada «Batya» fabriki vardı, Batya adam 
adıdır, hələ Çexoslovakiyada kapitalizm vaxtından fabrik onunku 
idi, sonra sosialist sistemi qurulanda onlar onu yaxşı işlədirdilər 
və Sovet İttifaqına çoxlu ayaqqabı göndərirdilər. Amma indi 
İtaliyada, Almaniyada, başqa ölkələrdə o qədər yüksək 
keyfiyyətlit ayaqqabılar istehsal edilir ki, nəinki bizim ayaqqabılar 
onlarla ayaqlaşa bilmir, hətta Moskvanınkı, Leninqradınkı da 
ayaqlaşa bilmir. Yəni bazar iqtisadiyyatına keçidin problemləri 
çoxdur. 

Məsələn, o vaxtlar biz burada güclü elektron sənayesi yaratdıq. 
Elektron sənayesi yaratdıq. Elektron sənayesi nədən ötrü lazım 
idi? Hərbi sənaye üçün lazım idi, demək, silah, təyyarə, raketlər 
və s. qayırmaq üçün lazım idi. İndi o gözəl-gözəl zavodların, 
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hansılara ki, biz milyonlarla vəsait qoymuşduq, istehsal etdiyi 
məhsulu satmaq çətindir. Çünki Sovetlər İttifaqının istehsal etdiyi 
silahlar qədər indi heç yerdə silah istifadə olunmur. 

İndi orada, Rusiyada özlərininki var. Biz əvvəl bu zavodların 
məhsulunu Rusiyanın başqa-başqa mərkəzlərinə göndərirdik, 
harada ki, hərbi sənaye var idi. Amma indi onlara tələbat yoxdur. 

Bax, bu, keçid dövrünün çətinlikləridir. Amma bu çətinliklərə 
baxmayaraq, geriyə dönüş yoxdur. Biz irəliyə gedirik və hesab 
edirəm ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir və 
edəcəkdir. 

Xarici investisiyanın cəlb olunması üçün biz neft sahəsində çox 
böyük işlər görmüşük. Sən bunu bilirsən. 19 müqavilə 
imzalanıbdır. Onların iştirakçıları içərisində Amerika şirkətləri 
çoxdur. O cümlədən, məsələn, «Şevron» şirkətinin iqamətgahı 
Kaliforniyadadır. Mən Amerikaya gedəndə onlar məni çox dəvət 
etdilər ki, Kaliforniyaya gəlim, onlar orada yerləşirlər. 

Yaqub Zurufçu: Siz qərar vermişdiniz ki, gələsiniz. 
Heydər Əliyev: Bəli, bəli, amma imkan olmadı. Bu 

müqavilələr Azərbaycana böyük sərmayə gətirir. Azərbaycana 2 
milyard dollardan artıq sərmayə qoyulubdur. Artıq biz birinci 
konsorsiumdan bəhrələr götürürük, neft çıxarırıq. Bu il «Çıraq» 
platformasından 5 milyon ton neft çıxarılıb ixrac olunacaq və bu, 
get-gedə artacaqdır. «Şahdəniz» neft-qaz yatağı var, bu yaxınlarda 
onun imkanlarını açıblar. Oradan azı 700 milyard kubmetr qaz 
gözlənilir. Amma deyirlər ki, bir trilyondan çox olacaqdır. 
Demək, biz artıq nəinki böyük neft ölkəsi, həm də böyük qaz 
ölkəsiyik. Biz iki-üç ildən sonra özümüzü də qazla təmin 
edəcəyik, amma dünyaya da qaz satacağıq. İndi fikirləşirik k, yeni 
bir qaz kəməri tikək. Biz bu işlərə qısa müddətdir, - 1994-cü ildə 
başlamışıq. Bu ilin sentyabrında həmin müqavilənin beş ili tamam 
olacaqdır. Amma gör, nə qədər sərmayə gəlibdir, Azərbaycanda 
nə qədər dəyişikliklər obudur. 

Biz bütün başqa sahələrə də sərmayə cəlb etmək istəyirik. 
Düzdür, orada bizim nailiyyətlərimiz neftdəki kimi deyildir. 
Amma orada da işlər gedir. Orada da özəl müəssisələr yaranır, 
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ayrı-ayrı sərmayəçilər gəlir. Doğrudur, gərək mən bu məsələlərlə, 
nə təhər deyərlər, yaxından məşğul olum. Xarici sərmayəçilər 
mənə şikayət edirdilər ki, Azərbaycanın bəzi dairələrində, yəni 
dövlət hökumət orqanlarındakı bürokratiya cürbəcür maneələrlə 
sərmayəçilərin çoxunun Azərbaycana gəlməsinin qabağını alır. Bu 
şikayətlər var. 

Yaqub Zurufçu: Onu mən də bilirəm. 
Heydər Əliyev: Görürsən, sən də bilirsən. 
Yaqub Zurufçu: Bu gün axşam da mənə biri dedi ki, cənab 

prezidentlə görüşəndə bildir ki , biz buraya iş görməyə gəlirik. 
Amma maneçilik törədirlər. 

Heydər Əliyev: Görürsən, bunu sən mənə deməzdən əvvəl 
mən sənə deyirəm. Mən bunları bilirəm. Bizim Nazirlər 
Kabinetinə, nazirliklərə bu barədə çox göstərişlər vermişəm. 
Amma çox təəssüf ki, - mən açıq deməliyəm, - bu problem hələ 
həll olunmayıbdır. Mən bu yaxın zamanlarda sahibkarlarla 
görüşəcəyəm, xarici investorlarla görüşəcəyəm. Baxacağam, bəlkə 
də bəzi qanunları, bəzi qaydaları dəyişdirmək lazımdır ki, xarici 
sərmayəçilərin Azərbaycana gəlməsini yüngülləşdirək. Bu, 
birincisi. İkincisi də, ayrı-ayrı adamların öz şəxsi mənafeyi üçün 
xarici investorları Azərbaycandan, nətəhər deyərlər, 
uzaqlaşdırmaq hallarının da qarşısını alaq. 

Bu da çoxdur. Çünki təəssüflər olsun ki, bizim adamların 
bəziləri mənəviyyatca çox korlanıblar. Onlar Azərbaycanın 
mənafeyini gudmür, bəziləri öz mənafeyini güdür. Ona görə də 
xarici investor gələndə, onun qabağına öz mənafeyi üçün elə 
şərtlər qoyur ki, o da görür ki, şübhəsiz, bu şərtlə burada iş görə, 
gəlir götürə bilməz və çıxıb gedir. Belə hallar da var. Artıq bu da 
mənə gəlib çatıbdır. Mən bunlarla ciddi məşğul olacağam. Biz 
bunları, nöqsanları da aradan qaldıracağıq. 

Yəni, orada yaşayan azərbaycanlılar qoy bilsinlər, - düzdür, 
Azərbaycanda sərmayənin cəlb olunması üçün çətinliklər var, 
ancaq bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki onlar bizim 
hökumətin siyasəti deyil, dövlətin siyasəti deyil, ayrı-ayrı 
adamların Azərbaycana xidmət etmək əvəzinə Azərbaycana zərər 
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gətirməsinin, bəlkə də bəzi qanunların nəticəsidir. Məsələn, 
investorlar bəzən mənə deyirlər ki, bir məsələni həll etmək üçün 
gərək, nə bilim, yüz dənə imza toplayasan, yüz yerdən icazə 
alasan. Hər icazə alanda burada bir az gecikdirirlər, orada bir az 
gecikdirirlər. Başa düşürsən? Ona görə investor da deyir ki, bu 
nədir, axı, belə şey olmaz, sərbəst iqtisadiyyat belə olmaz! 

Bununla Azərbaycanın mənafeyini qorumaq yox, Azərbaycana 
zərər gətirirlər. Bunların da qarşısını alacağıq. Beləliklə, 
Azərbaycan sərbəst iqtisadiyyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir 
və gedəcəkdir. Qoy Kaliforniyada, Amerikada bizim 
soydaşlarımız bilsinlər. Bilsinlər ki, Azərbaycanın yolu budur. 

Sən Azərbaycanın bugünkü reallığını da görürsən. Sən 
Azərbaycana gəlib-gedirsən, hər halda şəhəri görürsən. Hər halda 
dəyişiklikləri də görürsən. Məsələn, bu ağır dövrdə bizim özəl 
sektorda çox tikintilər gedir, çox işlər görülür. Bu da var. 
Nöqsanlar da var, amma nailiyyətlər də var. 

Məsələn, bizim maliyyə sistemi indi yaxşı vəziyyətdədir. 
Baxmayaraq ki, nöqsanlar vardı. Məsələn, mən maliyyə nazirini 
işdən götürdüm, yeni nazir təyin eləmişəm. Artıq görürəm ki, 
yaxşı işləyir və güman edirəm ki, yaxşı işləyəcəkdir. Başqa bir 
dəyişiklik. Məsələn, bizdə vergi müfəttişliyi çox pis vəziyyətdə 
idi. Neçə dəfə mən Baş Vergi Müfəttişliyinin rəisinə xəbərdarlıq 
etdim. Ancaq birincisi, o təşkilat zibillənmişdi, ikincisi də, çoxları 
vergini gizlədirdilər, demək, dövlətə zərər vururdular. Mən hələ 
keçən il, - deyəsən, oktyabr ayında idi, - Baş Vergi Müfəttişliyinin 
ərizəsinə çox ciddi xəbərdarlıq etdim, ona bir az da vaxt verdim. 
Başa düşürsən, mən insanlara rəhmli yanaşıram. İstəyirəm ki, 
insanlir öz nöqsanlarını anlasınlar, aradan götürsünlər. Amma 
baxıb görəndə ki, yox, bunlar düzələsi adam deyil, yaxud, sadəcə 
baxarıqsız adamdır, baxarığı bundan yuxarıya qalxa bilməz, - 
şübhəsiz ki, belə adamları dəyişirik. Məsələn, vergi 
müfəttişliyinin başçısını çıxartdım, yeni bir gənc adam qoymuşm. 
Sədalar gəlir ki, yaxşı başlayıbdır, yaxşı işləyir. 
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Yəni bu, həyatdır, başa düşürsünüz. Hökuməti, dövləti idarə 
etmək çox asan məsələ deyildir. Amma bu işlərlə biz gündə 
məşğul oluruq və məşğul da olacağıq. 

Şübhəsiz ki, bizim hamımızı incidən, hamımızı narahat edən, 
hamı üçün ağır olan problem Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsidir, bunun nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarının 20 
faizinin işğal olunmasıdır, bir milyondan artıq soydaşlarımızın 
yerindən-yurdundan didərgin düşməsidir, çadırlarda yaşamasıdır. 

Düzdür, bizim böyük bir nailiyyətimiz odur ki, atəşi 
dayandırdıq. Beş ildir ki, qan tökülmür. Beş ildir ki, atəşkəs şəraiti 
yaratmışıq. Əgər biz bu atəşkəs şəraitini yaratmasaydıq, 
iqtisadiyyatda, həyatımızda bu dəyişiklikləri edə bilməzdik. Bir 
tərəfdən müharibə apar, insanları gündə göndər oraya, hər gün 
şəhidlər qəbul elə, o biri tərəfdən də başqa işləri gör – bu, 
mümkün deyildir! Mümkün deyildir! Ona görə 1994-cü ilin 
mayında biz atəşkəsə razı olduq – Ermənistan da razı oldu, biz də 
razı olduq. Buna riyaət edirik. Mən dəfələrlə bəyan etmişəm və bu 
gün də deyirəm ki, bi buna riayət edəcəyik. Riayət edəcəyik ki, 
məsələni sülh yolu ilə həll edək. 

Doğrudur, bu da asan deyildir. Çünki Ermənistan tərəfi bizim 
torpaqları işğal etdiyinə görə, şübhəsiz ki, öz iddialarından əl 
çəkmir. Onlar Dağlıq Qarabağı hələ 1988-ci ildə işğal ediblər. 
Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın hakimiyyəti 1988-ci ildən 
tamamilə fəaliyyətini dayan-dırıbdır. Amma Dağlıq Qarabağın 
ətrafında sırf azər-baycanlılar yaşayan, Dağlıq Qarabağa mənsub 
olmayan rayonlarımızı da işğal ediblər. İşğal etdiklərinə görə 
onlar öz iddialarından əl çəkmirlər. 

Danışıqlar aparırıq. Bilirsən ki, artıq iki dəfədir – həm 
Vaşinqtonda, həm də Cenevrədə – ermənistan prezidenti Robert 
Koçaryanla görüşüb çox geniş və gərgin danışıqlar aparmışam. 
Görünür ki, bu  danışıqları da aparmaq lazımdır, bir yol tapmaq 
lazımdır. Yəni o tərəf də dirəşsin, bu tərəf də dirəşsin, hər kəs bir 
addım eləsin – onda heç bir məsələ həll olunmayacaqdır. 

Məsələn, Cenevrədən qayıdandan sonra mən dedim ki, biz hər 
iki tərəfdən kompromislər axtarırıq. Bunun özü yaxşı haldır. 
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Güman edirəm ki, əgər o tərəfdən də, bu tərəfdəndə kompromis 
olmasa, məsələni həll etmək çox çətin olacaqdır. Ancaq mən 
inanıram – inanıram ki, biz bu məsələni həll edəcəyik. İnanıram 
ki, biz işğal olunmuş torpaqları azad edəcəyik və inanıram ki, ağır 
vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız öz yerlərinə-yurdlarına 
qayıdacaqlar. 

Ancaq iş bundadır ki, - sən Amerikada, Kaliforniyada 
yaşayırsan, - ermənilərin təbliğatı nə qədər güclüdür, nə qədər 
güclüdür. 

Yaqub Zurufçu: Çox güclüdür. 
Heydər Əliyev: Mən bu dəfə Vaşinqtona gələndə əvvəlcədən 

bir proqram düzəldilmişdi ki, Kaliforniyaya gedim. Yadındadır, 
hələ mən gəlməmişdən üç ay qabaq orada ermənilər nə qədər hay 
qaldırmışdılar. Qəzetlərdə yazırdılar: «Biz Heydər Əliyevi 
Kaliforniyaya buraxmayacağıq». Yəqin ki, sən bunları qəzetlərdən 
bilirsən. 

Amerikada ermənilərin əksəriyyəti Kalifolrniyada yaşayır və 
Kaliforniya Amerikanın ən zəngin bir yeridir. Orada olan 
ermənilər də hamısı zəngindir, - sən bilirsən, - Amerikanın 
hökumətinə təsir edirlər, Konqresdə onların tərəfdarları çoxdur. 
Bu tərəfdarlar da bu gün yaranmayıbdır. Bunlar on illərlə 
yaranıbdır. Vaxtilə Amerikada Azərbaycanı tanıyan yox idi. 
Amma erməniləri tanıyan həmişə olubdur. Çünki ermənilər yüz 
ildən artıqdır ki, Amerikada yaşayırlar, bəlkə də onda da çox. 

Yaqub Zurufçu: Dövlətdə çox yerləri var. 
Heydər Əliyev: Dövlətdə çox yerləri var. Təkcə Amerikada 

yox, Fransada da, Avropanın bütün ölkələrində. Hansı ölkəni 
görürürsən-götür, orada erməni var və ermənilər də hər yerdə 
təsirlidirlər, güclüdürlər. 

Onların təbliğatı da çox güclüdür. Erməninin xüsusiyyəti 
belədir ki, heç Dağlıq Qarabağın nə olduğunu bilməyən adam, 
nəsli iki yüz il Amerikada, Kaliforniyada yaşayan adam Dağlıq 
Qarabağ haqqında düşünür. Amma təəssüf ki, bizim 
Azərbaycanlılarda belələri azdır. Doğrudur, yoxsa yox? Düz 
deyirəm yoxsa yox? 
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Yaqub Zurufçu: Bəli. Əlbəttə, cənab prezident. Onu deyim ki, 
orada azərbaycanlılar şah dövründə yaşamış azərbycanlılardır. 
Məndən yaxşı bilirsiniz ki, şah zamanında yaşamış 
azərbaycanlılara imkan verilməyib ki, onlarda milli hisslər 
yaransın. Buna görə onlar özlərini milli məsələdən bir az uzaq 
göstərirlər. 

Heydər Əliyev: İndi də edək? Amma bunlar Azərbay-canlıdır, 
biz onlara ümid bəsləyirik. Amma əgər onların milli hissləri 
yoxdursa, bu da bizim, nə təhər deyərlər… 

Yaqub Zurufçu: Amma indi günbəgün düzəlir. O hadisdən 20 
il keçib, uşaqları ki,  ərsəyə gəliblər, milli hissləri başa düşürlər. 

Heydər Əliyev: Başa düşürlər ki, hansı millətə mənsubdurlar. 
Yaqub Zurufçu: Ona görə mən çox çalışırdım ki, Sizinlə 

görüşəm. Doğrudan da, Sizdən çox razıyam ki, bunları 
açıqladınız. 

Heydər Əliyev: Bəli, sən orada onlara çatdır. Sən özün dedin 
ki, orada 300-400 minə qədər azərbaycanlı yaşaır. Elədirmi? 

Yaqub Zurufçu: Kaliforniyada ən azı 400 min nəfər 
azərbaycanlı yaşayır. 

Heydər Əliyev: Yalnız Kaliforniyada, ya başqa yerlərdə? 
Yaqub Zurufçu: Yox, ancaq Kaliforniyada. 
Heydər Əliyev: Kaliforniyada. Yaxşı, orada erməni nə qədər 

yaşayır? 
Yaqub Zurufçu: Los-Ancelesdə 500 min erməni yaşayır. 
Heydər Əliyev: 500 min. Yaxşı, say etibarilə o qədər fərqli 

deyildir. Elədirmi? Ancaq ermənilər nə iş görür? İndi mən səndən 
soruşuram. Mənsələn, mən Vaşinqtona gələndə bir proqram 
düzəldilmişdi ki, Kaliforniyaya gəlim. Ermənilər mənim oraya 
gəlməyimin əleyhinə o cür qalxdılar. Azərbaycanlılar öz sözlərini 
dedilər, yoxsa yox? 

Yaqub Zurufçu: Bəli, bəzi insanlar televiziyada çıxış etdilər. 
Mən özüm də gördüm. Özüm də bir dəfə radio ilə çıxış etdim ki, 
bu, şəxsi məsələ, şəxsi proqram deyildir. Bu dövlət səviyyəsində 
tədbirdir, prezident buraya gəlməlidir və buna heç bir maneə 
görmürəm. Amma ümumiyyətlə, ermənilər belə düşünə 
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bilmirdilər. Çünki, necə deyərlər, şəxsi mənafelərini çox nəzərə 
alırlar. 

Heydər Əliyev: Necə yəni düşünə bilmirlər? Sadəcə, onlarda 
milli hiss çox, güclüdür. Mən Kaliforniyaya gələcəkdim, sadəcə, 
imkanım olmadı. Gəlib o ermənilərlə üz-üzə duracaqdım onlar 
orada mənim əleyhimə nə qədər mitinq eləsəydilər, yaxud da 
mənə daş atsaydılar, mən onların qabağına çıxacaqdım. 
Çıxacaqdım və deyəcəkdim ki, siz ədalətsizsiniz, siz amerika kimi 
inkişaf etmiş, demokratiyada inkişaf etmiş bir dövlətdə 
yaşayırsınız, Amerikanın vətəndaşlarısınız, amma nə qədər 
ədalətsizsiniz! Mən bunları deyəcəkdim. Amma mənim 
proqramım imkan vermədi, ona görə də oraya gələ bilmədim. 
Ancaq inşaallah, gələcəyəm! Mən arzu edərdim ki, gəlib orada 
azərbaycanlılarla da yaxşı görüşə bilim. 

Yaqub Zurufçu: İnşaallah, çox gözəl olardı. 
Heydər Əliyev: Amma istəyirəm ermənilərlə də üz-üzə durum, 

sözlərimi onlara deyim, qoy onlar da mənə sözlərini desinlər. 
Onların haqqı yoxdur. Amma onların hər yerdə tərəfdaşları 
çoxdur. Konqresdə tərfdaşları doludur. İndi burada bizim bəzi 
müxalifət qəzetləri yazırlar ki, niyə bu qədər keçmədi? Son üç-
dörd ildə Amerikanın Senatında, Konqresində bizim 
tərəfdaşlarımız sıfırdan, ola bilər ki, 50-60 faizə çatıbdır. Sıfırdan! 
Biz bunu qısa müddətdə eləmişik. Ancaq hələ vaxt, zaman 
lazımdır onlara sübut edək ki, bəli, onların əksəriyyətinin 
beyinləri  elə dolub ki, guya Ermənistan – Azərbaycan müna-
qişəsinin günahkarı Azərbaycandır. Onların beynini elə 
doldurublar ki, guya azərbaycanlılar Dağluq Qarabağda erməniləri 
incidiblər, nə bilim, soyqırımı ediblər. Amma əslində bu, yalandır. 

Mən Azərbaycana 14 il başçılıq etdiyim zaman bunu dəfələrlə 
demişəm, bu gün də deyirəm: ermənilər Dağlıq Qarabağda 
Azərbaycanın bütün bölgələrində olan insanlardan yaxşı 
yaşayırdılar. 1970-ci illərdə və 1985-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağın 
iqtisadi inkişaf surəti Azərbaycanın ümumi inkişaf sürətindən nə 
qədər üstün idi. Amma ona baxmayaraq onlar yenə də «bizə 
Ermənistan lazımdır» dedilər. 
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Hansı ölkədə bizim diasporumuz var idi ki, biz onlarla əlaqə 
saxlayaq? Amma hələ o vaxt, sovet hakimiyyəti vaxtında mən 
dəfələrlə Ermənistana getmişdim, onların bayramlarında iştirak 
etmişdim. Orada bildirirdilər ki, bu, Amerikadan, bu, Fransadan, 
Avropanın digər ölkələrindən gələn erməni nümayəndə 
heyətləridir – xarici ölkələrdən ermənilər Ermənistana gəlirdilər. 
Amma bizə  başqa ölkələrdən bir azərbaycanlı gəlirdimi? Heç kəs 
gəlmirdi. Ona görə də onlar uzun illər öz diasporları, erməni 
lobbiləri ilə, əlaqədar olublar və əlbəttə, müstəqillik əldə edəndən 
sonra bu əlaqələr genişlənibdir. Şübhəsiz ki, münaqişəni həll 
etmək üçün bütün bunlar bizə çox çətinliklər yaradır. Amma 
bunlara baxmayaraq, mən inanıram ki, biz bu məsələni də həll 
edəcəyik. 

Beləliklə, Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi vardır. Azərbaycan 
bir demokratik, hüquqi dövlət, demokratik, dünyəvi cəmiyyət, 
sivilizasiyalı ölkə kimi günü-gündən inkişaf edəcəkdir və 
Azərbaycan xalqının rifah halı günü-gündən inkişaf edəcəkdir və 
Azərbaycan xalqının rifah halı günü–gündən yaxşılaşacaqdır. 

Mənim arzum nədir? Arzum budur ki, azərbaycanlılar harada 
olurlarsa-olsunlar, onlarda milli hiss daha da çox oyansın. Sizin 
də, bizim hamımızın da borcu ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan 
kənarda yaşayan azərbaycanlıların milli hissiyyatlarını oyadaq. 
Nəinki təkcə oyadaq ki, onlar yuxudan oyansındar,  həm də onlar 
güclənsinlr. Bu millilik bizi birliyə gətirir, yaxınlaşdırır. Bu 
millilik dövlətimizin əsasını yaradıbdır. 

Buna görə də xahiş edirəm, sən mənim bu sözlərimi televiziya 
vasitəsilə çatdırasan. Heç olmasa Kaliforniyada yaşayan 
azərbaycanlılar qoy məni eşitsinlər, mənim bu sözlərimi eşitsinlər. 
Mən arzu edirəm ki, onlar Azərbaycana gəlsinlər, Azərbaycanı 
görsünlər. Görsünlər ki, azərbaycanlıların da müstəqil ölkəsi, 
dövləti vardır. Mən deyirəm, - bu, son əsrlərdə ilk dəfədir. Özü də 
bu dövlət yaşayır və yaşayacaqdır biz artıq dünya birliyində 
özümüzə yer tutmuşuq. İndi Azərbaycanla hesablaşırlar. 
Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkişltlarda öz mövqeyini göstərir. 
Azərbaycana hörmət, ehtiram vardır. Bunlar hamısı hər bir 
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azərbaycanlını ruhlandırmalıdır, hər bir azərbaycanlıda milli 
hissləri daha da gücləndirməlidir. Mən xahiş edirəm,  bunları 
çatdırasınız. 

Əgər sən mənim bu dediklərimi Kaliforniyada yaşayan 
azərbycanlılara televiziya vasitəsilə bir dəfə yox, bir neçə dəfə 
çatdırsan və onlarla görüşlərdə göstərsən, bəlkə də biz səninlə bir 
şeyə nail ola bilərik. 

Yaqub Zurufçu: Cənab prezident, mən məmnuniyyətlə 
çalışacağam ki, Sizin bu dediklərinizi yayam. Amma ümumiyyətlə 
orada Amerika televiziyaları – Ey-Bi-Si, SNN televiziya kanalları 
da gözləyirlər ki, Sizinlə bu müsahibəni ingilis dilinə tərcümə edib 
versinlər. 

Heydər Əliyev: Demək, həmin televiziya kanalları da bu 
müsahibəni verəcəklər? 

Yaqub Zurufçu: Bəli. Bu, 100 faiz olacaqdır. Sizə dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə vaxt ayırdınız və bu 
məsələləri çox gözəl açdınız. Azərbaycanlılar, hətta amerikalılar 
da biləcək ki, Azərbaycanın gələcəyi nədir və nə etməlidir. 

Mən Sizinlə bu görüşümə çox şadam. Azərbaycan xalqına bu 
ümidlə çox gözəl gələcək arzulayıram. Sizinlə görüşmək mənim 
üçün böyük fəxrdir. Arzum budur ki, gələcəkdə də Sizinlə 
görüşəm, xalqımızın bir övladı, nümayəndəsi və bir insan kimi 
Azərbaycanı Amerikada təmsil edəm. Bu, mənim böyük 
arzumdur, bilirəm ki, Sizin də arzunuzdur. Mən həmişə belə 
olacağam və heç vaxt da bu yoldan geri dönməyəcəyəm. 

Heydər Əliyev: Sağ olun. 
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Azərbaycan.- 12 avqust.- 1999  
 

BAKIDA «PARK HƏYAT» OTEL KOMPLEKSİNİN 
TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ 

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 
 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
- Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli səfirlər! 
Biz bu gün Azərbaycanda, Bakıda xarici sərmayənin 

Azərbaycana qoyulması və onun müsbət nəticələri ilə əlaqədar 
olan əlamətdar bir hadisəni qeyd edirik. 

Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının «Həyat 
Recensi» şirkəti Azərbaycana ilk gələn xarici investorlardan 
biridir. 

Xatirimdədir, 1993-cü ildə «Həyat Recensi» şirkətinin 
nümayəndəsi cənab Paolo Pərviz Azərbaycana gəlib, vəziyyəti 
öyrənib, burada qədimdən qalan, yəni 50-ci, ya 60-cı illərdə 
tikilmiş «Naxçıvan» otelini icarəyə götürüb və qısa bir zamanda 
orada müasir tələblərə cavab verən bir otel yaradıbdır. 

Mən demişdim ki, «Həyat Recensi» oteli «Həyat Recensi – 
Naxçıvan» oteli olsun, çünki onun qədim adını itirmək olmaz. 
Artıq bir neçə ildir ki, o, Azərbaycanı ziyarət edən və müxtəlif 
sahələri təmsil edən insanlara xidmət edir və Azərbaycanda 
müasir tələblərə cavab verən otel xidmətini göstərir. 

İlk «Həyat» otelinin Azərbaycanda yaranması təxminən 1993-
cü ildən sonra ölkəmizdə xarici investorlar üçün iş görmək şəraiti 
yaranmasının başlanğıcı ilə bərabər olmuşdur. Təxminən o 
vaxtdan, 1993-cü ilin ikinci yarısından biz Azərbaycana xarici 
sərmayəçilərin axınını müşahidə etdik. Bunlardan da ən böyüyü 
dünyanın iri neft şirkətləridir ki, biz 1994-cu ilin sentyabr ayında 
ilk müqaviləni, «Əsrin müqaviləsi» adlanan müqaviləni 
imzaladıq. 
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Böyük şirkətlərin, iş adamlarının Azərbaycana gəlməsi üçün, 
şübhəsiz ki, onların burada qısa ya uzun müddətdə yaşaması üçün 
müasir tələblərə cavab verən otel xidməti lazım idi və bu xidməti 
də bizim bəzi keçmiş otellərin modernləşdirilmiş hissləri ilə 
bərabər, xüsusən «Həyat» oteli yerinə yetirir. Şəxsən mən bu 
təşəbbüsü qiymətləndirdim və «Həyat» şirkətinin burada 
fəaliyyətinin genişlənməsi üçün, daha da çox iş görməsi üçün, 
lazımi şəraitin yaranması üçün müvafiq hökumət orqanlarına 
göstəriş verdim. 

Bu gün mən burada yaranmış binaları seyr edərək bildirirəm 
ki, vaxtilə mən «Həyat» otelinə ancaq bəzi hallarda, müəyyən 
mərasimlər zamanı gəlirdim. Bundan sonra isə «Həyat» otelinin 
yanında bir bina tikildi. Xatirimdədir, orada Böyük Britaniya 
bankının bir hissəsi yerləşdi, yaxud bir də Böyük Britaniyanın 
Azərbaycandakı səfiri yerləşdi. Bunları görmüşüdüm. Ancaq 
bunlardan başqa burada son vaxtlar yaranmış binaları 
göməmişdim. 

Mən imkan çərçivəsində bu gün həm bu otel kompleksini, həm 
də ətrafda olan binaları seyr etdim və çox şadam ki, qısa 
müddətdə burada böyük bir otel, ofis, yaşayış, istirahət kompleksi 
yaranıbdır. Güman edirəm səhv etmərəm, əgər desəm ki, xaricdən 
gələn böyük investorlarla bərabər, yəni neft yataqlarından 
müştərək istifadə olunması üçün gələn böyük neft şirkətləri ilə 
bərabər, Azərbaycana gələn digər iş adamları, digər şirkətlərin 
numayəndələri içərisində «Həyat» daha çox iş görübdür və bunlar 
hamısı da bu gün bizi sevindirir. Buradakı bu binaların bizim 
üçün əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlar Azərbaycana 
gələn, Azərbaycanı ziyarət edən, müxtəlif sahələri təmsil edən 
insanlara xidmət etəmək üçün yaranmışdır. 

Adətən, hava limanı, dəmir yolu vağzalı və bir də otel hər bir 
ölkənin, hər bir şəhərin demək olar ki, vizit kitabçasıdır. Yəni o 
şəhər barədə yaxşı bir fikir yarada bilən, yaxud da pis bir fikir 
yarada bilən ilk müəssisələrdir. Hansı ölkəyə gedirsən-get, orada 
əgər yaxşı, yüksək səviyyəli xidmət növləri ilə rastlaşırsansa, 
rahat olursansa və xüsusən oteldə müasir tələblərə cavab verən 
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xidmətlərlə rastlaşırsansa və ondan istifadə edə bilirsənsə, bu, hər 
bir ölkəyə gələn insanı, o cümlədən Azərbaycana gələn insanı 
ruhlandırır, onun üçün burada daha da çox qalmaq imkanları 
yaradır və onun burada, Azərbaycanda iş görməsi üçün imkanlar 
yaradır. Bu baxımdan «Həyat» şirkətinin Azərbaycanın, Bakının 
bu gözəl bir guşəsində yaratdığı kompleks yüksək qiymətə 
layiqdir. Güman edirəm ki, bu, Azərbaycana gələn ziyarətçilərin 
hamısına beynəlxalq standartlara cavab verən, beynəlxalq 
standartlar səviyyəsində müxtəlif xidmətlər göstərəcəkdir. 

Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, «Həyat» şirkəti 
Azərbaycanda, Bakıda müasir səviyyədə olan otel xidmətini 
azərbaycanlılar üçün yaradır və azərbaycanlıları bu işə cəlb edir. 
Bu, müstəqil Azərbaycan üçün, demokratiya, hüquqi dövlət 
quruculuğu prosesi ilə məşğul olan Azərbaycan dövləti üçün, 
bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirən Azərbaycan üçün çox vacib 
bir işdir. Biz bu kompleksdə eyni zamanda bazar iqtisadiyyatının 
nədən ibarət olduğunu görürük, həm də bunu bizim insanlar 
görürük, buna alışır və bu da onları bazar iqtisadiyyatının, sərbəst 
iqtisadiyyatın, təşəbbuskarlığın Azərbaycanda yaranmasına, 
genişlənməsinə daha da ruhlandırır. 

Burada yaranmış bu kompleksin bir müsbət cəhətini də qeyd 
etmək istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, bu kompleks bizim 
paytaxtımızın, gözəl Bakı şəhərimizin böyük bir hissəsini 
abadlaşdırıbdır və daha da gözəlləşdiribdir. Bütün bunlara görə 
mən hesab edirəm ki, «Həyat» şirkətinin Azərbaycanda gördüyü 
işlərə görə bu şirkətə təşəkkür etməliyik. 

Mən xatırlayıram ki, 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş 
Ştatlarında rəsmi səfərdə olduğum zaman Çikaqoda «Həyat» 
şirkətinin sahibləri pritskerlər ailəsinin nümayəndələri ilə 
görüşdüm, danışıqlar apardım. Onlar mənə bildirdilər ki, 
Azərbaycanda daha da çox iş görmək istəyirlər. Mən onlara 
dedim, gəlin. Siz Azərbaycanda artıq xeyli iş görmüsünüz və öz 
işinizin müsbət tərəfini göstərmisiniz. Bundan sonra da iş görə 
bilərsiniz. Məmnunam ki, ötən iki il müddətində həqiqətən, 
burada çox işlər görülübdür. Ancaq məlumdur və mən də bilirəm 
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ki, burada bu işləri görmək asan olmamışdır. Ona görə yox ki, 
buna çox vəsait lazım idi, çox sərmayə qoyulmalı  idi, yaxud da 
burada görülən işlərin yüksək səviyyədə aparılması üçün 
mütəxəssislər lazım idi. Bir də ona görə ki, burada «Həyat» 
şirkətinin və onun nümayəndəsi cənab Paolo Pərvizin iş 
görməsinə maneçilik göstərənlər də çox olmuşdur. 

Xatirimdədir, 1994-cü ildə cənab Paolo Pərviz mənə şikayət 
etdi ki, burada iş gömək üçün Azərbaycanın bir hökumət 
orqanında bunlardan rüşvət istəyirlər. Bu da həqiqət idi. Mən 
həmin yüksək vəzifəli şəxsi dərhal işdən azad etdim və bir daha 
göstəriş verdim ki, «Həyat» şirkətinin işlərinə burada maneçilik 
törədilməsin. Ancaq bilirəm, bundan sonra da asan olmayıbdır. O 
maneçilik törədən adamlar bəzən elə yerlərdə maneçilik edirlər ki, 
indi hər dəfə gəlib prezidentə şikayət etməyəcəklər ki, hər dəfə 
gəlib mübarizə aparmayacaqlar ki! Mənim qulağıma gəlib çatır. 
Bir də burada çox köhnə binalar var idi, onları köçürmək lazım 
idi, başqa işlər görmək lazım idi. Müqavimət göstərənlər çox idi. 

Məsələn, burada bir keçmiş avtovağzal var idi. Burada uzun 
müddət işləyirdi. İndi onun yerini mənə göstərdilər. Bu şirkətin 
buradakı nümayəndəsi Paolo Pərviz dedi ki, mən o avtovağzalın 
əvəzinə gözəl bir avtovağzal tikəcəyəm. Amma bunu götürün ki, 
mən burada işlərimi genişləndirim. Gözəl təşəbbüs idi. Demək, 
sərmayəsinin bir hissəsini də ora qoyubdur. Azərbaycanda müasir 
tələblərə cavab verən avtovağzal tikibdir. Mən görməmişəm, 
amma bunu mənə deyirlər. Ancaq ondan sonra bu köhnə vağzalı 
buradan çıxarmaq, yaxud da ki, o adamları buradan 
uzaqlaşdırmaq asan olmamışdır. Burada nə qədər cürbəcür 
proseslər getmişdir. Mənə baş nazir bir neçə dəfə məruzə etdi və 
təəssüflər olsun ki, bizim bəzi orqanlar da qanunun keşiyində 
durmaq əvəzinə, qanunun icrasını təmin etmək əvəzinə belə 
yaramaz ünsürlərə havadarlıq etmişlər. 

Mən bu gün xarici sərmayənin Azərbaycana qoyulmasının 
müsbət nəticəsini qeyd edərək, eyni zamanda etiraf etmək 
istəyirəm ki, xarici sərmayəçilər üçün, ümumiyyətlə iş adamları 
üçün hələ Azərbaycanda maneçilik törədən ünsürlər var. Onlar 
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ayrı-ayrı hökumət orqanlarındadırlar, ayrı-ayrı nazirliklərd-dirlər, 
ayrı-ayrı yerli icra orqanlarındadırlar, hüquq-mühafizə orqanla-
rındadırlar və başqa orqanlardadırlar. Bunların bir qismi bu 
maneçilikləri yaradaraq öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq 
istəyirlər, bizim apardığımız siyasətə zərbə vuraraq bu yollarla 
qanunsuz qazanc götürmək istəyirlər. Digər hissəsi isə sadəcə 
keçmiş bürokratiyanın qalıqlarıdırlar, büro-kratdırlar. «Bürokrat» 
sözünü mən sözün ən mənfi mənasında işlədirəm. Yəni bu işləri o 
qədər süründürürlər, o qədər ləngidirlər, insanları o qədər get-gələ 
salırlar ki, iş görmək istəyən adam da artıq bezir, ya çəkilir 
kənara, ya da çıxıb gedir. Yaxud, elə Azərbaycanın öz sahibkarını 
o qədər incidirlər i, o, səmayəsni də qoymaq istəmir, aparır onu 
xarici bankda gizləyir. 

Bəzən xarici ölkələrin iş adamları, ayrı-ayrı nüma-yəndələri 
mənimlə görüşərkən bu barədə öz narazılıqlarını bildirirlər və 
deyirlər ki, Azərbaycanda neft sənayəsinə gələn şirkətlər, 
sərmayəçilər rahat işləyirlər. Çünki onların bütün işləri, bütün 
müqavilələri ən yüksək səviyyədə nəzarət altındadır. Amma başqa 
sərmayəçilərin, başqa investorların bir qismi, yaxud da ki, bir 
çoxu çox əziyyətlər çəkirlər. Mən bu şikayətlərə inanıram. 

Azərbaycanın müxtəlif orqanlarında olan bu məmurlar və 
bəzən də təşkilatların özü bu cür hərəkətləri ilə ölkəmizin 
iqtisadiyyatına zərbə vururlar, bizim həyata keçirdiyimiz bazar 
iqtisadiyyatına zərbə vururlar, Azərbaycana xarici investisiyanın 
cəlb edilməsi ilə əlaqədar bizim həyata keçirdiyimiz siyasətə 
zərbə vururlar. Demək, bizim xalqımıza zərbə vururlar. Mən bu 
gün bu barədə tam açıq, aydın danışaraq Azərbaycanın bütün 
dövlət, hökumət orqanlarından, o cümlədən hüquq-mühafizə 
orqanlarından, başqa orqanlardan, yerli icra orqanlarından - 
hamısından tələb edirəm ki, bu nöqsanlara son qoysunlar, 
vəzifələrindən sui-istifadə hallarına son qoysunlar və nəhayət, 
anlasınlar ki, onlar müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıdır, onlar 
müstəqil Azərbaycana xidmət etməlidirlər, öz şəxsi mənafelərinə 
görə bizim ümumxalq, ümummilli mənafelərimizə zərər gətir-
məməlidirlər. 
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Eyni zamanda mən xarici sfrmayəçilərə müraciət edirəm, 
sahibkarlara müraciət edirəm, iş adamlarına müraciət edirəm və 
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın həm daxili, həm xarici 
siyasəti, həm iqtisadi-sosial siyasəti bu cür mənfi hallarla 
mübarizə aparır və aparacaqdır. İş adamları, sərmayəçilər 
Azərbaycana gəlsinlər. Biz bu halların aradan qaldırılması üçün 
mübarizəni daha da gücləndirəcəyik və iş adamları üçün, xarici 
sərmayəçilər üçün bundan da yaxşı şərait yaranacaqdır. 

«Həyat Recensi» şirkətinin gördüyü işlər göstərir ki, əgər 
əzmkarlıq etsən əgər çalışsan, əgər vuruşsan hər şeyə nail olmaq 
olar. 

Mən bu ilin əvvəlində bəyan etmişdim ki, sahibkarlarla, 
Azərbaycanda iş görən şirkətlərin nümayəndələri ilə, iş adamları 
ilə müxtəlif görüşlər keçirəcəyəm, onları dinləyəcəyəm və əlavə 
tədbirlər həyata keçirəcəyik. Təəssüflər olsun ki, sizə məlum olan 
bəzi səbəblərdən mən bu fikrimi, bu istəyimi vaxtında həyata 
keçirə bilmədim. Ancaq güman edirəm ki, mən bu fikrimin 
üzərində dururam və bu işləri, yəni sahibkarlığı Azərbaycanda 
inkişaf etdirmək üçün, xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsini 
həvəsləndirmək üçün bundan sonra da cürbəcür tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin edəcəyəm və özüm də şəxsən bu işlərlə 
məşğul olacağam. 

«Həyat Recensi» şirkətinin Azərbaycanda gördüyü işləri bir 
daha alqışlayıram. «Həyat Recensi» şirkətini bundan sonra da 
Azərbaycanda daha çox işlər görməyə dəvət edirəm və onlara 
bütün işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

(Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin nitqi böyük diqqətlə 
dinlənildi və alqışlarla qarşılandı). 
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Azərbaycan.- 19 sentyabr.- 1999  
 

BAKIDA KLASSİK MUSİQİ FESTİVALININ AÇILIŞI 
 
Sentyabrın 18-də Respublika sarayında «Musiqinin böyük İpək 

yolu» Birinci Bakı klassik musiqi festivalının açılışı olmuşdur. 
Mədəniyyət Nazirliyinin, «Azərbaycan mədəniyyətinin dostları 

fondu»nun və Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının 
təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş festivala ABŞ-dan, Böyük 
Britaniyadan, Fransadan, Yaponiyadan, Türkiyədən, İsraildən və 
Rusiyadan görkəmli incəsənət ustaları, mədəniyyət xadimləri, 
tanınmış musiqiçilər gəlmişdilər. 

Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu mərasimi açaraq Prezident 
Heydər Əliyevin fərmanına əsasən hər il ölkəmizdə keçirilən milli 
musiqi günü ilə əlaqədar təşkil edilmiş bu festivalın 
əhəmiyyətindən danışdı, tədbirin əsas təşkilatçılarından olan 
«Azərbaycan mədəniyyətinin dostları fondu»nun sədri Mehriban 
xanım Əliyevanı, eləcə də xaricdən gəlmiş qonaqları  salamladı. 

Prezidentin İcra Aparatını humanitar siyasət şöbəsinin müdiri 
Fatma Abdullazadə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyevin festival iştirakçılarına təbrik məktubunu oxudu. 

Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti, professor 
Fərhad Bədəlbəyli, dünya şöhrətli skripkaçı Dmitri Sitkovetski 
çıxış edərək Azərbaycan professional musiqisinin banisi Üzeyir 
Hacıbəyovun doğum günündə paytaxtımızda belə mötəbər musiqi 
bayramının keçirilməsini yüksək qiymətləndirdilər. 

Natiqlər bir həftə davam edəcək festivalın təşkilatçılarına, eləcə 
də sponsorlara – «Azərbaycan hava yolları» Dövlət Konserninin, 
«Bi-Pi Amoko» Neft Şirkətinin, Almaniyanın «Lüfthanza» 
şirkətinin və digər şirkətlərin rəhbərlərinə dərin minnətdarlıqlarını 
bildirdilər.  

Sonra Azərbaycanın və xarici ölkələrin tanınmış 
musiqiçilərinin iştirakı ilə böyük konsert oldu. Əməkdar kollektiv 
– Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət simfonik orkestrinin və Dövlət 
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xor kapellasının müşayiəti ilə Azərbaycan və dünya 
bəstəkarlarının klassik əsərləri ifa edildi. 

Mərasimdə Milli Məclis sədrinin birinci müavini Arif 
Rəhimzadə, xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirləri və digər 
rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 

 
 

«Musiqinin Böyük İpək yolu» birinci Bakı  
klassik musiqi festivalına 

 
Hörmətli festival iştirakçıları!  
Sizi – müstəqil Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində təşkil 

olunmuş klassik musiqi festivalının iştirakçılarını səmimi qəlbdən 
salamlayıram. 

Musiqi ayrı-ayrı dillərdə danışan, müxtəlif inkişaf yolları 
keçmiş, bir-birindən fərqlənən mənəvi və maddi dəyərlərə malik 
xalqların ən gözəl qarşılıqlı anlaşma və ünsiyyət vasitəsidir. O, hər 
bir ölkədə xalqın mənəvi aləminin parlaq ifadəsi olmaqla onun 
dünyada tanınmasında, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində 
mühüm rol oynayır. Sizin festivalınız da bu ali məqsədə xidmət 
edir. 

Sevindirici haldı ki, siyasətçilərin və iqtisadçıların üçüncü 
minillik üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tarixi İpək yolunun 
bərpası ilə bağlı səylərinə bu gün sənət adamları da qoşulurlar. 
Böyük Britaniyadan Yaponiyaya qədər tarixi İpək yolu ölkələrini 
təmsil edən görkəmli musiqiçilərin birgə səyləri ilə qədim 
Azərbaycan torpağında həyata keçirilən bu tədbir mədəniyyətin 
yüksək humanist ideallarının təntənəsini, Azərbaycanın sülhə, 
dostluğa və əməkdaşlığa həmişə hazır olduğunu nümayiş etdirir. 

Festivalınızın keçirilməsi respublikamızda artıq ənənəyə 
çevrilmiş Üzeyir musiqi gününə təsadüf edir. Bu gün musiqi 
mədəniyyətimizin ən görkəmli simalarından biri Üzeyir bəy 
Hacıbəyovun xatirəsini anma günüdür. XX əsrin əvvələrində 
Azərbaycan milli musiqisinin dünya professional musiqi sənəti ilə 
qovuşması yolunda misilsiz xidmətlər göstərmiş bu dahi 
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Azərbaycan bəstəkarının nə dərəcədə uzaqgörən, onun sənət 
aləmində seçdiyi yolun nə dərəcədə doğru olduğunun əsrin 
sonunda bir daha şahidi oluruq. Bu, Üzeyir dühasının təntənəsidir. 
Bu günlərdə biz müstəqil Azərbaycan Respublikasının öz neft 
sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi yolunda müstəsna 
əhəmiyyəti olan «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasının beşinci 
ildönümünü də təntənəli surətdə qeyd edirik. Bu iki hadisənin bir-
biri ilə rəmzi bağlılığı vardır. Azərbaycanda XX  əsrin əvvəlində 
neft sənayesinin sürətlə inkişaf etməsi bütün sahələrdə olduğu 
kimi, musiqi mədəniyyəti sahəsində də böyük irəliləyişə səbəb 
olmuşdur. Əslində, ilk nəzərdən bir-biri ilə heç bir əlaqəsi 
olmayan «neft» və «musiqi» məfhumlarının belə qarşılıqlı təsiri 
ölkəmizin iqtisadi, elmi və mədəni inkişafında böyük rol 
oynamışdır. 

İnanıram ki, XXI əsrin astanasında keçirilən bu əsl musiqi 
bayramı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, xüsusilə ifaçılıq 
sənətinin sürətlə inkişafına təkan verəcək, xalqlarımızın daha da 
yaxınlaşmasına xidmət edəcəkdir. 

Festivalınıza böyük uğurlar arzulayıram, hər birinizə möhkəm 
cansağlığı, xoşbəxtlik və sənət yollarında yeni-yeni nailiyyətlər 
diləyirəm. 

Heydər Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 18 sentyabr 1999-cu il 
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1999-cu il sentyabrın 27 
 

GÜRCÜSTAN KINEMATOQRAFÇILAR 
İTTİFAQININ KATİBİ LOMER AXVLEDİANİNİ VƏ 

KİNOREJİSSOR VAQİF  
MUSTAFAYEVİ QƏBUL EDƏRKƏN 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1999-cu il sentyabrın 

27-də Prezident sarayında Gürcüstanın xalq artisti, Gürcüstan 
Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi, kinooperator Lomer 
Axvledianini və tanınmış kinorejissor Vaqif Mustafäyevi qəbul 
etdi. 

Prezident Heydər Əliyev qonağa müraciət edərək dedi: 
- Lomer Bidzinoviç, Sizi Azərbaycanda salamlayıram. 

Azərbaycanla Gürcüstan arasında, o cümlədən də incəsənət, 
mədəniyyət sahəsində inkişaf edən və genişlənən əlaqələrin çox 
böyük əhəmiyyəti var. Buna görə də Gürcüstanın mədəniyyət 
nümayəndələrinin Azərbaycanda, eləcə də Azərbaycanın 
mədəniyyət nümayəndələrinin Gürcüstanda hər bir görüşü 
münasibətlərimizin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi işinə 
müəyyən töhfədir. 

Mənə dedilər ki, Siz bir neçə gündür buradasınız. Mən buna, 
eləcə də bu gün sizinlə görüşmək imkanım olmasına çox şadam. 

Lomer Axvlediani dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi: 
- Sizinlə görüşmək, habelə çox mühüm əsər üzərində 

işləmək üçün buraya dəvət edilməyim məndən ötrü böyük 
şərəfdir. 

Demək istəyirəm ki, təxminən on beş dəqiqə əvvəl, biz buraya 
gələndə yanında uşaq olan ziyalı bir xanım rejissor Vaqif 
Mustafayevə yaxınlaşdı və onunla hərarətlə danışmağa başladı. 
Mən Azərbaycan dilini, təəssüflər olsun, hələlik bilmirəm, lakin 
bir müddətdən sonra biləcəyəm. O xanım onunla çox həvəslə, 
maraqla danışdı, sonra da sağollaşıb getdi. Vaqif onun dediklərini 
mənə tərcümə etdi. O xanım ona "Heydər Əliyev" filminə görə 
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çox "sağ olun" deyib soruşdu: Bəs nə üçün filmin davamı yoxdur? 
Əlbəttə, Vaqif söz verdi ki, filmin davamı olacaqdır. 

Klassik variantda adətən belə olur: varislik və irsilik atadan 
oğula keçir. Məndə isə əksinə oldu. Artıq ekrana çıxan bu filmin 
dörd seriyasını oğlum çəkmişdir. İndi isə mənə bu filmi davam 
etdirmək şərəfi göstərilibdir. 

Heydər Əliyev: Bu, çox xoşdur. 
Lomer Axvlediani: Mənə də çox xoşdur. Çünki bu film 

nümayiş etdirilərkən onun necə qarşılandığını gördüm. Onda mən 
mehmanxanada idim və gördüm ki, adamlar televizora baxmağa 
necə tələsirdilər. Maraq çox böyük idi. 

Heydər Əliyev: Nə deyirəm, bunları eşitmək xoşdur. 
Bəli, bu fürsətdən istifadə edərək, tariximizin müəyyən 

mərhələlərini olduğu kimi, necə deyərlər, sənədlər əsasında can-
landırmaq üçün çəkdiyi böyük zəhmətə görə gözəl 
kinorejissorumuz Vaqif Mustafayevə təşəkkürümü bildirmək 
istəyirəm. Axı, kimdən və nədən bəhs etməsindən asılı olmayaraq, 
tarixi səpkili sənədli filmlər çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Əlbəttə, biz bədii kinonu yüksək qiymətləndiririk, hamımız 
uşaqlıqdan, ola bilsin, kinofilmlərin böyük təsiri ilə böyüyüb başa 
çatmışıq. Məsələn, mən yaşlı nəslin adamıyam, xatirimdədır, 
səssiz kinoya baxmağa necə böyük həvəslə gedirdik, sonra səsli 
kino meydana gəldi - bu, bizim üçün hadisə idi. Sonra uzun 
müddət kinofilmləri qara-ağ təsvirdə göstərirdilər, nəhayət, rəngli 
kinofilmlər meydana gəldi - bu da böyük hadisə idi. Buna görə də 
o illərdə kino insanların, onların xarakıerinin formalaşmasına, 
mənəvi dəyərlərin formalaşmasına həqiqətən çox böyük təsir 
göstərirdi. Biz bunu unuda bilmərik, bunu həmişə 
qiymətləndirməliyik. 

Televiziya meydana gəldikdən sonra kino, əgər belə demək 
mümkünsə, tədricən sıxışdırılmağa başladı. Buna baxmayaraq, 
mənə məlumdur ki, bir çox ölkələrdə adamlar əvvəlkitək 
kinoteatrlara gedir, filmlərə baxır, onlara böyük maraq göstərirlər. 
Buna elə bizim Azərbaycanda da tədricən qayıdırlar. 
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Bilirsiniz, keçmişdə mən incəsənətə, mədəniyyətə, o cümlədən 
kinematoqrafa öz münasibətimi dəfələrlə bil-dirməli olmuşam. 
Özii də bunu mən təkcə işimə, yüksək vəzifə tutduğuma görə 
deyil, həm də ürəkdən edirdim. Mədəniyyət və incəsənət kiçik 
yaşlarımdan qəlbimdə xiisusi yer tutur. Bəlkə də gənclik illərində 
arzum rəssam olmaq, yaxud teatra getmək idi. Amma qismət 
başqa cür oldu. Ona görə də bunların hamısı qəlbdən gəlir. 

Lomer Axvlediani: Siz həyatda rejissor olmusunuz, bu isə 
daha mühümdür. 

Heydər Əliyev: Buna görə də 30-40 il əvvəl olduğu kimi, yenə 
də deyirəm ki, teatr yaşayır və yaşayacaqdır. Çünki kino, sonra isə 
iistəlik televiziya meydana gəldikdə teatra maraq azaldı. Bununla 
belə, teatrı heç nə əvəz edə bilməz. Heç nə. Ona görə ki, teatrda 
insan canlı adamlarla - bu və ya digər vəziyyəti səhnədə 
canlandıran aktyorlarla bilavasitə ünsiyyətdə olur. Bunu 
kinematoqraf haqqında da demək olar. İncəsənətin yeni nə kimi 
növləri meydana gəlsə də, kinematoqraf öz əhəmiyyətini heç 
zaman itirmə-yəcəkdir. Odur ki, bədii kino, bədii əsərlər indi 
televiziya ilə, digər üsullarla yaradılan qalan bütün lentlərdən, 
şübhəsiz, qat-qat yüksəkdir. 

Lakin bir daha ona qayıdıram ki, sənədli kino xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Əlbəttə, adamlar bədii filmə baxarkən 
gördüklərinə inanır və bunu gerçəklik hesab edirlər. Təbiidir ki, 
bu, əksər hallarda gerçəkliyin təqlidi deyil, əks olunmasıdır. Bu, 
gerçəkliyin filmin yaradıcısının mövqeyindən əks etdirilməsidir. 
Bununla yanaşı, - mən yenə də öz hissiyyatlarımı, təəssüratımı 
deyirəm, - hər hansı bədii filmə baxış həmişə çox böyük təəssürat 
buraxırdı, həmişə inanırdım ki, bu, məhz belədir, bu, həqiqətdir və 
sair. Mən bu gün də belə hesab edirəm. O vaxtlar bu cür 
düşünmürdüm, amma indi bax belə fikirləşirəm - deyən adamlarla 
əsla razılaşa bilmərəm. Mən elə indi də belə düşünürəm. 

Ancaq, bir daha deyirəm, əlbəttə, bədii, peşəkarlıq səviyyəsi 
layiqincə olduqda sənədli kino xüsusi dəyər kəsb edir. Ona görə 
də indi, məsələn, XX yüzillik ərzində bizdə neft sənayesinin necə 
inkişaf etdiyini göstərəndə, əsrin əvvəllərinə aid hər hansı sənədli 
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kadrları göstərəndə, bunlar hətta bir an, hətta bir saniyə, bir dəqiqə 
çəksə də, bir görün, necə təəssürat bağışlayır! 

Dünən axşam mən "Əsrin müqaviləsi"nin imza-lanmasının 
beşinci ildönümünə həsr edilmiş televiziya filminə baxdım. Onu 
Azərbaycan televiziyası çəkmişdir. Söz düşmüşkən, çox yaxşı 
filmdir, xoşuma gəldi. Bunun necə olduğuna baxmaq mənə çox 
maraqlı idi, hərçənd bütiin bunlar gözlərim qarşısında baş 
vermişdir. Amma Azərbaycan neftçilərinin "Neft daşları"nı necə 
kəşf etdikləri barədə, 1949-cu ildə, - yəqin, biz tezliklə bu tarixi 
də qeyd edəcəyik, - dənizin ortasında dünyada ilk dəfə neft fontanı 
vurduqda onların necə sevindikləri barədə 50 il əvvəl çəkilmiş və 
bəlkə də çox gözəl olmayan qara-ağ təsvirli kadrlar göstərildikdə, 
olduqca sevindim, xüsusi hisslər keçirdim, halbuki həmin kadrları 
keçmişdə dəfələrlə görmüşdüm. 

Bunlarla yanaşı, mənim burada işlədiyim 70-ci illər dövrünə 
aid, neft mədənlərinə, neft sənayesi ilə bağlı zavodlara getməyim 
haqqında bəzi sənədli kadrları da göstərirdilər. Bunlara baxmaq 
mənim üçiin də maraqlı idi. Hərçənd, təkrar edirəm, mən çox 
şeyləri xatırlayıram. Amma bunların mənim xatirimdə olması bir 
şeydir, əyani surətdə görmək isə başqa şeydir. 

Ona görə də sənədli kino böyük işdir və bu işlə məşğul olan 
sənətkarlar böyük iş görürlər. 

Siz Roman Karmenin "Neft daşları" haqqında çəkdiyi "Xəzəri 
fəth edənlər" adlı məşhur kinofilmini xatırlayırsınızmı? Necə 
gözəl film idi! Karmen sənədli kinonun böyük ustadı idi. 

Gürcüstanda sənədli kino ilə neçə-neçə nəsil məşğul olmuşdur 
və məşğul olur. Azərbaycanda yeni, gənc kadrlar böyüyür. 

Mən Moskvada Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti 
sədrinin birinci müavini işləyərkən bir çox sahələrlə yanaşı, 
Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsi də 
daxil olmaqla mədəniyyətə də kuratorluq edirdim. Buna görə də 
bir çox kinematoqrafiya xadimləri ilə görüşməli olurdum. Bir dəfə 
görkəmli və məşhur kinematoqrafçılar müraciət edərək dedilər ki, 
bilirsinizmi, bizə dəstək, kömək lazımdır, biz inkişafın yeni 
mərhələsindəyik. Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi 
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mən bu məsələlərlə bilavasitə məşğul olduğuma görə, həmin 
vəzifəni öz üzərimə götürdüm. O vaxtlar ölkə rəhbərliyinin belə 
bir ümumi qərarı vardı ki, Sovetlər İttifaqında kinematoqrafın 
inkişafına dair tədbirlər işləyib hazırlanmalıdır. Mən bunu böyük 
məmnunluqla edirdim və ən görkəmli kino ustaları ilə dəfələrlə 
görüşməli, fikir mübadiləsi aparmalı olurdum. Onların bir çoxu 
artıq dünyasını dəyişmişdir, ancaq mən onlarla görüşlərimi böyük 
səmimiyyətlə xatırlayıram. 

Mən qəti bir sənəd hazırlamaq və onu, o vaxtlar edildiyi kimi, 
Nazirlər Sovetinin, Siyasi Büronun müzakirəsinə çıxarmaq üçün 
bu məsələni, necə deyərlər, lazımınca öyrənir, daha geniş dairə ilə 
görüşmək istəyirdim. Onda mən Dövlət Kinematoqrafiya 
Komitəsinə getdim və komitənin sədri Filipp Yermaşdan xahiş 
etdim ki, təcrübəli, nüfuzlu adamları toplasın, azad, sərbəst, qeyri-
rəsmi söhbət aparaq, hazırladığımız sənəd onların maraqlarına, 
tələblərinə nə dərəcədə uyğun gəldiyini, bütün bunların 
kinematoqrafa həqiqətən real kömək olub-olmayacağını bilək. 

Xatirimdədir, biz komitənin kolleaiyasının iclasında bir neçə 
saat müzakirə apardıq. Əslində, mən onları dınləyırdım, hər bır 
kəsin rəyini bilmək mənim üçiin vacib idi. Sonra mən mövqeyi-
mizin konsepsiyasını - ölkəmizdə kinematoqrafın inkişafına yeni 
təkan vermək iiçün nə kimi tədbirlər nəzərdə tutduğumuzu şərh 
etdim. Onlar bunu böyük sevinclə qarşıladılar və hətta 
inanmırdılar ki, biz bunu edə bilərik. 

Xatirimdədir, o vaxt axırıncı, ya da axırdan ikinci sırada bizim 
İbrahimbəyovla birlikdə Sizin Şengelaya da oturmuşdu. Birdən o, 
qalxıb dilləndi: - Dediklərinizin, nəzərdə tutduqlarınızın hamısı 
Gürcüstan üçün də olacaqmı? Orada böyük maddi-maliyyə 
yardımı və bir çox başqa tədbirlər nəzərdə tutulurdu. Mən dedim 
ki, əlbəttə, Gürcüstan üçün də olacaq, Azərbaycan üçün də olacaq, 
hamı üçün olacaqdır. 

Filmlər haqqında yox, kino haqqında xatirələrim çoxdur. 
Filmlərə hər bir kəs baxır. Amma kinematoqrafla iş baxımından 
xatirələrim çoxdur. Odur ki, bu gün sizinlə görüşmək mənə 
xoşdur. 
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Sənədli kinodan danışarkən demək istəyirəm ki, Sizin filminizə 
baxmaq, əlbəttə, mənə çox xoş idi. Ona görə yox ki, mənim 
keçmiş həyatım və fəaliyyətim barədə sənədli kadrlar nümayiş 
etdirilir. Yalnız ona görə ki, təkcə mənim üçün yox, ən çox da 
mənim üçün yox, məhz xalqım üçün həqiqətən çox mühüm olan 
elə faktlar var ki, onları nə sözlə, nə məqalə ilə, nə də kitabla 
sənədli kinokadrlardakı kimi çatdıra bilməzsən. 

Lomer Axvlediani: Elə bilməyin ki, sözünüzü kəsirəm, 
icazənizlə demək istərdim ki, bax bu, Vaqifin çəkdiyi həmin 
filmin ən fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biridir. Sizin sözlərinizi 
qismən təkrar edəcəyəm, filmdə elə bir forma tapılmışdır ki, o, 
ötüb keçmiş vaxtı tamamilə canlandırır. Özü də sözlərlə deyil, 
məhz təsviri vasitələrlə. Ümumiyyətlə, belə şeylər çox nadir 
hallarda olur, Mən hətta elə bir film xatırlamıram ki, o, əhval-
ruhiyyəni, zamam sözlərsiz belə dəqiq canlandırsın, qəhrəmandan 
söhbət açsın. Bu, çox yüksək səviyyədir, film çox böyük təəssürat 
bağışlayır. Mən peşəkarlıq baxımından deyirəm. Bayaq dediyim 
kimi, adamların bu filmə necə baxdıqlarının şahidi olmuşam və 
bunu görmüşəm. Təkcə ona görə baxmırdılar ki, böyük və sevimli 
lider haqqında filmə tamaşa edirdilər, həm də ona görə baxırdılar 
ki, bu liderlə bağlı olan dövrü də görürdülər. O dövr ötüb 
keçmişdir və filmdə çox təsirli göstərilmişdir. Sizi inandırım ki, 
çox təsirlidir. Bunu deməyə hər halda haqqım var, çünki bu işdə 
hələlik bilavasitə iştirak etməmişəm. 

Heydər Əliyev: Hətta iştirak etmiş olsaydınız da, hər halda 
mən Sizin fikirlərinizlə razılaşardım. 

Bilirsiniz, orada bu baxımdan maraqlı cəhətlər həqiqətən çox-
dur. Özü də təkcə mənim üçün yox, xalqımız üçün də, indiki və 
gələcək nəsillər üçün də. Qoy onlar bilsinlər ki, nə vaxt və nələr 
olubdur. Çünki insan yaddaşı çox qısadır. İnsan keçmişi çox tez 
unudur. Məsələn, bu filmin kadrları o vaxtları, Sizin dediyiniz 
kimi, çox yaxşı əks etdirir. Bununla belə, açığını deyəcəyəm, mən 
bugünkü işlə məşğul olarkən o vaxtlar nələr baş verdiyi barədə 
heç vaxt düşünməmişəm. Bu, mənim özümə də maraqlıdır. Çox 
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şeyləri yada saldı. Axı, mən də insanam və heç də hər şeyi 
xatırlamıram. 

Ona görə də bu, mənim üçün çox maraqlı idi. 
Açığını deyim ki, sənədli kadrların əksəriyyəti Moskvada 

çəkilənlərdir. Burada nə isə saxlanıb, nə isə yox. Təəssüf ki, bizdə 
belə dövrlər də olub, 1987-ci ildə mən Moskvada bütün 
vəzifələrdən istefaya getdikdən sonra və bir neçə il hücumlara 
məruz qaldığım vaxt, mənə məlum olduğuna görə, burada bəzi 
sənədli kadrlar məhv edilmişdir. Halbuki maraqlı şeylər çox idi. 
Hər halda 14 il respublikaya rəhbərlik etmişdim, burada qaynar, 
çox fəal həyat olmuş, istər beynəlxalq, istər ümumittifaq, istərsə 
də Azərbaycan xarakterli çox hadisələr baş vermişdi, 
iqtisadiyyatın, mədəniyyətin bütün sahələrində əməli işlər 
görülürdü və sair. Çox işlər olmuşdur. Deyirlər ki, heç də bütün 
kadrlar saxlanılmayıb, bəzi bədxah insanlar onları məhv ediblər. 

Amma belə düşünürəm ki, hələ axtarmaq, xüsusən də 
Moskvada axtarmaq olar. Məsələn, BAM-a səfər haqqında kadr-
ların tapılmasını çox istərdim. Bunu ona görə xatırlayıram ki, 
bildiyiniz kimi, 1974-cü ildə Sovet hökuməti Baykal-Amur 
Magistralının - Uzaq Şərqədək, düz Vladivostokadək dəmir yolu 
çəkilməsi haqqında, o vaxtlar deyildiyi kimi, tarixi bir qərar, - bu, 
həqiqətən tarixi qərar idi, - qəbul etmişdi. Mövcud olan Rusiya-
Çin yolu hələ çarın, imperatorun dövründə çəkilmişdi. Bu yoldan 
istifadə olunurdu, amma o, həmin regionun iqtisadi tələblərini 
ödəmirdi. Halbuki Rusiyanın həmin hissəsində olduqca böyük 
ehtiyatlar, olduqca böyük təbii sərvətlər var. Ona görə də bu yol 
çox gərəklidir və hesab edirəm ki, düzgün qərar qəbul olunmuşdu. 

BAM ümumxalq tikintisi elan edilmişdi. Yəqin ki, Siz orada 
Gürcüstanın sahəsi olduğunu xatırlayırsınız. Azərbaycanın öz 
stansiyası var idi və onu inşa etmişdi. Onun adı yadımdan çıxıb, 
lakin mən orada olmuşdum. Hər respublikanın öz sahəsi vardı. 
Bundan əlavə, oraya böyük qüvvələr cəmləşdirilmişdi. 1982-ci 
ilin axırlarında mən Moskvaya gəldikdə nəqliyyata bütün dəmir 
yol, aviasiya, dəniz, avtomobil nəqliyyatına, habelə nəqliyyat 
tikintisinə də başçılıq etmək vəzifələri mənə həvalə olundu. Belə 
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ki, nəqliyyat imkanlarının istismarı bir işdir, nəqliyyat vasitələri 
yaradılması isə başqa işdir. 

Mən Siyasi Büronun BAM üzrə komissiyasının sədri təyin 
edildim. Məndən əvvəl də sədrlər olmuşdu, ancaq onlar 
getmişdilər. 

BAM 1972-ci ildən inşa edilirdi və 1984-cü ildə mən 10 
gündən artıq müddətdə BAM-da səfərdə oldum - qatarla 
Moskvadan Vladivostoka qədər getdim. Bu, birbaşa səfər deyildi, 
biz dayana-dayana gedirdik. Sovet İttifaqı nazirlərinin, 
mütəxəssislərinin çox böyük bir qrupu mənimlə birlikdə idi, çünki 
tikinti yubadılırdı, artıq 10 il keçmişdi və BAM 1984-cü ildə 
istismara verilməli idi. Buna görə də oraya gedib baxmaq, əslinə 
qalsa, mənim təşəbbüsüm idi. Mən Vladivostokdan təyyarə ilə 
qayıtdım, oraya isə biz xüsusi qatarla getmişdik, proqramımız 
vardı. 

Bu, böyük söhbətdir, indi vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu, 
həyatımda mənim üçün ən maraqlı səfər idi. Mən maraqlı çox şey 
gördüm və hesab edirəm ki, çox böyük və faydalı iş gördüm. 
Başlıcası isə, mən oradan qayıdıb, Siyasi Büronun iclasında 
məlumat verib deyəndə ki, BAM nəinki bu il, nəinki gələn il, hətta 
beş ildən sonra da başa çatdırılmayacaq, onların hamısı şok 
vəziyyətinə düşdü - heç belə şey olar? Axı, bizə indiyədək belə 
məlumat verməmişdilər və sair. İki saat ərzində mən məlumat 
verdim və vəziyyətin necə olduğunu izah etdim, göstərdim. 
Xüsusən də çox uca dağların altından keçən və Severomuysk 
adlanan tunel barədə danışdım. 

Yaxşı yadımdadır ki, tunelin layihədə nəzərdə tutulan uzunluğu 
15 kilometrdir. O uca dağları bu tunelsiz keçmək mümkün deyildi. 
Məlum oldu ki, bu tunelin çəkilməsi son dərəcə çətindir. İş o yerə 
çatmışdı ki, bir çox mütəxəssislər, akademiklər artıq deyirdilər ki, 
Severomuysk tunelini inşa etmək lazım deyil, çünki ora çox 
seysmik zonadır, orada onsuz da çox böyük zəlzələ baş verəcək və 
sair. Halbuki Severomuysk tuneli olmadan BAM da ola bilməzdi. 

Qazma işləri həm bu, həm də digər tərəfdən - Şərqdən və 
Qərbdən aparılırdı. Təsəvvür edirsinizmi, mən tunelə girdim və 
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onların qazma işləri apardıqları yerədək həm bu, həm də digər 
tərəfdən piyada getdim. Amma, təəssüflər olsun ki, 10 il ərzində 
həm bu, həm də digər tərəfdən vur-tut 7,5 kilometr qazılmışdı. 
Əslində isə hələ bir o qədər də qazılmalı idi. 

Adamlar necə ağır şəraitdə işləyirdilər! Biz gedirdik, su isə 
dizimizə çıxırdı. Adamlar, bax, belə şəraitdə işləyirdilər. Hər 
tərəfdən su sızıb axırdı. Yeri gəlmişkən, o vaxtdan məndə nadir 
fotoşəkillər qalmışdır. 

Əlbəttə, mən adamların necə işləməsinin böyük təsiri altında 
idim. Bununla belə, düşünürdüm ki, nə üçün indiyədək heç kim bu 
məsələni müzakirə etməyibdir. 

Sözün qısası, Siyasi Büroya məlumat verdim və sair. Bu, ayrı 
bir işdir, onu saatlarla söyləmək lazımdır. Bu barədə ona görə 
danışıram ki, BAM-ı ilk gündən lentə çəkən kinooperatorlar 
bizimlə getmişdilər. Familiyalarını unutmuşam, lakin onlar 
məşhur sənədli film ustaları idilər, 1974-cü ildə ilk gündən 
başlayaraq BAM-ı çəkir, onun tikintisinin salnaməsini 
yaradırdılar. Bütün o günlər ərzində onlar bizimlə birlikdə oldular. 
Onlar olduqca çox şey çəkmişlər. 

Vaqif Mustafayev: Mən bunu öyrənərəm. 
Heydər Əliyev: Bəli, familiyalarını öyrənin. Onlar çox böyük 

miqdarda material toplayıblar. Doğrudur, BAM indiyədək başa 
çatdırılmadığından onlar öz filmlərini, məncə, təhvil verə 
bilməmişlər, yaxud onun ayrı-ayrı hissələrini vermişlər. Amma 
onlar hər şeyi çox fəallıqla çəkirdilər. Əlbəttə, mən onlarla söhbət 
edirdim, onlar heyran qalmışdılar və deyirdilər: - Biz 10 ildir 
BAM-ı gəzib-dolaşırıq, 10 ildir çəkilişlərlə məşğuluq, amma heç 
vaxt bu səfərdəki qədər material toplamamışıq. 

Mən qayıtdıqdan sonra onlar bu səfər haqqında xüsusi sənədli 
film buraxmaq üçün mənə müraciət etdilər. Özü də onlarda çoxlu 
material vardı. Lakin mən buna razı olmadım, açığını deyəcəyəm, 
nəyə görə. Çünki iş elə gətirmişdi ki, 1974-cü ildən bəri, yəni 10 
ildə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindən, Siyasi Bürodan, Nazirlər 
Sovetinin rəhbərliyindən heç kim BAM-da olmamışdı, oraya 
gedib baxmamışdı. Nəqliyyat tikintisi naziri, mərhum Sosnov İvan 
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Dmitriyeviç, - o, səfərdə həmişə mənimlə idi, məlumat verirdi və 
bu məlumat Kremldəkilərin xoşuna gəlirdi. Siyasi Biiroda, 
Sovetlər İttifaqının yüksək dairələrində mənim şəxsiyyətimə 
onsuz da çox qısqanclıqla yanaşıldığı, üstəlik Dövlət 
Kinematoqrafiya Komitəsinə rəhbərlik etdiyim bir vaxtda bu cür 
filmin buraxılmasına icazə verilməsini, şübhəsiz, belə 
qiymətləndirərdilər ki, guya mən özümü gözə soxuram və sair. 
Mən dedim, yox, lazım deyildir. Siz ayrı-ayrı parçalardan müxtəlif 
kinojurnallarda istifadə edə bilərsiniz, ancaq belə düşünürəm ki, 
biz BAM-ın tikilib başa çatdırılacağını görəcəyik, artıq onda Siz 
də filmi hazırlayarsınız və bu səfər də orada öz yerini tutar. 

Mən bunu indi, burada sənədli kinodan söhbət getdiyinə görə 
xatırladım. Əlbəttə, bunlar nadir materiallardır. Özü də təkcə 
bizim səfərimiz barədə olan materiallar yox. Biz səfərdə 10 gün 
olmuşduq, onlar isə 10 il getmişdilər. Yəqin, sonralar da 
getmişdilər. Çünki 1984-cü ildən sonra mən bu problemlə 1987-ci 
ilədək, istefaya gedənədək məşğul oldum və işimiz çox-çox 
irəlilədi. Sonra hər şey getdi... 

Bu yaxınlarda BAM-çılar yolun inşasının 25-ci ildönümünü 
qeyd etdilər. Tında adlı bir şəhər var - o, Uzaq Şərqdə, Amur 
vilayətindədir. Əslində, bu şəhər xüsusi olaraq BAM üçün 
salmmışdır. Onun inşası da BAM-ın tikintisindən başlanmışdır. 
Maraqlı, gözəl şəhərdir. Mən orada iki gün yaşadım, çoxlu 
müşavirə keçirdim. Sonra biz yolumuza davam edərək Uzaq Şərqə 
getdik. 

Bax, mən oradan xəbər aldım ki, Tındada onlar BAM-ın 25-ci 
ildönümünü qeyd edirlər. Onların məni xatırlaması, mənə dəvət 
göndərməsi mənim üçün xoş idi. Təbii ki, oraya getmək imkanım 
yoxdur və mən onlara səmimi təbrik məktubu göndərdim. 

Odur ki, Vaqif, kinoarxivlərdə yaxşı axtarışlar aparılsa, 
olduqca çox material tapmaq olar. Mən bunu özüm üçün demirəm. 
Ola bilsin ki, indi sizinlə görüşməsəydim, bütün bunları 
xatırlamazdım. Sizdən ayrılandan 10 dəqiqə sonra isə başım 
tamam digər işlərə qanşacaq və bunu yenə iki-üç il unudacağam. 
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Lomer Axvlediani: Amma biz ümidvarıq ki, Sizə üç il unut-
mağa imkan verməyəcəyik, çünki Sizi bir neçə dəfə narahat 
etməyimizə şad olacağıq. Sizin bir neçə belə söhbətiniz isə bizi 
düzgiin yola yönəldəcək ki, Vaqifin görməyə hazırlaşdığı qalan 
işlər daha maraqlı olsun. 

Vaqif Mustafayev: Cənab Prezident, əvvəla, mənə belə şərəf 
göstərildiyinə, Sizin haqqınızda bu dörd seriyanı çəkmək imkanı 
yaradıldığına görə Rəfael Allahverdiyevə təşəkkürümü bildirmək, 
mənim təklifimi qəbul edib filmi çəkmək üçün gəldiyinə görə 
Lomera minnətdarlıq etmək, onun oğluna təşəkkür etmək 
istərdim. Burada varislik həm də başqa mənadadır. Məsələ 
bundadır ki, Lemor mənim müəllimim olan Eldar Ryazanovla film 
çəkirdi, indi isə onun şagirdi ilə çəkəcəkdir. 

Deməliyəm ki, bu filmi yaratmaq çox çətin idi. Nəyə görə? 
Ona görə ki, olduqca çox material vardı. Moskvaya aid materialı 
biz Moskvadan gətirdik. Naxçıvana aid materialı biz əsasən 
Türkiyədən götürmüşük, çünki öyrənmişdim ki, əvvəllər 
televiziya oraya, Naxçıvana öz əməkdaşlarını göndərmirdi. 

Heydər Əliyev: Əvvəllər Azərbaycan televiziyası Naxçıvanı 
tamamilə inkar edirdi. Bu yaxşıdır ki, Türkiyədən materiallar 
götürmək ağlımza gəlmişdir, çünki Türkiyə televiziyası 
Naxçıvana tez-tez gəlirdi... 

Vaqif Mustafayev: Biz oradan materialları satın aldıq və mənə 
elə gəlir ki, əlimizə çox maraqlı materiallar düşdü. Amma bütün 
bu materiallardan istifadə etmək çox çətin idi. Biz cəmi dörd 
seriya çəkdik, orada isə hələ nə qədər material var, nə qədər adam 
danışmaq istəyirdi. Bütün Moskva, hətta avtomobil sürücüləri də 
danışmaq istəyirdilər. Onlardan biri Sizin keçmiş sürücünüz idi, o 
deyirdi ki, Kremldə başqa belə bir şəxsiyyət görməmişəm. 
Kutapin danışdı, Yakovlev lap çox danışdı. O, gözəl sözlər 
söylədi - Heydər Əliyev özü barəsində haqq-ədaləti bərpa 
etmişdir. Mənim üçün çox maraqlı olan budur ki, Yakovlevin 
danışığında, - Siz bir diqqət yetirin, - onun Qorbaçova sadiqliyi ilə 
öz alicənablığı arasında bir tarazlıq var. Hər halda, alicənablıq 
daha çoxdur. O, konkret olaraq Qorbaçovun adını çəkmir, amma 
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bununla belə deyir ki, bu işlər qəsdən buradan - Kremldən 
qurulurdu, Kremldə isə Qorbaçov otururdu. 

Bütün bunlar çox xoşdur. Biz tədqiqatlara xüsusi diqqət 
yetirdik. Çernyayevin kitabını əldə etdik, sonra Yakovlevlə 
görüşdük, o dedi ki, bu sənədlər məndə idi, sonra Puqoya verdilər. 
Həm də bütün bunlar tədqiqat kimi aparılırdı. Ona görə ki, təkcə 
bir ifadə - "Əliyevin ayağının altını qazırıq" ifadəsi, "qazırıq" sözü 
onu göstərir ki, bunlar çirkin işlərdir. 

Heydər Əliyev: Bəli. Yeri gəlmişkən, mən Çernyayevin bu 
kitabını görməmişdim. Onu mənə Rəfael verdi. Çernyayev isə 
Qorbaçovun çox yaxın köməkçisi idi. Sonra, Qorbaçov daha 
Sovetlər İttifaqının prezidenti olmayanda da Çernyayev həmişə 
onunla birlikdə idi. Görünür, onlar sonralar ayrılmışlar. 

Rəfael Allahverdiyev: O, indi də oradadır. Raisa Qorbaçova 
dəfn edilərkən orada idi. 

Heydər Əliyev: Eləmi? Bu, onun çox yaxın adamıdır. Amma, 
görünür, obyektiv yazır, o, öz gündəliyini yazır. Şahnazarovla 
birlikdə Qorbaçovun yanına necə getdiklərindən yazır. Qorbaçov 
Şahnazarovu bağrına basaraq, onu 64 illiyi münasibətilə təbrik 
etmiş və sonra demişdir - Əliyevin ayağının altını qazırıq, qazırıq 
və bu, Rəşidovun işindən də betər bir iş olacaqdır. Fikir verin. 
Onlar həqiqətən qazırdılar, özü də necə qazırdılar. Rəşidov vəfat 
etmişdi və onun ölümündən sonra qazmağa başlamışdılar. Ən 
dəhşətlisi isə bunu Siyasi Büroda müşahidə etmək idi. Mən bir 
neçə dəfə hiddətləndim, öz fikrimi bildirdim, amma nə etmək 
olardı. İnsan ölüb gedib, di gəl ki, onun ölümündən sonra da 
qazırlar, qazırlar, qazırlar. Elə dəhşətli işlər, əxlaqa, mənəviyyata 
zidd işlər görürdülər ki, bunlara dözmək sadəcə, mümkün deyildi. 
Onda mən Siyasi Büronun tərkibində idim və bir neçə dəfə etiraz 
edib dedim ki, belə olmaz. Amma, demə, onlar sonra... Qazmağı 
qərara alıblarmış. 

Vaqif Mustafayev: Prinsipcə, bir kinematoqrafçı kimi mənə 
elə gəlir ki, Qorbaçovla Sizin əhvalatınız Motsartla Salyerinin 
əhvalatıdır. Kimin Motsart, kimin isə Salyeri olduğu aydındır, 
ancaq sonluq ayrıdır - Motsart qalib gəlir. 
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Cənab Prezident, deməliyəm ki, sözün düzü, mən bütün bunları 
bilmirdim. Yəni, filmi çəkərkən mən, - açığını deyim, məni sözü 
elə-belə deməyən adam kimi tanıyırlar, - başa düşdiim ki, Siz 
nəinki XX yüzilliyin böyük adamlarından birisiniz, mən Sizi XX 
yüzilliyin ən böyük adamı sayıram. Hesab edirəm ki, Sizin 
tərcümeyi-halınız bədii film yaradılmasına layiqdir və artıq bunu 
etmək lazımdır. Ona görə ki, danışılanların heç də hamısını 
sənədli kino vasitəsilə çatdırmaq mümkün deyildir. 

Məsələn, Sizin Bakı hava limanına gəlişiniz, - Rəfael 
müəllimin söylədiyi kimi, - Sizi hədələyirdilər, maşın yaxınlaşdı... 

Heydər Əliyev: Mən Moskvadan buraya qayıdanda? 
Vaqif Mustafayev: Bunu bədii kino vasitəsilə çatdırmaq olar. 
Heydər Əliyev: Ümumiyyətlə, o, doğru deyir. Bu epizod bir 

film üçün tamamilə kifayətdir - mən Moskvadan necə çıxıb 
getmək istəyirdim, orada yolumu necə kəsirdilər, hətta ona da əl 
atdılar ki, məni təkcə qorxutmaq naminə bir insanı - bir qrup 
ziyalının hava limanında görüşünü təşkil etməyə hazırlaşan 
jurnalist Xanbabayevi öldürdülər. Mənə bundan sonra da çıxıb 
getməyə imkan vermirdilər, Mən təyyarəyə bileti qeyri-leqal 
aldım, hava limanına qeyri-leqal getdim, buraya gəldim. Rəfael və 
digər dostlarım avtomobili təyyarənin yanına sürdülər və dedilər - 
tez oturun. Mən dedim - nə olub ki? Onlar cavab verdilər - orada 
adamları Sizə qarşı toplayıblar. Amma biz onları, necə deyərlər, 
aldatdıq. Necə sürətlə gedirdik, çünki hər yerdə yolumuzu 
kəsirdilər, məni tutub saxlamaq istəyirdilər. Bu, Rəfaelin 
avtomobili idi. Yeri gəlmişkən, onun sürücüsü yadımdadır, o, 
maşını necə cəsarətlə sürürdü. O, sonralar rəhmətə getdi. Çox 
alicənab adam idi. Burada məni az qala həbs etmək istəyirdilər, 
sadə bir insan olan bu adam isə öz həyatını təhlükə qarşısında 
qoyaraq məni maşında aparırdı. 

Lomer Axvlediani: Belə şeyi uydurmaq istəsən də, heç vaxt 
fikirləşib tapa bilməzsən. 

Vaqif Mustafayev: Biz filmdə bu səhnəni əks etdirmişik. 
Lakin bütün bunları bədii vasitələrlə başqa cür etmək olar. 
Zənnimcə, bədii obrazı hökmən yaratmaq lazımdır. Çünki hesab 
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edirəm ki, Azərbaycanda prezident yox idi. Axı, başqa bir adamı 
tamam başa düşdükdə, belə nümunə olduqda, belə hadisə baş 
verdikdə, Azərbaycanda belə bir şəxsiyyət olduqda - bax, onda bu 
insan, məsələn, Hemenquey kimi hərəkət etmişdir. Lakin 
Azərbaycanda belə bir şəxsiyyət olmadıqda, onda, Sizin dediyiniz 
kimi, gələcək nəsillər üçün, indi görüb götürməli olanlar üçün 
hökmən çəkmək lazımdır. 

Misal üçün, görünür az adam bilirdi ki, Siz Moskvada 19 
nazirliyə rəhbərlik edirdiniz. Burada isə birisi mənzil-istismar 
kontorunu idarə edə bilmir, amma prezident olmaq istəyir. 
Belələri də var. 

Heydər Əliyev: Özü də mən müxtəlif profilli nazirliklərə 
rəhbərlik edirdim. 

Lemor Axvlediani: Mədəniyyətdən tutmuş dəmir yolunadək. 
Heydər Əliyev: Bütün nəqliyyata. Yeri gəlmişkən, deməliyəm 

ki, Sovetlər İttifaqında dəmir yolu ən mürəkkəb sahələrdən biri və 
dünyada ən uzun dəmiryolu idi. Ən uzun. Orada problem olduqca 
çox idi. Lap çox idi. 

Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Viktor İvanoviç 
Kalyujm "Əsrin müqaviləsi"nin beşilliyi ilə əlaqədar bu 
yaxınlarda burada oldu. Mən onu ilk dəfə idi görürdüm. Demə, 
həmin illərdə o, Tomskda işləyirmiş. O, Əliyevin necə selektor 
müşavirələri keçirdiyini xatırladı. Amma çoxları selektor 
müşavirəsinin nə olduğunu yəqin ki bilmir. 

Bu o deməkdir ki, Sovetlər İttifaqının bütün nöqtələri radio ilə 
qoşulur, hər bir nöqtəyə vilayətin, şəhərin, rayonun dəmir yol 
nəqliyyatının rəhbərləri, yolların, sahələrin rəisləri toplaşırlar. 
Vəziyyət araşdırılır, məsələn, Kemerovo dəmiryolunun rəisinə söz 
veririk, o, bir məlumat verir. Məndə isə başqa material var, mən 
suallar verir, tənqid edirəm və s. Ümumiyyətlə, bu, maraqlı 
prosesdir. Bunun nə demək olduğunu əvvəllər mən özüm də 
bilmirdim. 

Budur, Kalyujm deyir ki, həmin selektor müşavirələri 
indiyədək yadımızdadır. Biləndə ki, səhər saat 9-da müşavirə 
olacaq, hamı bunu gərginlik içində gözləyirdi - nə olacaq, necə 
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olacaqdır? Bəzən kimisə işdən çıxarmaq, kimisə cəzalandırmaq 
lazım gəlirdi. Bir sözlə, dəmiryol nəqliyyatı çox nəhəng idi. Dəniz 
nəqliyyatı, hava, çay, avtomobil nəqliyyatı da böyiik idi. 

Bu, nəqliyyat kompleksidir. Digərləri bütün mədəniyyət, təhsil 
kompleksi idi. O vaxtlar üç Təhsil Nazirliyi vardı - ali təhsil, 
maarif və texniki-peşə təhsili nazirlikləri. Sonra elm, səhiyyə - 
burada da Səhiyyə Nazirliyi və Tibb Sənayesi Nazirliyi vardı. 
Yüngül Sənaye, Xalq İstehlakı Malları İstehsalı. Sovetlər 
İttifaqının Yüngül Sənaye Nazirliyi ən böyük nazirlik idi. Xalq 
istehlakı malları istehsal edənlər isə müxtəlif sahələrə aid idilər. 
Ticarət - Ticarət Nazirliyi və digər bütün baş idarələr, özü də 
onların hamısı xaraktercə müxtəlif idi. SSRİ Nazirlər Sovetinin 
tarixində hələ heç vaxt elə olmamışdı ki, bir nəfər bu qədər yük 
çəksin. 

Vaqif Mustafayev: Cənab Prezident, ona görə də yenə demək 
istəyirəm ki, bu materialdan istifadə etmək çox çətin idi. Bir o 
qədər, bəlkə də daha çox material hələ qalmışdır. Əlbəttə, biz 
Sizin iştirakınızla heç olmasa daha iki seriya hazırlamaq istəyirik, 
bütünlükdə isə 12 seriyalı sənədli film yaratmaq fikrindəyik. 
Lakin bunlar da Sizin gördüyünüz işlərin ancaq bir hissəsini əhatə 
edəcək, hamısı olmayacaqdır. Ona görə ki, Türkiyədə Dəmirəl 
danışmışdır, Doğramacı danışmışdır, bu məqamlar da qalıbdır. 

Nə demək istəyirəm? Mən 1982-ci ildə Moskvada kurslara 
daxil oldum. Direktorumuz Kokareva idi. O, əvvəllər SSRİ Dövlət 
Kinematoqrafiya Komitəsinin baş redaktoru olmuşdu. Kurslarda 
oxuyan uşaqlar isə qətiyyən heç nəyi bəyənmirdilər, elə bir film 
olmurdu ki, hamımızın xoşuna gəlsin. Heç kimi, heç bir rəhbərliyi 
tanımırdıq. Bir dəfə mən məşğələyə gələndə müəllim dedi - hamı 
ayağa qalxsın. Mən soruşdum ki, onlar nə üçün ayağa qalxıblar? 
Direktor dedi - Vaqif Mustafayev, Heydər Əliyeviçin Moskvada 
olması münasibəti ilə Sizi təbrik edirik. Heç bilmirdim özümü 
necə aparım, onlar isə ayaq üstə qalmışdılar. Onların hamısı 
institutu bitirdikdən sonra gəlmişdilər - biri Minskdən, digəri 
Bolqarıstandan, Kaydanovski... Mən yanlarımdan ötüb dedim - 
əyləşin, əyləşin. 
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Bu, çox xoş idi. 
Sizin haqqınızda film çəkmək ideyasının nə vaxt 

yaranmasından danışım. Qəribə olsa da, Sizə qarşı qara-qışqırıq 
saldıqları, ayaqlarını yerə döydükləri, danışmağınıza maneçilik 
törətdikləri və s. Həmin sessiyanı görəndə məndə elə bir hiss vardı 
ki, az qalırdı televizora girim. Başa düşürdüm ki, artıq onların 
hamısı uduzubdur. Mən Rəfael müəllimə demişəm ki, Sizin 
natiqlik məharətiniz haqqında film çəkmək lazımdır. Ona görə ki, 
Siz orada mikrofona yaxınlaşaraq eyni bir cümləni iki dəfə təkrar 
edirsiniz, bundan sonra salondakılar bilmirlər ki, özlərini necə 
aparsınlar. Bu, komissiya yaradılması təklif ediləndə olmuşdu. Siz 
soruşdunuz - hansı komissiyanı yaratmaq istəyirsiniz? Kiçik bir 
pauzadan sonra bir daha soruşdunuz hansı komissiyanı yaratmaq 
istəyirsiniz? Vəssalam. Bu, əslində 15 söz deməyə bərabər idi. 

Mən bu salona baxırdım - axı, mən montaj edirəm, bütün 
bunların hamısını iri planda görürəm, - Siz eyni bir cümləni təkrar 
etməklə bütün salonu karıxdırdınız. Sizin haqqınızda film çəkmək 
fikri bax, onda ağlıma gəldi. Çünki başa düşdüm ki, Azərbaycan 
xalqının... Əvvəllər necə olurdu? Məsələn, 60-70-ci illərdə hər 
evdə divardan Heminqueyin, Mayakovskinin, Blokun və 
başqalarının portreti asılırdı. Yəni, biz qəhrəmanları kənarda 
axatarırdıq. Mən isə hesab edirəm ki, - elə görünməsin, təmtəraqlı 
sözlər söyləyirəm, yox, mən normal sözlər deyirəm, övladlarımız 
xoşbəxtdir və gələcək nəsillər xoşbəxt olacaqlar ki, onların öz 
qəhrəmam var. Düzünü deyirəm. Mən belə adamam, hamı məni 
tanıyır, heç vaxt nəyinsə xatirinə yalan danışan deyiləm. 
Həyatımda hələ elə bir hal olmayıb ki, mən rəhbərlərdən hər hansı 
biri haqqında danışım. 

Heydər Əliyev: Sağ ol. 
Vaqif Mustafayev: Siz sağ olun, cənab Prezident. 
Heydər Əliyev: Çəkdiyiniz əməyə görə sağ olun, bu işə 

səmimi, ürəkdən yanaşdığmıza görə sağ olun. Sizin axırda 
dediklərinizi başa düşürəm. Belə olmasaydı, Sizə bu qədər 
sifarişlər verilməzdi. Öz duyğularınız və öz fikriniz olmasaydı, 
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Siz heç nə edə bilməzdiniz. Yeri gəlmişkən, belə bir film 
olduğunu, - axı, mən bunu qətiyyən bilmir və təsəvvür etmirdim, - 
mənə deyəndə, Allahverdiyev məndən bu filmə baxmağı dəfələrlə 
xahiş edəndə dedim ki, mənim baxmağım nəyə gərəkdir, nə 
çəkmisinizsə, onu da göstərin, mən ki ona hansısa düzəlişlər 
etməyəcəyəm. Siz azad sənətkarsınız, nə etmisinizsə, onu da 
etmisiniz. Vaqif Mustafayev nə çəkibsə, qoy onu da göstərsin. 

Vaqif Mustafayev: Lomer də şəxsiyyət haqqında hələ heç vaxt 
film çəkməmişdi, imtina edirdi. Mən də imtina edirdim. Amma 
daha burada... Bu, mənim üçün böyük şərəfdir. 

Lomer Axvlediani: Bir halda ki, söhbət Vaqifdən, onun fil-
mindən düşdü, onda icazə versəniz deyərəm ki, son bir çox illər 
ərzində mən kino əsərindən belə təəssürat almamışam. Mən bunu 
məni dinləyənlərin və ya dinləyəcək hər bir kəsin qarşısında tam 
vicdanla deyirəm. 

Yarım saatlığa vaxt tapsanız, Vaqıfın Hər şey yaxşılığa doğru 
adlı qısametrajlı bir filmi var, Siz ona baxın. Mən təmtəraqla 
danışmağı sevmirəm, lakin tam məsuliyyətlə deyirəm ki, onun 
insani və vətəndaş müdrikliyi qarşısında baş əyirəm. Bu, 
cəsurluqdur. Material belədir. Bəri başdan Sizə danışmaq 
istəmirəm, bu filmdən alacağınız zövqü sadəcə olaraq təsəvvür 
edirəm. Vaqifin bu filmdə etdikləri misilsizdir, bu, böyiik 
sənətdir. Orada daim söhbət ölümdən gedir. Amma bu mövzunun 
öhdəsindən belə şərəflə gəlmək, heç kimin xətrinə dəyməmək, 
yumor hissləri doğurmaq və əsl pasifist olmaq, sənətin belə 
yüksək səviyyəsinə qalxmaq... Sözün düzü, mən çox baxıram, çox 
çəkirəm, amma çoxdandır filmlər mənə belə böyük təsir 
bağışlamamışdır. Bunu məsləhət verməyə cürət etmək kimi qəbul 
etməyin, mən Sizə sadəcə olaraq tövsiyə edirəm. 

Heydər Əliyev: Hökmən baxacağam. Əlbəttə, Siz məndə 
maraq oyatdınız, təbliğat aparmaq lazım deyil. 

Lomer Axvlediani: Çox yüksək səviyyədə çəkilmişdir. Bütün 
bu bir neçə gündə məni heyrət bürümüşdür ki, sənət adamı 
ölümlə, münaqişə ilə, insan münasibəti ilə bağlı belə gərgin süjetli 



 482

filmi belə yüksək sənət səviyyəsində çəkə və müharibəyə, ölümə 
mənfi münasibət hissləri oyada bilər. 

Heydər Əliyev: Sağ olun, sağ olun, hökmən baxacağam. 
Vaqif Mustafayev: Mən bu film barədə təkcə bir kəlmə 

deyəcəyəm. Oberhauzendə keçirilən nüfuzlu festivalda bu film 
birdən-birə dörd mükafat qazanmışdır. Demək istəyirəm ki, 
əvvəllər Qarabağa dair filmi yaxına belə buraxmırdılar, qalsın ki, 
ona dörd mükafat versinlər. Cənab Prezident, bu da Sizin 
xidmətinizdir ki, Qarabağa dair filmlərimizə artıq baxırlar. 
Halbuki belə filmləri qəbul etmirdilər. 1991-1992-ci illərdə 
Qərbdə soruşurdular - film nə barədədir? Qarabağ haqqında? Yox, 
bizə belə film lazım deyil. Baxın, Siz nə qədər işlər görmüsünüz, 
nə qədər danışmısınız, nə qədər işlər görürsünüz ki, artıq bizi 
dinləyirlər, bizim filmlərə baxırlar. Buna görə də bizim filmə 
baxdılar, qiymətləndirdilər və dörd mükafat verdilər. Bu da Sizin 
xidmətinizdir. 

Ümumiyyətlə, incəsənətlə bağlı olan nə varsa, hamısı Sizin 
xidmətinizdir. Özü də təkcə Azərbaycanda yox. Axı, mən 
materiallarla tanışam, açıq materiallara da bələdəm, yasaq edilmiş 
materiallara da. Sovetlər İttifaqında bütün kino sahəsinə Siz 
rəhbərlik edirdiniz. Filmdə bu da var. Kinomuzda nə varsa, 
hamısını, hətta avadanlıq alınmasını da Siz etmisiniz. O vaxtlar nə 
almışdınızsa, indiyədək qalan yalnız bunlardır. 

Heydər Əliyev: Sağ ol. Bu filmə görə, çəkdiyin əməyə görə və 
səmimi, xeyirxah keyfiyyətlərinə görə sənə bir daha təşəkkkür 
edirəm. 

Görüşün sonunda Vaqif Mustafayev "Heydər Əliyev" filminin 
kassetini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. 
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1999 oktyabrın 8 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
QƏRB-ŞƏRQ ÜÇÜNCÜ BAKI-KİNOFESTİVALININ 

İŞTİRAKÇILARINI QƏBUL ETMİŞDİR 
 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev oktyabrın 8-də Prezident 

sarayında həmin gün Bakıda açılmış Qərb-Şərq kinofestivalının 
iştirakçılarını qəbul etmişdir. Dövlətimizin başçısı Heydər 
ƏLİYEV qonaqlara müraciət edərək dedi: 

- Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Şadam ki, 
Azərbaycanda kinofestivallar keçirilməsi ənənəsi artıq təşəkkül 
tapmışdır. Bütün bunlar çox şeyə  dəlalət edir. Ona dəlalət edir ki, 
Azərbaycanda cəmiyyət, xalq kinonu sevir və kinoya marağı 
itirməyiblər. Bu həm də ona dəlalət edir ki, kino sənəti xadimləri 
ölkəmizə daim diqqət yetirirlər. Bunların hər  ikisi bizə, xüsusən 
mənə çox  xoşdur. Buna görə də şadam ki,  siz Bakıda 
Azərbaycanda kinofestival keçirməyi yenidən qərara almısınız. 
Əminəm ki, tamaşaçılar, kino həvəskarları sizin festival  kino 
nümayişlərinə, eləcə də bu gün Respublika sarayında festivalın 
açılışına böyük maraqla gələcəklər. Yəqin ki,  sizin bir çoxunuz 
əvvəllər Azərbaycanda  olmuşdur, ola bilsin,  kimsə buraya ilk 
dəfə gəlmişdir. Fərqi yoxdur, zənnimcə, burada olmuşlar da, 
burada ilk dəfə olanlar da buraya gəlməklərindən razı qalacaqlar. 
Ölkəmiz yaxşı ölkədir, xalqımız qonaqpərvərdir, Bakı gözəl 
şəhərdir. 8 il əvvəl əldə etdiyimiz dövlət müstəqilliyi şəraitində 
Azərbaycan  böyük çətinliklərdən keçərək yaxşı nəticələrə nail 
olmuşdur. 

Əvvəla, sizə yəqin maraqlıdır ki, Azərbaycanda incəsənətə, 
mədəniyyətə, kinoya, teatra, musiqiyə maraq getdikcə artır, 
ölkəmizin mədəniyyət xadimləri həm cəmiyyətin, həm də dövlətin 
qayğı və diqqəti ilə əhatə olunmuşlar, əlbəttə ki, mümkün 
dərəcədə Müstəqillik illərində Azərbaycan həm daxili, həm də 
xarici xarakterli çox mürəkkəb proseslər yolu keçmişdir. Əlbəttə, 
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Azərbaycan üçün ən ağır olan budur ki, o, artıq 12 ildir ölkəmizin 
ərazisinin bir hissəsinə - Dağlıq Qarabağa Ermənistanın 
iddialarına görə Ermənistanla münaqişəyə cəlb edilmişdir. 1988-ci 
ildə başlayan bu münaqişə genişlənərək böyük müharibəyə 
çevrilmiş, hərbi əməliyyatlar getmiş, çox qanlar tökülmüş, çox 
insanlar həlak olmuş və müxtəlif məlum səbəblərə görə erməni 
silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini işğal 
etməyə müvəffəq olmuşdur. Bu, Ermənistanın göz dikdiyi Dağlıq 
Qarabağ ərazisi və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardır. Bu, 
Azərbaycan ərazisinin birlikdə götürdükdə 20 faizidir. 

 Həmin rayonların sakinləri olan azərbaycanlılar öz yaşayış 
yerlərindən qovulmuş və uzun illərdən bəri çox ağır şəraitdə, 
əksəriyyəti də çadırlarda yaşayırlar. 

1994-cü ilin mayında biz Ermənistanla atəşkəs haqqında 
razılaşma əldə etdik. İndi müharibə getmir, döyüş əməliyyatları 
aparılmır, qan tökülmür, hər iki tərəf atəşkəs rejiminə əməl edir, 
lakin tam sülh də yoxdur. Bütün bu illər ərzində biz münaqişəni 
dincliklə nizama salmağa çalışırıq. Amma təəssüf ki, biz buna 
erməni tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində hələlik 
nail ola bilməmişik. 

Əlbəttə, bu, gənc müstəqil dövlət üçün böyük yükdür və 
respublikanın iqtisadi, sosial vəziyyətinə təbii olaraq ciddi təsir 
göstərir. 

Ötən bu illərdə bizdə daxili xarakterli digər ciddi çətinliklər də 
olmuşdur. Təəssüf ki, keçmiş Sovet İttifaqının respublikaları ilə 
müqayisədə, heç yerdə Azərbaycandakı kimi hakimiyyət uğrunda 
daxili silahlı mübarizə getməmişdir. Müxtəlif qrupların, siyasi 
qüvvələrin və ya ayrı-ayrı adamların silahlı dəstələri 
Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyəti çətinləşdirir, təbii ki, qayda-
qanunu və adamların rahatlığını pozurdular. 

Azərbaycana bu hadisələr də böyük ziyan vurdu. Buna görə də 
hakimiyyət dəyişirdi. Bu, bir dəfə 1992-ci ildə, sonra isə 1993-cü 
ilin iyununda baş vermişdir, o vaxt respublikada vətəndaş 
müharibəsi başlanmışdı və Azərbaycan fəlakət, parçalanmaq 
həddində idi. Biz bunun qarşısını almağa müvəffəq olduq. Lakin 



 485

hakimiyyəti ələ keçirməyə can atan, bir sıra hallarda kənardan 
qızışdırılan qüvvələr ayrı-ayrı dövlətlərin xüsusi xidmət 
idarələrinin köməyi ilə fəaliyyətini yenə də davam etdirirdilər. Bu 
gün oktyabrın 8-dir, oktyabrın 4-5-də isə Azərbaycanın yenidən 
fəlakətlə üzləşdiyi vaxtdan beş il ötmüşdür. O vaxt silahlı yolla 
dövlət çevrilişi etmək üçün çox ciddi cəhd göstərilmişdir. Xalqın 
iradəsi və gücü ilə bu cəhdi boşa çıxarmaq mümkün oldu. 

Son günlər televiziyamız o günlərin televiziya kadrlarını 
göstərmişdir. Biz bunların hamısını yaşadıq, mən özüm 
hadisələrin mərkəzində oldum, buna baxmayaraq, bir daha 
düşünürsən - biz necə ağır günlər keçirdik. Axşamdan xeyli 
keçmiş mənim televiziya ilə çağırışımla xalq, yəqin, yarım 
milyondan artıq adam Prezident sarayının ətrafına toplaşdı və öz 
dövlətini müdafiə etdi. 

Lаkin iş bununlа bitmədi. Vəziyyəti qаydаyа sаlmаq üçün bir 
çох digər tədbirlər görmək lаzım gəldi. Yаrım ildən sоnrа biz 
hаkimiyyəti devirməyə çаlışаn аdаmlаrın silаhlı çıхışı ilə bir dаhа 
qаrşılаşdıq. Оnun dа qаrşısı аlındı. 

Bir sözlə, о illərdə həyаtımız аğır, mürəkkəb оlmuşdur. Lаkin 
həttа о аğır və mürəkkəb vахtlаrdа dа biz mədəniyyəti, mədəni 
ənənələrimizi heç zаmаn unutmurduq. Həttа о аğır illərdə də biz 
görkəmli mədəniyyət ustаlаrımızın - yаzıçılаrın, şаirlərin, 
bəstəkаrlаrın yubileylərini keçirirdik, çох böyük kоnsert-gecələr 
оlurdu, teаtr müntəzəm işləyirdi. 

Аncаq bütün bunlаr аrtıq аrхаdа qаlmışdır. İndi Аzərbаycаndа 
ictimаi-siyаsi vəziyyət sаbitdir, biz хаlqın sаkit yаşаmаsı üçün 
şərаit yаrаtmışıq. 

Bu bахımdаn Аzərbаycаn bizi əhаtə edən ölkələrlə müqаyisədə 
hаzırdа bəlkə də ən sаkit ölkədir. 

Bizdə iqtisаdiyyаt dа inkişаf edir. Siz bunu həttа şəhərin 
görkəminə əsаsən də hiss edə bilərsiniz. Bаkı şəhəri öz gözəlliyi 
ilə həmişə məşhur оlmuşdur və biz bununlа həmişə fəхr etmişik. 
Lаkin sоn illərdə, bizdə аzаd sаhibkаrlığın, bаzаr iqtisаdiyyаtının 
inkişаf etdiyi, iqtisаdi və sоsiаl islаhаtlаr аpаrıldığı dövrdə şəhər 
dаhа yeni görkəm аlır. 
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Bu yахınlаrdа Rüstəm İbrаhimbəyоv mənə dedi ki, bir neçə аy 
əvvəl şəhərin mərkəzindəki “Аzərbаycаn” kinоteаtrı, - yeri 
gəlmişkən, о, kinо həvəskаrlаrının neçə-neçə nəslinin оlduğu 
yerdir, -yenidən qurulmuş, mоdernləşdirilmiş, burаdа heç zаmаn 
оlmаyаn şeylər yаrаdılmışdır. 

Rüstəm İBRАHİMBƏYОV (kinоdrаmаturq, Аzər-bаycаn 
Kinemаtоqrаfçılаr, İttifаqının sədri): Biz hey gözləyirik ki, Siz 
hаçаnsа vахt tаpаcаqsınız... 

Heydər ƏLİYEV: Vахt tаpmаq istəyirəm, istəyirəm. 
Mən о kinоteаtrı хаtırlаyırаm. Gənclik illərində biz kinоnu 

sevirdik, о vахtlаr kinо teаtrlа birlikdə ахşаmlаr аdаmlаrın getdiyi 
bаşlıcа yer idi. Хаtirimdədir, оrаdа fоyedə həmişə estrаdа оrkestri 
çаlırdı, biz gəlib musiqini dinləyirdik, sоnrа dа sаlоnа dахil оlub 
filmə bахırdıq. Dоğrudur, bəzən bilet tаpmаq çətin оlurdu. 
Yаdımdаdır, mən dəfələrlə növbədə dаyаnsаm dа bilet аlа 
bilməmişdim, bəzən əldən аlırdım. Оdur ki, bu kinоteаtr, eləcə də 
Bаkıdаkı bir çох kinоteаtrlаr mənə çох yахşı məlumdur. Mənim 
gəncliyim Bаkıdа keçmişdir. 

Rüstəm deyir ki, siz nəyi gözləyirsiniz - mən mütləq 
gələcəyəm. Elə bunun özü yenilik əlаmətləridir. Bu, sizə əziz оlа 
biləcək bir misаldır, çünki bu, sizi qаlаn hər şeydən yəqin dаhа 
çох mаrаqlаndırır. Lаkin belə misаllаr bizdə çохdur. 

Bütün bunlаrdаn dаnışаrkən əsаs fikrə bir dаhа qаyıdırаm ki, 
Аzərbаycаndа biz hаmımız incəsənətin, kinоnun mədəniyyətin 
böyük pərəstişkаrlаrıyıq. Fоrmаlаr dəyişir, indi televiziyа çох 
böyük yer tutur, аmmа kinо öz əhəmiyyətini itirmir. Deyirlər ki, 
bir çох ölkələrdə, о cümlədən keçmiş Sоvet İttifаqının 
respublikаlаrındа bаş vermiş kinоdаn uzаqlаşmа аrtıq 
dаyаnmışdır, əksinə, kinоteаtrlаrа ахın vаr. 

Bilirəm ki, indi bəzi Qərb ölkələrində kinоteаtrlаrа bilet 
tаpmаq, əvvəllər bizdə оlduğu kimi çətindir. Hаlbuki оrаdа dа 
televiziyа vаr, bəlkə də bizdə оlduğundаn dа аrtıqdır. Prоqrаmlаr 
dа bizdə оlduğundаn çохdur, bunа bахmаyаrаq, аdаmlаr kinоfilmi 
təkcə televizоrdа deyil, ekrаndа dа görmək istəyirlər. Bunа gərə 
də sizin peşəniz yаşаyır və yаşаyаcаqdır. 



 487

Məruz qаldığınız çətinliklər məlumdur. Mən sizə bizim 
çətinliklərimizdən dаnışdım, оnlаr sizin çətinliklərinizdən dаhа 
mürəkkəbdir. Аmmа gərək nikbin оlаsаn, irəliyə bахаsаn və 
düşünəsən ki, hər şey getdikcə dаhа yахşı оlаcаqdır. Zənnimcə, 
məhz bu fikirləri Bаkı festivаlı dа nümаyiş etdirəcək, bir dаhа 
təsdiqləyəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, siz festivаldаn məmnunluq 
duyаcаqsınız. Lаkin mən vətəndаşlаrımız bаrədə dаhа çох 
düşünürəm, оnlаr kinо хаdimləri ilə film vаsitəsilə deyil, cаnlı 
оlаrаq görüşməkdən böyük zövq аlаcаqlаr. Bu, həmişə хоşdur, 
zənnimcə, bu dəfə də belə оlаcаqdır. Sizə böyük uğurlаr 
аrzulаyırаm. 

Kinоfestivаlın iştirаkçılаrı prezident Heydər Əliyevin sözlərini 
аlqışlаrlа qаrşılаdılаr. 

Bundаn sоnrа Rüstəm İBRАHİMBƏYОV dedi: 
- Cənаb prezident, vахt tаpıb bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə 

çох minnətdаrıq. Bu cur görüşlər kinemаtоqrаf üçün çох vаcibdir. 
Аsаnlıqlа yаdа sаlа bilərik ki, perspektivli ideyа və təşəbbüslər 
məhz bu cür görüşlərdə meydаnа gəlmişdir. Məsələn, üç il bundаn 
əvvəl belə görüşlərdən birində Siz bu festivаlı dəstəklədiniz, 
Bаkıdа beynəlхаlq festivаl keçirmək ideyаsı dəstəkləndi və birinci 
festivаl üçün həttа büdcədən pul аyrıldı. Sоnrа biz "Filipp Mоrris" 
Şirkəti ilə əlаqə yаrаtdıq və ikinci festivаl, hаbelə indiki festivаl 
оnlаrın spоnsоr yаrdımı ilə keçirilir. Ümidvаrаm ki, bu gözəl 
ənənə dаvаm etdiriləcək və Şərqi Аvrоpа üzrə vitse-prezident 
cənаb Uаyt bаşdа оlmаqlа "Filipp Mоrris" Şirkəti nümаyəndə 
heyətinin əməkdаşlığımızın perspektivləri bаrədə fikrini dinləmək 
çох mаrаqlı оlаcаqdır. 

Əvvəlki illərdə оlduğu kimi, yenə də festivаlın əsаsını 
Аvrаsiyа ölkələrində çəkilmiş filmlər təşkil edir. Bunlаr müхtəlif 
festivаllаrdа göstərilmiş ən yахşı filmlərdir. Çох yахşı оlаr ki, 
bаkılılаr bu filmləri görsünlər. 

Lаkin indi bu festivаlın cоğrаfiyаsını bir qədər 
genişləndirmişik. Prоqrаmа АBŞ, Türkiyə, İsrаil filmləri də dахil 
edilmişdir. Оnlаrın nümаyəndələri indi burаdаdırlаr. 
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Bu, Sizin dəfələrlə nəzərə çаrpdırdığınız kimi, оnunlа bаğlıdır 
ki, Аzərbаycаn Şərqin və Qərbin böyük mədəni ənənələrinin 
qоvuşduğu sərhəd ölkəsidir və burаdа bu əməkdаşlıq çох səmərəli 
şəkildə həyаtа keçirilir. Bu həm də Böyük İpək yоlunun bərpаsı 
üçün diqqətəlаyiq təşəbbüsdür. Bununlа əlаqədаr оlаrаq cаri ildən 
festivаl "Şərq-Qərb" аdlаnır - biz meylləri, təmаyülləri təhlil və 
müqаyisə etmək üçün Şərq və Qərb kinemаtоqrаflаrının 
nümаyəndələrini bir növ dəvət edirik. 

Festivаl çərçivəsində ilk dəfə оlаrаq "Fridоm" festivаl 
prоqrаmı dа iştirаk edəcəkdir. Bu festivаlın əsаsı Аmerikа Kinо 
Fоndu tərəfindən qоyulmuşdur, fоndun prezidenti cənаb Heri 
Mаk-Vey burаdаdır. Bu festivаlın prоqrаmı dа "Filipp Mоrris" 
Şirkətinin yаrdımı ilə keçirilir. Biz əməkdаşlığı bundаn sоnrа dа 
dаvаm etdirəcəyik. 

Festivаlımız "Dаğıdılmış körpülər" filmi ilə аçılır. İstərdik ki, 
bu filmə Birləşmiş Ştаtlаrdа dа bахsınlаr. Çünki о, Аmerikа-
Аzərbаycаn filmidir. Оnun rejissоru Rаfiq Puyyа burаdа 
оturmuşdur. Yаdınızdаdır, Siz Nахçıvаndа işləyərkən biz оnunlа 
birlikdə yаnınızа gəlmişdik. 

Biz çох təəssüflənirik ki, Siz bu gün həmin filmə bаха 
bilməyəcəksiniz. Bilirik, çох məşğulsunuz, аncаq ümid edirik ki, 
10 gün ərzində bu filmi Sizə bəlkə də göstərdilər, belə ki, film 
1991 -ci ildən bəri ən yeni tаriхimizin bütün mühüm 
prоblemlərini, о cümlədən Qаrаbаğ prоblemini əhаtə edir. Bu, çох 
mаrаqlı, geniş vüsətli filmdir. 

Heydər ƏLİYEV: Mən bu filmə hökmən bахаcаğаm. 
Rüstəm İBRАHİMBƏYОV: Beynəlхаlq festivаlı uğurlа 

keçirmək üçün hər hаnsı ölkəyə çох şərtlər görəgdir. Lаkin bir 
lаbüd şərt vаr - ölkənin özundə аz-çох güclu və mаrаqlı 
kinemаtоqrаf оlmаlıdır. 1993-cü ildg kinemаtоqrаfımızа dövlət 
yаrdımı, - bu yаrdım əvvəllər dаyаndırılmışdı və bir neçə il biz 
film çəkə bilmədik, - bərpа edildikdən sоnrа kinо hаqqındа qаnun 
qəbul edildi: О, dövlət yаrdımını qаnuniləşdirdi, sоn bir neçə ildə 
biz dörd bədii film çəkməyə müvəffəq оlduq. Оnlаrdаn ikisini 
Eldаr Quliyev yenicə bаşа çаtdırmışdır. Çох mаrаqlı filmlərdir. 
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Bundаn əvvəl Rаsim Оcаqоv çəkdiyi filmi bаşа çаtdırmışdı. İki 
filmimiz аrtıq festivаllаrı gəzib dоlаşır və çох yüksək 
qiymətləndirilir. Bunlаrın hаmısı dövlətin yаrdımı, kinо hаqqındа 
qаnun sаysində mümkün оlmuşdur. 

Əlbəttə, çох əhəmiyyətlidir ki, bir çох ölkələrdən fərqli оlаrаq, 
Аzərbаycаndа kinemаtоqrаfın idаrə edilməsi üzrə dövlət оrqаnı 
mövcuddur. Bu, çох vаcibdir, çünki təcrübə göstərmişdir ki, 
həmin оrqаnın ləğv edildiyi ölkələrdə bu, kinemаtоqrаfın 
təşkilinin pоzulmаsınа gətirib çıхаrır. 

Ümidvаrаm ki, həmkаrlаrım bütün bunlаr bаrəsində öz 
fikirlərini söyləcəyəklər. Mən isə Sizdən хаhiş edərdim ki, - 
bilirəm, səfərə gedirsiniz, - оktyаbrın 14-də əgər mümkün оlаrsа 
festivаlın bаğlаnışınа gələsiniz. Siz gəlsəniz biz çох şаd оlаrdıq. 
Türkiyədən Türkаn Şоrаy, Mоskvаdаn Miхаil Ulyаnоv və 
bаşqаlаrı burаyа gələcəklər, çох təntənəli bаğlаnış mərаsimi 
оlаcаqdır. Gələ bilsəydiniz, biz çох şаd оlаrdıq. 

Heydər ƏLİYEV: Sаğ оlun. Bilirsiniz, siz mənim bugünkü 
vəziyyətimi nəzərə аlmаlısınız. İndi məni Yаpоniyаnın böyük bir 
nümаyəndа heyəti gözləyir. Mən оnunlа görüşməliyəm. Sоnrа 
mənim dаhа bir görüşüm vаr. Оdur ki, bu gün gecə yаrısınаdək 
bütün vахtım prоqrаmlаşdırılıbdır. Bunа görə də gələ bilmirəm. 
Bilirsiniz ki, əvvəllər mən həmişə belə tədbirlərə məmnuniyyətlə 
gedirdim. Аyın 10-dа mən həqiqətən üçgünlük səfərə gedirəm. 
Аyın 14-də burаdа оlsаm, sizin хаhişinizi yerinə yetirməyə 
çаlışаcаğаm. 

Endru UАYT ("Filipp Mоrris" Şirkətinin vitse-prezidenti): 
Cənаb prezident, mənim аdım Endrü Uаytdır, mən "Filipp 
Mоrris" Şirkətindənəm, biz indiki festivаlın spоnsоruyuq. 
Şirkətimizin prezidenti, bu gün Sizinlə gşrüşəcəyimi bilərək, 
məndən хаhiş etdi ki, оnun ən səmimi hisslərini Sizə çаtdırım. 

Keçmiş Sоvet İttifаqı məkаnındа bu ilk ölkədir ki, burаdа biz 
kinоfestivаl keçirilməsinə spоnsоr yаrdımı göstəririk. Mənə çох 
хоşdur, mən fəхr edirəm ki, belə gözəl nümаyəndə heyətinin 
əhаtəsindəyəm. Bu gün ахşаm bu festivаlın аçılışındа məmnu-
niyyətlə iştirаk edəcəyəm. Zənnimcə, bütün bu günlər 
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yаddаşımızdа unudulmаz günlər kimi qаlаcаqdır. Hər şeyə gərə 
Sizə təşəkkür edirik. 

Heydər ƏLİYEV: Sаğ оlun. 
Heri MАKVEY (Аmerikа Kinо Fоndunun prezidenti): Cənаb 

prezident, mənim təşkilаtım - Аmerikа Kinо Fоndu yаzıçılаr və 
film prоdüserləri   tərəfindən   təşkil оlunmuşdur. Biz öz 
fоndumuzu demоkrаtiyа ideyаlаrını, "Tаriхi filmlər vаsitəsilə 
inkişаf etdirmək və yаymаq üçün yаrаtmışıq. Biz tаriхi охumuşuq 
və Sizin liderliyinizin bu ölkə üçün, bütün dünyа üçün necə böyük 
əhəmiyyətə mаlik оlduğunu, əlbəttə, bilirik. Bütün kinemаtоqrаf 
üçün gördüyünüz işlərə görə biz Sizə təşəkkür edirik. 

Burаdа keçirəcəyimiz festivаl keçmiş Sоvet İttifаqı və Şərqi 
Аvrоpа məkаnındа təşkil edilmiş festivаllаrdаn, məncə, ən yахşısı 
оlаcаqdır. Əlbəttə, bu festivаlı məhz Bаkıdа keçirməyimiz, ən 
yахşı filmlərin istehsаlçılаrının məhz burаyа tоplаşmаsı təbiidir. 
Rüstəm İbrаhimbəyоvun seçdiyi ən yахşı Аzərbаycаn filmlərini 
gоtürüb gələn ilin fevrаlındа Hоllivuddа göstərməyi plаnlаşdırırıq. 
Biz təntənəli təqdimаt mərаsimi keçirəcəyik və belə düşünürəm 
ki, bu, Аzərbаycаnın Birləşmiş Ştаtlаrdаkı dоstlаrını 
ruhlаndırаcаqdır. Düşünürəm ki, Siz Birləşmiş Ştаtlаrа gəldikdə 
biz Nyu-Yоrkdа, Vаşinqtоndа və yа Lоs-Аncelesdəki bu şоulаrı 
Sizə nümаyiş etdirə biləcəyik. 

Əlbəttə, bütün dоstlаrımа - Аzərbаycаndа təmsil оlunmuş 
"Filipp Mоrris" Şirkətinə, cənаb Pоl оmаhоniyə, İlqаr Kərimоvа 
və şirkətin vitse-prezidenti Endrü Uаytа təşəkkür etmək istəyirəm. 
Оnlаrın mаliyyə yаrdımı оlmаsаydı, bu festivаl bаş tutmаzdı. 
Bilirəm ki, Siz respublikаnın mədəni hаdisələri ilə həmişə 
mаrаqlаmısınız və bu hаdisələri həmişə dəstəkləmisiniz. Bunа 
görə Sizə təşəkkür edirəm. 

Heydər ƏLİYEV: Sаğ оlun. 
Nikоlаy VАŞŞENKО (Rusiyа hökuməti mədəniyyət şöbəsinin 

müdiri): Çох hörmətli Heydər Əliyeviç, keçən il Sizinlə göruşüm 
хаtirimdədir, оnа görə də bu il də gəlmək dəvətini məmnuniyyətlə 
qəbul etdim. Burаdа gördüklərimizə görə sаğ оlun. Şəhər 
həqiqətən dəyişir, ölkə dəyişir. 



 491

Həmkаrlаrımın - Аzərbаycаn kinemаtоqrаfçılаrının bu qısа 
müddətdə həyаtа keçirməyə müvəffəq оlduqlаrı prinsipcə bir neçə 
mühüm məqаm vаr. Təbii оlаrаq, çох vаcibdir ki, dövlət kinо-
strukturu, müstəqil kinоstruktur mövcuddur. Çох vаcibdir ki, kinо 
hаqqındа qаnun qəbul edilmişdir. Məncə, ən mühüm və ən 
prinsipiаl məqаm оndаn ibаrətdir ki, mədəniyyət və incəsənət 
kimi mudаfiə edilməyən sаhə dövlət bаşçısının bilаvаsitə 
himаyəsi аltındаdır. Bunа görə də Sizə möhkəm cаnsаğlığı, 
Аzərbаycаn dövlətinə çiçəklənməyi аrzu etmək və ümidvаr 
оlduğumu söyləmək istərdim ki, gələn il, eləcə də sоnrаkı illərdə 
biz qоnаqpərvər tоrpаğınızdа yenidən görüşə biləcəyik. 

Heydər ƏLİYEV: Çох sаğ оlun. Sizi gələn ilə də dəvət 
edirəm. 

Emil LОTYАNU (kinоrejissоr, Mоldоvа): Əziz Heydər 
Əliyeviç, Sizi üçüncü dəfə, - аtаlаr üçədək deyib, - 
məmnuniyyətlə bu gün görmək şərəfinə mаlikəm. Bu, birinci dəfə 
təхminən 20 il əvvəl оlmuşdur, Siz 1981-ci ildə Аktyоr evində 
kinemаtоqrаfçılаrın qurultаyındа çıхış edirdiniz. Mən bu ittifаqdа 
ilk dəfə оlаrаq elə bir lider gördüm ki, 15 dəqiqə оnu sаlоndа 
sахlаdılаr və  cаmааt ucаdаn Sizin аdınızı çəkirdi. Оndа dedim  -
mən millətin liderini gördüm. Sizi ikinci dəfə gözəl kinо günündə, 
оktyаbrdа, Mоskvаdа, "Оktyаbr" kinоteаtrındа Siz müşаvirə 
keçirərkən gördüm. Sizi üçüncü dəfə bu gün görürəm. 

Siz Аzərbаycаndа хаlqın kinоyа məhəbbətindən və 
münаsibətinin əhəmiyyətindən dаnışdınız. Respublikа 
prezidentinin kinоnu sevməsi çох gözəl hаldır. Əgər Siz prezident 
оlmаsаydınız, mən Sizə dаhа çох yахşı sözlər deyərdim. 
Qоrхurаm ki, Siz bunu yаltаqlıq kimi qəbul edəsiniz. Аmmа 
deməliyəm ki, Sizin kimi qəddi-qаmətə mаlik аktyоrlаr kinо 
аləmində аz оlmuşdur. Hər hаldа, bilirəm ki, dünyа kinоsundа 
bunlаr Pоl Nyumаn, Jerаr Filip və bizdə Bаtаlоvdur. Bunа görə də 
biz аrtistlərimizə deyirik - məğrur, sаbit və gözəl оlаn bu əlа kişi 
qəddi-qаmətinə mаlik оlmаğı öyrənin. 

Sizin işiniz çох mürəkkəbdir. Sizə, Аzərbаycаnа, həm-
kаrlаrımа аrzu etmək istəyirəm ki, neftdən əlаvə, neçə-neçə gözəl 
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filmlər də bu ölkənin Heydər Əliyev epохаsının sərvəti оlsun. 
Sizə ən хоş аrzulаrımı bildirirəm. 

Heydər ƏLİYEV: Sаğ оlun. Bilirsiniz, siz məndə özüm üçün 
çох əziz хаtirələri оyаtdınız. Dоğrudur, insаn çох şeyi unudur. 
Həyаtdа mən də çох şeylər görmüşəm və çох şeyləri unutmuşаm. 
Аmmа kimsə nəyisə хаtırlаtdıqdа bu, çох хоş оlur. Budur,  siz 
bizim üç görüşümüzü yахşı yаddа sахlаmısınız. İndi mən özüm də 
хаtırlаdım ki bu, həqiqətən оlmuşdur. Хüsusən оnu dа хаtırlаdım 
ki Dövlət Kinemаtоqrаfiyа Kоmitəsində görkəmli 
kinemаtоqrаfçılаrın böyük bir qrupu ilə görüşmüşdüm. О vахtlаr 
Sоv.İKP MK Siyаsi Bürоsunun üzvü və Nаzirlər Sоvet sədrinin 
birinci müаvini kimi mən Kinemаtоqrаfiyа Kоmitəsinin kurаtоru 
idim və Sоvet İttifаqındа kinemаtоqrаfın inkişаfı tədbirləri 
hаqqındа böyük bir qərаr - sənəd hаzır-lаmışdım. 

Mən bunun üzərində uzun illər işləmişdim. Sənədin təхmini 
vаriаntı hаzır оlduqdа mən əvvəlcə bаş mütəхəssislərlə 
məsləhətləşmək istədim. Özü də mən оnlаrı Kremlə yаnımа dəvət 
etmədim, Filipp Yermаşdаn оnlаrı Dövlət Kine-mаtоqrаfiyа 
Kоmitəsinə tоplаmаğı хаhiş etdim, dedim ki, mən оrаyа gələcəm 
və biz dаnışıb müzаkirə edərik. Yаdımdаdır, müzаkirə bir neçə 
sааt getdi. Оrаdа bir çох böyük kinо хаdimləri vаr idi, оnlаrdаn 
bəziləri аrtıq dünyаsını dəyişmişdir. Şаdаm ki, siz Rüstəm, оrаdа 
оlаnlаr bu gün burаdаsınız. Mən bu görüşü yаdımdа sахlаmışаm 
və deməliyəm ki, bu görüş mənə çох şey verdi. Mən bundаn sоnrа 
hаzırlаdığımız sənədlər üzərində həmkаrlаrımlа dəfələrlə işlədim. 
Аrtıq bundаn sоnrа bütün Sоvet İttifаqının kinо хаdimlərini 
"Оktyаbr" kinоteаtrınа tоplаdılаr, mən оrаdа böyük çıхış etdim. 
Mən bunu хаtırlаyırаm. 

Əlbəttə, mən sənətşünаs deyiləm, kinоşünаs deyiləm, аmmа bu 
çıхışı çох ciddi hаzırlаmışdım və zənnimcə, pis оlmаdı. 

Siz nədənsə qədd-qаməti хаtırlаdınız. Bununlа dа mənə dаhа 
bir şeyi хаtırlаtdınız, qоy bu, mənim tərəfimdən təvаzökаrsızlıq 
kimi səslənməsin. Məni Mоskvаyа keçirdikdə mən Siyаsi Bürоdа 
işləyirdim, оnun uzvü idim. Bir dəfə Аmerikа jurnаlındа mənim 
hаqqımdа məqаlə verildi. Оrаdа çох şey yаzılmışdı. Оrаdа 
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yаzılmışdı ki, Siyаsi Burоnun bu yuхuyа getmiş uzvləri аrаsındа 
Əliyev zаhirən Hоllivud аktyоrunu хаtırlаdır. Bunu ilk dəfədir 
deyirəm, məni bаşа düşün. О jurnаl mənim аrхivimdə sахlаnılır. 
Əgər siz qəddi-qаmətdən dаnışmаsаydınız, mən bunu хаtır-
lаmаzdım. Demə, Аmerikа Birləşmiş Ştаtlаrının muşаhi-dəçiləri 
kimi, siz də hər şeyə diqqət yetirirsiniz. 

Hоcаqulu NАRLIYEV (rejissоr, Türkmənistаn): Heydər 
Əliyeviç, хаlq uzun müddət ərzində həll edə bilmədiyi böyük 
prоblemlə qаrşılаşdıqdа, sоnrа bu prоblem həll edildikdə deyirlər 
- Аllаh bilir, görür və hər şeyi ədаlətlə həll edir. Mən Аzərbаycаn 
bаrədə düşünəndə о günləri - ölkəniz üçün аğır vахtlаrın 
bаşlаndığı, prezidentlərin dəyişildikləri, vətəndаş mühаribəsinin, 
Qаrаbаğ prоbleminin bаşlаndığı günləri хаtırlаyırаm. Mənə elə 
gəlir ki, о rejim Аzərbаycаn хаlqı üçun çох böyuk prоblemə 
çevrilmişdi. Lаkin Аzərbаycаn хаlqı kimə murаciət etməyi bilirdi. 
О, Sizi Nахçıvаndа tаpdı, Sizə mürаciət etdi və bununlа dа 
özünün bütun prоblemlərini həll etdi. Biz bunа sevinirdik. Çох 
sаğ оlun. Zənnimcə, Siz çох аğır şərаitdən çıхış yоlu tаpmаğа 
qаdir rəhbərə хаs böyük siyаsi nümunə, vətəndаş nümunəsi 
göstərdiniz. 

Belə bir türkmən аtаlаr sözü vаr - Хаlqа хоşbəхtlik üz verdikdə 
birinci оlаrаq sənət аdаmlаrı və quşlаr gəlirlər. Misаl üçün 
götürək elə Sizin kinоnu. Çох sаğ оlun ki, kinо hаqqındа bu 
qаnunu qəbul etmisiniz. Bu, böyük işdir. Аrtıq nəticələr vаr. Bu il 
mənə "Аvrаsiyа" telefоrumundа gənc Аzərbаycаn rejissоrunа 
mükаfаt təqdim etmək şərəfi nəsib оldu. О, həmin mükаfаtа Sizin 
gözəl həmyerliniz Rоstrоpоviç hаqqındа gözəl film çəkdiyi üçün 
lаyiq görülmüşdür. Аnаpаdа yenicə bаşа çаtmış festivаldа Sizin 
dаhа bir filminiz ssenаriyə görə mükаfаt аlmışdır. Аzərbаycаn 
kinоsu dünyаdа məşhurluq səviyyəsinə yenidən çıхır. 

Siz bilirsiniz ki, Mоskvаdа bütün 15 respublikаnı öz tərkibində 
sахlаyаn yegаnə bir təşkilаt - Kinemаtоqrаfçılаr İttifаqı vаr. Оnа 
Rüstəm İbrаhimbəyоv rəhbərlik edir. О, həmin təşkilаtа çохdаn 
məhаrətlə, müdrikliklə və cəsаrətlə rəhbərlik edir. Bütün bunlаrа 
görə təşəkkür etmək istəyirəm. İndi burаdа festivаl keçirilməsi də, 
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zənnimcə, belə bir zəruriyyətin аydın bаşа düşülməsinin 
nəticəsidir ki, хаlq incəsənətsiz yаşаyа bilməz. Хаlqı bu sevincdən 
аncаq аnlаmаz аdаmlаr məhrum edə bilər. Bunu bаşа düşənlərə 
çох sаğ оlun deyirik. 

Heydər ƏLİYEV: Sаğ оlun. Sizi dinləmək mənə хоş idi, 
çünki Türkmənistаn yахın qоnşumuzdur, biz dоstuq, ümumi 
tаriхə, ümumi keçmişə, ümumi köklərə mаlikik. Türkmənistаnın 
uğurlаrı bizi həmişə sevindirmişdir. Siz bilirsiniz ki, gözəl 
Аzərbаycаn və türkmən kinоrejissоru Əjdər İbrаhimоv 
аzərbаycаnlıdır, аmmа Türkmənistаndа dоğulub bоyа-bаşа 
çаtmış, öz fəаliyyətinə оrаdа bаşlаmış, sоnrа Mоskvаdа 
"Mоsfilm"də işləmişdir. Yeri gəlmişkən, о, mənim yахın dоstum 
idi, оnа çох hörmət edirdim. Mоskvаdа istefаdа оlduğum, dаhа 
dəqiq desək, məni gözdən-nəzərdən sаlmаğа cаn аtdıqlаrı, çох 
аğır şərаitdə yаşаdığım, mənimlə çох аz аdаmın əlаqə sахlаdığı 
vахtlаrdа Əjdər İbrаhimоv həftədə аzı bir dəfə ахşаm zəng edir, 
hаl-əhvаl tuturdu. Mənim necə yаşаmаğımlа mаrаqlаnırdı. Biz 
оnunlа görüşürdük. О, vəfаt etdikdə mən göstəriş verdim, biz оnu 
burаyа gətirdik və Bаkıdа, Fəхri хiyаbаndа dəfn etdik, lаzım оlаn 
bütün işləri gördük. 

Bir fikir verin, о, həm türkməndir, həm də аzərbаycаnlı, sоvet 
kinemаtоqrаfı uçün də çох şey etmişdir. Bir sözlə, türkmən və 
Аzərbаycаn xаlqlаrı аrаsındа yахınlıq və dоstluq оlduğunu 
təsdiqləmək üçün çох misаllаr çəkə bilərik. İndi mən çох istərdim 
ki, bu dоstluq çох möhkəmlənsin, inkişаf etsin. Bundаn ötrü bizim 
çох böyük imkаnlаrımız vаr. 

Yeri gəlmişkən, sizdə çох yахşı kinо хаdimləri vаr idi. Əlbəttə, 
ən yахşısı sizsiniz, lаkin bаşqаlаrı dа оlmuşdur. Хаtirimdədir, о 
vахtlаr Mоskvаdа, "Оktyаbr" kinоteаtrındа çох yаrаşıqlı bir qаdın 
çıхış etdi. Bu, Аymedоvа idi. 

Rüstəm İBRАHİMBƏYОV: О burаdаdır. 
Heydər ƏLİYEV: Burаdаdır? (Turkmənistаnlı аktrisа Mаyа 

Аymedоvаyа murаciətlə) Yаdınızdаdırmı? О, indi də çох 
yаrаşıqlıdır. Hаlbuki nə qödər vахt keçmişdir. Bu, 1984-cü ildə 
оlmuşdur, о vахtdаn 15 il ötmüşdür. Siz dəyişməmisiniz. 
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Svetlаnа TОMА (аktrisа, Rusiyа): Sizdən böyük bir хаhişim 
vаr. Mən аktrisаyаm. Bu gün burаdа, Sizinlə görüşdə оlmаğım 
mənim üçün аğlаsığmаz şərəfdir. Bunа görə də çох istərdim ki, 
mənim- üçün bu çох əlаmətdаr gündən аrхivimdə bir yаdigаr 
qаlsın. Sizdən bir хаhişim vаr - mən öz fоtоаpаrаtımı хüsusi 
оlаrаq gətirmişəm, çünki Sizinlə şəkil çəkdirməyi çох istəyirəm. 
İcаzə verirsinizmi? 

Heydər ƏLİYEV: Əlbəttə, аmmа оndа gərək hаmı ilə birlikdə 
şəkil çəkdirək. 

YERDƏN: Ахı, о, аyrıcа, sоnrа dа hаmı ilə birlikdə şəkil çək-
dirmək istəyir. 

Heydər ƏLİYEV: Nə deyirəm, bir hаldа ki, bu sizin təşəb-
büsünüzdür. 

Prezident Heydər Əliyev kinоfestivаlın iştirаkçılаrı ilə хаtirə 
şəkli çəkdirdi. Оnlаr dövlətimizin bаşçısınа göruşə görə çох 
böyük təşəkkürünü bildirdi, möhkəm cаnsаğlığı аrzulаdılаr. 

Qəbuldа Prezidentin İcrа Аpаrаtının humаnitаr siyаsət 
şöbəsinin müdiri Fаtmа Аbdullаzаdə iştirаk edirdi. 

 
АzərTАc   

 
Azərbaycan 1999-cu il oktyabrın 13 

 
NAXÇIVANDA CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN 

EV-MUZEYİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ 
 
1999-cu il oktyabrın 13-də Naxçıvan şəhərində görkəmli 

yazıçı-publisist, dramaturq, ictimai xadim Cəlil 
Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin açılışı oldu. 

Muzeyin həyətinə toplaşan tanınmış elm, ədəbiyyat, 
mədəniyyət, incəsənət xadimləri, şəhər sakinləri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevi hərarətli alqışlarla, 
məktəblilər “Heydər baba” nidaları ilə səmimiyyətlə qarşıladılar. 
Onların əllərində respublikamızın rəhbərinin portretləri, dövlə-
timizin başçısının məqsədyönlü daxili və xarici siyasətini 
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dəstəklədiklərini bildirən, onun ölkəmizdə elmə, ədəbiyyata, 
mədəniyyətə göstərdiyi diqqət və qayğını, Prezidentə el 
məhəbbətini nümayiş etdirən sözlər yazılmış şüarlar var idi. 

Dövlətimizin başçısının gəlişi şərəfinə qurban kəsildi. 
Sonra ev muzeyinin açılışı münasibətilə mərasim keçirildi. 

Mərasimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 
Vasif Talıbov açdı. 

  
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

Vasif Talıbovun çıxışı 
 
- Möhtərəm zati-aliləri! 
Hörmətli qonaqlar və mərasim iştirakçıları! 

Biz Azərbaycan bədii fikrinin inkişafı tarixində misilsiz xid-
mətləri olan qüdrətli nasir, dramaturq, publisist və fəal ictimai 
xadim Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olduğu evdə onun 
muzeyinin açılışına toplaşmışıq. Ölməz sənətkarın doğulub boya-
başa çatdığı bu ev möhtərəm Prezidentimizin “Cəlil 
Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində ev-muzeyinin 
yaradılması haqqında” 1998-ci il 19 iyun tarixli sərəncamı ilə 
əsaslı bərpa olunmuş, qədim memarlıq sənətinin incəliklərini 
özündə əks etdirən bir muzeyə çevrilmişdir. 

Möhtərəm Prezident! 
Mirzə Cəlilin şəxsiyyətinə və irsinə daim göstərdiyiniz diqqət 

və qayğıya, ev-muzeyinin yaradılması ilə bağlı imzaladığınız 
sərəncama görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ziyalıları və 
əhalisi adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı elə bir zəngin xəzinədir ki, 
onun yanından etinasız keçmək qeyri-mümkündür. Xalqın 
taleyinə, adamların ağrı-acısına qəlbən yanan ölməz sənətkarın 
yazdığı hər bir kiçik əsər dövrün, zamanın mövcud bəlalarını əks 
etdirən canlı tabloya bənzəyir. Bu əsərlərdə Azərbaycan mühiti 
təbii və real cizgilərlə qələmə alınmışdır. Məhz buna görə də 
böyük ədibin bütün dövrlərdə müasir səslənən əsərləri Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində özünə layiqli yer tuta bilmişdir. 
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Möhtərəm Prezident, xahiş edirik, Azərbaycan ədəbiyyatının 
klassiki, görkəmli yazıçı və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin 
xatirəsini əbədiləşdirən bu ev-muzeyinin açılışı münasibətilə 
keçirilən mərasimdə də Siz öz tövsiyə və tapşırıqlarınızı verəsiniz. 

Prezident Heydər Əliyev: Mən tapşırıqlarımı verəcəyəm. 
Məndən əvvəl qoy akademik Bəkir Nəbiyev danışsın. 

 
Akademik Bəkir Nəbiyevin çıxışı 

 
- Hörmətli cənab Prezident! 
Möhtərəm naxçıvanlılar! 
Əziz azərbaycanlılar! 
Bu gün təkcə Naxçıvan torpağı üçün yox, bütün Azərbaycan 

üçün həqiqətən çox böyük bayram günüdür. Azərbaycan 
Prezidentinin diqqət və qayğısı nəticəsində bu gün biz böyük, dahi 
Azərbaycan ədibi, mütəfəkkiri, mühərriri, nasiri Cəlil 
Məmmədquluzadənin doğulduğu, boya-başa çatdığı evin, xatirə 
muzeyinin açılışı münasibətilə buraya toplaşmışıq. Cəlil 
Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində ən böyük 
mərhələlərdən birinin, xüsusən XX əsr ictimai fikrimizin ən uca 
məqamının yaradıcısı və təmsilçisidir. O, bu adla da Azərbaycan 
ədəbiyyatının tarixinə daxil olmuşdur. 

Belə məclislərdə çox danışmaq olmur. Amma bir mətləbi qeyd 
etməyə bilmərəm. O da bundan ibarətdir ki, həmin bu ev-
muzeyinin yerindəki mənzildən günlərin birində Cəlil 
Məmmədquluzadə Naxçıvanda ürəyi istədiyi həkim tapa 
bilmədiyinə görə öz naxoş arvadını müalicə olunmaq üçün Tiflis 
şəhərinə götürüb getmişdi. Bəlkə də çoxları bunu bilir - onun 
səfəri bu cəhətdən o qədər də uğurlu olmamışdı: ədibin naxoş 
arvadı sağalmamışdı. Amma Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai 
fikrinin tarixində onun Tiflis səfəri ilə əlaqədar yeni bir günəş 
doğdu. O, Tiflis şəhərində özünün həmyerlisi Məhəmməd Ağa 
Şahtaxtlının nəşr etdiyi “Şərqi-rus” qəzetinin səhifələrində özünün 
çox əlamətdar ilk əsərlərini bir-birinin ardınca dərc etdirdi və 
beləliklə də Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin Cəlil 
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Məmmədquluzadə səhifəsinin - çox parlaq, mənalı, zəngin bir 
səhifəsinin əsası qoyulmuş oldu. 

Əzizlərim, Cəlil Məmmədquluzadənin çox böyük arzuları 
vardı. O arzulardan biri də öz vətənini - Naxçıvanı, Azərbaycanı, 
cəmi müsəlman Şərqini tərəqqidə, inkişafda görmək, 
ziyalılarımızın ətrafa nur saçdığını görmək idi. Bu gün mən böyük 
məmnuniyyət duyğusu ilə etiraf edirəm ki, Mirzə Cəlilin ən böyük 
arzularından biri həyata keçirilmişdir. Bakıda Cəlil 
Məmmədquluzadənin heykəli, onun haqqında sizə məlum olan 
əsərlər vardır. Nizami muzeyinin qabağında məşhur altı heykəldən 
biri də Cəlil Məmmədquluzadənindir. 

Bu gün isə ədibin doğulub boya-başa çatdığı, havasından, 
suyundan faydalandığı və ətrafındakı ağsaqqallardan, qocalardan 
müdriklik dərsi aldığı Naxçıvanda onun özünün ev-muzeyinin 
açılışında iştirak edirik. 

Möhtərəm Prezident mənə həvalə etdi, - bu, çox məsul bir 
çıxışdır. Elə bilirəm ki, mən də fürsətdən sui-istifadə 
etməməliyəm. Çox sağ olun, cənab Prezident! 

Sonra xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimova söz verildi. 
 
 

Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun çıxışı 
 
- Möhtərəm cənab Prezident! 
Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafında onun 

qədim torpaqlarından biri olan Naxçıvanın xüsusi çəkisi, xüsusi 
xidməti vardır. Bu torpaq Azərbaycan xalqına çox böyük, 
görkəmli alimlər, yazıçılar, şairlər, dövlət xadimləri, sərkərdələr 
vermişdir. Ancaq bunların içərisində Cəlil Məmmədquluzadənin 
xüsusi yeri vardır. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan 
ədəbiyyatında demokratik, satirik ədəbiyyatın banilərindən biridir, 
ilk satirik yazıçımızdır. Mən o “ilk” sözünü xüsusilə 
vurğulayıram. Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatında ilk 
mənzum pyeslər yazan romantik, filosof şairimizdir. Məmməd 
Səid Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatında ilk monumental nəsr 
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əsərlərinin, romanların müəllifidir. Mən bu “ilk” sözünü ona görə 
deyirəm ki, bu torpaqda, bayaq dediyim kimi, ilk addım atan 
çoxlu alimlər, yazıçılar, görkəmli şəxsiyyətlər olmuşdur. 

Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbiyyatımızda xüsusi yeri vardır. 
Ona görə ki, o, əsl xalq yazıçısı idi. O vaxt “xalq” sözü yazıçıların 
adının qabağına dövlət başçısının, hökmdarın, yaxud da başqa bir 
böyük şəxsiyyətin fərmanı ilə yazılmırdı. Adı onlar özü qazanırdı. 
Bu da “mirzə” sözüdür. Mənim fikrimcə, əqidəmə görə “mirzə” 
sözü o vaxt xalq tərəfindən verilmişdi. Məsələn, Mirzə Cəlil, 
Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Şəfi Vazeh və 
başqalarını əsl xalq yazıçıları, şairləri hesab edirəm. Bunların 
içərisində Cəlil Məmmədquluzadənin xüsusi yeri var. Ona görə ki, 
əsl xalq yazıçısı olubdur. Əgər onun əsərlərini nəzərdən keçirsəniz 
görərsiniz ki, əksəriyyəti sadə adamların həyatından alınan 
mövzulardır. Naxçıvanda olan kəndlərin bəzilərinin adını - 
İtqapan kəndini, Qaraçuxu ayrı cür işlədibdir. Adamları 
Novruzəli, Qönçəbəyim, Şirəli və bu kimi kənd adamlarının, sadə 
adamların adları ilə yazıbdır. Cəlil Məmmədquluzadə ayrı heç bir 
şey yazmasaydı, Məhəmməd Ağa Şahtaxtlının “Şərqi-rus” 
qəzetində dərc etdirdiyi təkcə “Poçt qutusu” hekayəsi ilə 
ədəbiyyatımızda görkəmli bir yer tutardı. O, əgər başqa heç bir 
şey yazmasaydı, təkcə “Ölülər” əsəri ilə ədəbiyyatımızda böyük 
yer tutardı və o, şah əsərini yaratmaqla dramaturgiyamızın banisi 
hesab olunardı. 

 Hörmətli Prezidentimiz dedi ki, mən bir az qısa danışım. Ona 
görə də qısa danışmaq istəyirəm. Bütün bunların hamısını gətirib 
ona bağlayıram ki, bizim Naxçıvana çox böyük qayğı vardır. 
Onun yetirdiyi böyük adamlara, şəxsiyyətlərə böyük diqqət, qayğı 
vardır. Özü də bu qayğını bu torpağın yetirdiyi ən böyük 
şəxsiyyət, bu torpağın yetirdiyi başqa şəxsiyyətlərə göstərir. 

Hörmətli Prezidentimiz, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 
illiyinin belə yüksək dövlət səviyyəsində keçirilməsi, Sizin burada 
iştirak etməyiniz naxçıvanlılara, bu torpağın yetirdiyi böyük 
şəxsiyyətlərə, onların müqəddəs, əziz xatirələrinə, o cümlədən 
Cəlil Məmmədquluzadənin əziz xatirəsinə Sizin göstərdiyiniz 
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böyük hörmət və ehtiramdır. Mən buna görə bütün naxçıvanlılar, 
ağsaqqallar, ziyalılar, qələm yoldaşlarımın adından Sizə öz 
minnətdarlığımı bildirirəm. Səməd Vurğunun dediyi kimi, Sizə 
dünyada ən şirin nemət olan cansağlığı arzu edirəm. 

Mən Sizə teleqram vuranda yazmışdım ki, ikinci bir xalq 
tanımıram ki, öz Prezidentini Azərbaycan xalqı sevən qədər 
sevsin. Siz xəstə olanda hamının gözü televiziya ekranlarında, 
radioda idi. O vaxtdan Sizi görməmişəm. Maşallah, yaxşısan və 
arzu edirəm, həmişə belə qalasan. 

O gün Siz Naxçıvana gələndə üzərrik yandırırdılar. 
Mənim ən çox xoşuma gələn bizim xalqın o adətidir. Bunu kim 
fikirləşmişdisə, çox ağıllı düşünmüşdü. Sizə üzərrik lazımdır. 
Çünki Siz bu xalqa lazımsınız. Bizim mədəniyyətimizə, 
incəsənətimizə,  böyük dayaqsınız. Allah Sizə uzun ömür versin! 

Prezident Heydər Əliyev: Yazıçılardan yenə danışmaq       
istəyən varmı? Əkrəm Əylisli, buyur gəl. Hardasan, neçə     
gündür səni görmürəm. Bəlkə boyun balacadır, ona görə 
görünmürsən. Buyur, danış. 

 
Xalq yazıçısı Əkrəm Əylislinin çıxışı 

 
 Hörmətli cənab Prezident!  
Mənim yadıma 7O-ci illər düşür. O vaxt Moskvada “Görkəmli 

adamların həyatı” deyilən kitablar seriyası var idi. Yəni məşhur, 
yaxşı adamların həyatından bəhs edirdi. O vaxt biz orada çalışdıq 
ki, Cəlil Məmmədquluzadə, bir azərbaycanlı haqqında o seriyadan 
kitab buraxaq. Mənə dedilər ki, sən    bunu    yaza   bilərsənmi?    
Mən    də    Cəlil Məmmədquluzadə ilə bağlı ürəyi dolu bir ada-
mam. Dedim, əlbəttə, yazaram. Dedilər ki, müqavilə bağlayırıq, 
sən bunu yaz. Mən gəldim, oturdum və fikirləşdim. Birinci onu 
fikirləşdim ki, Mirzə Cəlil, cəhalət ocağı adlandırdığı, yəni 
cahilliyinə,   geriliyinə   qarşı,   müasirliyə   qovuşmayan 
adamlarına qarşı mübarizə aparan ayıq zəkalı bir insan, 
Naxçıvandan nə apara bilərdi? Ağlıma gəldi ki, Mirzə Cəlil 
Naxçıvandan işıq apara bilərdi. Mirzə Cəlil bu işığı bu torpaqdan 
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qəlbinə doldurub, aparıb illər boyu Azərbaycan xalqının həyatına 
damcı-damcı damızdırmış böyük bir şəxsiyyətimizdir. 

Mənə elə gəlir ki, buradakı bütün adamlar Mirzə Cəlil 
amalından doğulmuş insanlardır. O, bizim amalımızı bu gün də, 
bəlkə bizim özümüzdən də fəal, qüdrətli şəkildə, dahiyanə surətdə 
aparan, davam etdirən, Azərbaycan torpağının yetirdiyi və 
yaşatdığı əbədi bir zəka ocağıdır. 

Mən sizə bir məqamı da demək istərdim. Bizim indiki hörmətli 
Prezidentimiz Azərbaycana qayıtdı. Ona Bakıda yer vermədilər və 
o, Naxçıvana qayıdanda mən orada bir söz dedim. Dedim ki, 
yəqin işıq yığmağa gedir, Mirzə Cəlilin yığdığı işıqdan qəlbinə 
doldurmağa gedir. Mən yenə bu fikirdəyəm ki, əgər Siz o vaxt 
gəlib Bakıda qalsaydınız, bu torpağa qədəm basmasaydınız, bu 
torpağın o işığından qəlbinizə doldurmasaydınız, inandırıram ki, 
Siz bütün qüdrətinizlə, fitri istedadınızla bir yerdə, o işıqsız bu 
fəlakətlərin içindən, bu qarışıq zəmanədən bəlkə də baş çıxara 
bilməzdiniz. Bu işığı Sizə bu torpaq bir daha verdi. Bu, tale 
işığıydı. Bu, Sizin tərcümeyi-halınızın işığı idi. Gəldiniz, işıqdan 
yığdınız, qəlbinizə doldurdunuz və bu işıq Sizə imkan verdi, 
kömək etdi ki, Azərbaycanın həyatında qaranlıqlaşmış nöqtələrə 
təzədən işıq salasınız. O işıq Mirzə Cəlilin işığıdır. Bizim 
hamımız o işığa əbədi minnətdar olmalıyıq. 

Mən düzünü deyirəm Sizə. Bir vaxt mən özlüyümdə dahiləri 
cərgəyə düzürdüm. Bizim üç dahimizdən biri Mirzə Fətəli 
Axundovdur - müasir ədəbiyyatımızın banisidir, bu gün də aktu-
allığını saxlayan böyük sənətkardır. Eyni zamanda Mirzə Cəlili və 
Sabiri böyük sənətkarlar hesab edirdim. Amma dahiliyə gələndə 
gözümün qabağını Tolstoy, başqaları tuturdu. Zaman göstərdi ki, 
bunlar, adını çəkdiyim sənətkarlarımız dahi imiş. Mən bu 
sənətkarları dahi olaraq qəbul etdim. 

Mənə elə gəlir ki, bu böyük ürəklərdən aldığımız işıq bizi heç 
vaxt heç bir qaranlığın qarşısında təslim olmağa qoymaz. Biz o 
işığı almışıq. Bir daha təkrar edirəm ki, bizim sevimlimiz, bu saat 
həyatımızın qaranlıq nöqtələrini hər gün işıqlandırmağa çalışan və 
o qaranlıqların çoxunu yarıb keçən əziz Prezidentimiz o işıqdan 
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alıbdır. Hamımız o işığa bağlıyıq. Yaşasın, var olsun o işıq və Siz! 
Sağ olun. 

 
Xalq şairi Qabilin çıxışı 

 
- Əziz Prezidentimiz Heydər müəllim! 
Əziz dostlar! 
Möhtərəm Naxçıvan camaatı! 
Cəlil Məmmədquluzadənin, dahi Mirzə Cəlilin tərcümeyi-

halını oxuyan adamlar bilir ki, o tərcümeyi-hal bu sözlərlə 
başlayır ki, gözümü dünyaya açanda ilk eşitdiyim səs, ilk 
eşitdiyim sözlər “Allahu-Əkbər” olubdur. 

Çox adamlar deyir ki, sovet dövründə, sosializm dövründə   
Mirzə Cəlilin bu sözlərini Allahı ələ salan, Allahın əleyhinə gedən 
bir mövqedən təhlil edirlərmiş. Ancaq tarix, münasibətlər və 
Mirzə Cəlilin yaradıcılığı göstərir ki, o, eşitdiyini deyibdir. O, 
həqiqəti deyibdir. O, xalqının, atasının, anasının, valideynlərinin, 
baba-larının, bu torpağın yetirmələrinin sözünü, səsini eşidibdir. 

Mən bu günlər böyük mədəniyyət ocaqlarının, məscidlərin, 
litseyin, Zərifə xanımın adını daşıyan poliklinikanın açılışında və 
böyük bir sarayda Prezidentimizin hər cəhətdən - ictimai, siyasi, 
insani cəhətdən dərin məzmunlu bir saat qırx beş dəqiqəlik 
çıxışını, onun öz müəllimlərinin adını çəkməsini müşahidə etdikcə 
deyirdim ki, kaş Mirzə Cəlil diriləydi! Mirzə Cəlil o dövrlərdə 
deyirdi ki, zaman gələcək, sizi lənətləyəcək və deyəcəklər: Ölülər, 
ölülər. İndi ölülər yoxdur. İndi dirilər var. İndi Mirzə Cəlilin 
arzuları yerinə yetir. Mənim bu sözlərim köhnə sözlərə oxşayır ki, 
arzular çiçəklənir. Əslində, həqiqətən belədir. “Arzular çiçəklənir” 
çox standart, şablon bir sözdür. Amma mənim bu gün dediyim 
arzular çiçəklənir, fikirlər, düşüncələr aydınlaşır. 

Müstəqil ölkəmizin bu qədim Naxçıvan torpağının qürurunu, 
biz getdik, “Əshabu-kəf”i ziyarət etdik, - o canlı simfoniyanı 
gördük. O təbiət mənzərələri ilə Mirzə Cəlilin arzuları 
həmahəngdir. Bu gün həyata keçirilən tədbirləri, hörmətli 
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Prezidentimizin öz beşiyində, öz torpağında, xalqının içində 
görünməyini, sərbəstliyini xüsusi alqışlayırıq. 

Mirzə Cəlilin doğulduğu bu torpaqdakı ev-muzeyi mübarək 
olsun! Bizim qürurumuzun, dahimizin ocağı ömür boyu yaşasın, 
həmişə nurlu və işıqlı olsun! 

Soma Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə nitq 
söylədi. 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 

 
- Əziz dostlar, xanımlar, cənablar, bacılar, qardaşlar! 
Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin 

görkəmli nümayəndələri, alimlər! 
Üç gündür ki, Naxçıvandayıq. Burada Naxçıvanın Muxtar 

Respublika kimi yaranmasının 75-ci ildönümünü təntənə ilə qeyd 
edirik. Mən bu üç gün ərzində bəlkə də son aylarda bu qədər 
enerji ilə işləməmişdim, bu qədər ayaqüstə durmamışdım, 
insanlarla bu qədər əlaqədə olmamışdım. Çünki bilirsiniz ki, mən 
Amerikada cərrahiyyə əməliyyatı keçirəndən sonra həkimlər mənə 
göstəriş vermişdilər ki, çox ciddi rejimdə olmalıyam. Mən bu 
rejimi çoxdan pozmuşam. Amma bu günlərdə tamamilə 
pozmuşam. Nə üçün əl çalırsınız, rejimi pozduğuma görə? Əksinə, 
siz gərək deyəydiniz ki, rejimi pozmayın, biz sizə məsləhət 
görmürük. Çünki niyə, mənim çiyinlərimdə ağır yük var, 
Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi 
məsul bir yük var. Mən bu yükü üzərimə götürərkən, çiyinlərimə 
alarkən dərk edirdim ki, bu, asan məsələ, asan iş deyil. 

Xüsusən, xatırlayın, 1993-cü ildə Azərbaycanın o vəziyyətində 
mən buradan, Naxçıvandan Bakıya dəvət olundum və getdim. O 
vaxt Naxçıvanın da nə qədər ağır vəziyyətdə olduğunu görürdüm. 
Ancaq Bakının o qədər ağır vəziyyətdə, Azərbaycanın da o qədər 
ağır vəziyyətdə olduğunu təsəvvür edə bilmirdim. Amma gəldim, 
gördüm. Bilirsiniz ki, mənə təklif olunan vəzifəyə bir neçə gün 
razılıq vermədim. Ancaq düşündüm, fikirləşdim ki, bizim bu 
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millət, dövlət, ölkə, Azərbaycan dağılır, parçalanır. Bəs nə olacaq? 
Xalqımız nə olacaq? Şübhəsiz ki, xalq heç vaxt ölməz. 

Mən dünən dedim, - Naxçıvan Azərbaycanın bir parçası kimi 
və vaxtilə Atabəylər hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın paytaxtı 
və mərkəzi kimi dəfələrlə hücumlara məruz qalıbdır, yerlə yeksan 
olubdur, kül olubdur. Amma qalxıbdır, yaşayıbdır. Ancaq xalqı 
öldürmək mümkün deyildir. Xalqı əzmək, sıdırmaq, onun 
inkişafını böyük bir zaman çərçivəsində dayandırmaq mümkündür 
və mümkün olubdur. Bizim xalqımız öz çoxəsrlik tarixində 
bunların hamısını görübdür. 

Bunları düşünərkən mən fikirləşdim ki, indi xalqı bu 
vəziyyətdə qoymaq olmaz. Ona görə də mən, xatirinizdədir ki, 
iyunun 15-də bu vəzifəni öz üzərimə götürdüm. Bir halda ki, 
götürdüm, bunu daşımalıyam - xəstəyəm, xəstə deyiləm. İndi 
xəstə deyiləm. Amma ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparıblar. 
Bu, asan bir iş deyildir. İndi burada elə bir adam tapılmaz ki, 
ürəyində cərrahiyyə əməliyyatı aparılmış olsun. Amma mənim 
ürəyimdə ediblər. Bundan sonra, təbiidir ki, həkimlər mənə 
deyirdilər ki, altı ay gündə iki saatdan artıq işləməməlisən, bir il 
də tamamilə rejimdə olmalısan. Mən bunları pozdum. Allah da 
mənə kömək edir. Bu məsuliyyəti üzərimə götürərək, bu gün də 
bu qədər, belə gərgin işləyərək həmişə düşünmüşəm: bizim ulu 
babalarımız, əcdadlarımız, bizdən əvvəlki nəsillər Azərbaycanı 
yaradıblar, yüksəldiblər, Azərbaycan xalqını inkişaf etdiriblər. 
Xüsusən, Azərbaycanın mütəfəkkir, uzaqgörən insanları,- onların 
içərisində şübhəsiz ki, yazıçılar, alimlər, mütəfəkkirlər də, Şərqin 
hər tərəfi əhatə etdiyi bir yerdə, Azərbaycan da Şərqin içərisində 
olduğu bir məkanda Azərbaycanı daha çox inkişafa və 
mədəniyyətə, daha çox dünyəviliyə aparıblar. 

Mən dünən çıxışımda dedim, bu gün də deyirəm, - Azərbaycan 
bizi əhatə edən istər uzaq, istər yaxın - bütün Şərq ölkələrindən bu 
gün fərqlənir. Nəyə görə fərqlənir? Əgər bizim ulu babalarımız, 
əcdadlarımız Azərbaycanda mədəniyyəti, elmi, dünyəviliyi, 
tərəqqini yaratmasaydılar, onu inkişaf etdirməsəydilər, bəli, 
Azərbaycan belə olmazdı. Azərbaycanda insanlar bu gün də çadra 
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altında olacaqdılar. Azarbaycan öz milli ənənələrini, dəyərlərini, 
dini dəyərlərini qoruyaraq, saxlayaraq, inkişaf etdirərək eyni 
zamanda dünyəvi mədəniyyətə doğru gedibdir. Azərbaycan 
xalqının buna nail olmasında Azərbaycanın böyük simalarının, o 
cümlədən dahi insan Cəlil Məmmədquluzadənin - Mirzə Cəlilin 
xüsusi xidməti və rolu olubdur. 

Əgər Cəlil Məmmədquluzadə kimi şəxsiyyət dünyaya 
gəlməsəydi, öz fəaliyyətini göstərməsəydi, əgər “Molla 
Nəsrəddin”jurnalı yatmış insanları qaranlıqdan çıxarmağa 
çalışmasaydı, əgər onun “Ölülər” əsəri insanların gözünü real 
dünyaya açmasaydı xalqımız bu qədər inkişaf edə bilməzdi. Bu 
sözlər təkcə Cəlil Məmmədquluzadəyə aid deyil, bizim çox 
dahilərimizə aiddir. Ancaq biz bu gün məhz Mirzə Cəlilin evinə 
gəlmişik və burada onun xatirəsini yad edirik. Ona görə də mən 
bu sözləri deyirəm. 

Bəli, Azərbaycanın dahi insanları çoxdur. Əkrəm Əylisli bir 
yazıçı kimi onlardan üçünün adını çəkdi. Amma mən onların, 
yüzlərinin adlarını çəkə bilərəm. Azərbaycanın böyük tarixini 
götürsək, lap müasir tarixini götürsək, XX əsri, XIX əsri götürsək 
belə şəxsiyyətlər çoxdur. 

Azərbaycanın zənginliyi bir də ondan ibarətdir ki, ölkəmiz elə 
insanlar yetiribdir ki, bu insanlar kütləni, xalqı oyada bilib, qaldıra 
bilib, onlarda milli ruhu inkişaf etdirə bilib, milli ruhu canlandıra 
bilib və millətimiz millət olub, millətimiz inkişaf edibdir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı həqiqətən unudul-
mayıbdır. Ancaq hesab edirəm ki, onun fəaliyyətinə, 
yaradıcılığına nə qədər yüksək qiymət versək də, yenə də onun 
borcundan çıxa bilmərik. 

Görülən işlərin sırasında, xatirimdədir, mən 70-ci illərdə 
Bakıda bizim bir neçə ədəbiyyat, musiqi, mədəniyyət xadimlərinin 
ev muzeylərinin açılması haqqında qərarlar qəbul edərkən Cəlil 
Məmmədquluzadənin Bakıda ev muzeyinin açılması haqqında da 
qərar qəbul etdim. Orada işlədiyim dövrdə bir neçəsini mən 
yarada bildim. Üzeyir Hacıbəyovun, Səməd Vurğunun ev 
muzeylərini yaratdım. Bülbülün, Cəfər Cabbarlının ev 
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muzeylərini yaratdım və Cəfər Cabbarlıya böyük heykəl ucaltdım. 
Amma gedəndən sonra işlərim yarımçıq qaldı. 

Yarımçıq qalan işlər çox idi. Ancaq bu sahədə - mədəniyyət 
sahəsində məni həmişə narahat edən bir də o idi ki, mən 1981-82-
ci illərdə böyük cəsarət göstərərək Hüseyn Cavidin cənazəsini 
Sibirdən Azərbaycana gətirdim. Bakıya gətirdik. O vaxt orada 
iştirak edən hörmətli elm və mədəniyyət xadimlərimizlə 
məsləhətləşirdik. Əksəriyyət belə fikirdə idi ki, Hüseyn Cavidin 
cənazəsini Bakıda, Fəxri xiyabanda torpağa vermək lazımdır. Mən 
isə dedim - yox, onu Naxçıvana aparmaq lazımdır. 

Fəxri xiyabanda dahilərimiz yan-yanadır, hamısına böyük 
hörmət var. Amma Hüseyn Cavid həm əsərlərinə görə, həm də 
əqidəsinə görə o qədər ağır cəzalandığına görə və bütün 
xidmətlərinə görə, güman edirəm ki, xüsusi bir abidəyə layiqdir. 
Ona görə də qoy qədim Azərbaycan diyarı Naxçıvanda 
əcdadlarımız tərəfindən yaradılmış abidələrlə yanaşı, bizim 
yaratdığımız bir abidə də olsun. Əcəmi Naxçıvaninin Mömünə 
Xatun abidəsi ilə yanaşı, bizim dövrümüzün də bir abidəsi olsun. 
Bir də ona görə ki, Cavid bu torpaqda doğulubdur. Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində doğulmuş adamların hamısı Bakıda torpağa 
verilsə, onda bəs Azərbaycanın başqa yerləri kasıb olacaq axı. 

Hamı mənimlə razı oldu. Gətirdik buraya və o vaxt mən elan 
etdim ki, onu adi qəbiristanda yox, Naxçıvan şəhərinin 
mərkəzində, öz ata-baba evinin yanında,- ora elə şəhərin mərkəzi 
idi, - torpağa verək və böyük bir abidə yaradaq. Amma bilirsiniz 
ki, bundan sonra mən Azərbaycanı tərk etdim. Mən gedəndən 
sonra hər şey qaldı. Məni yandıran bu idi. Buna görə də mən o 
vaxt düşünürdüm, - bəlkə də səhv etdim, bəlkə də lazım deyildi, 
bəlkə də elə Fəxri xiyabanda olmalı idi. Düşünürdüm, 
maraqlanırdım Naxçıvanda bir abidə yarandı? Yox, yox. 

199O-cı ilin isti yayı - iyun ayı idi. Buraya gəldim, məni çox 
hərarətlə qarşıladılar. Əkrəm Əylisli gəlmişdi, gedib o həyətdə 
söh-bət edirdik- bacımın xırda bir koması vardı, yadındadır? 
Orada bir balaca nəfəs alandan sonra dedilər ki, meydana 
Naxçıvanın hər yerindən adamlar toplaşıb. Həqiqətən, yüz minə 
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qədər adam toplaşmışdı, onlarla görüşmək lazım idi. Dedim, yox, 
onlarla görüşməzdən qabaq mən gərək Hüseyn Cavidin məzarını, 
qəbrini ziyarət edim. Gedib nə gördüm - bir başdaşı var, başqa heç 
bir şey yoxdur. Qəlbim daha da incidi. 

Naxçıvanda işləyirdim. Demək olar ki, bütün ağır işlərlə 
bərabər fikirləşirdim ki, nə edim, öz niyyətimi necə yerinə 
yetirim. Yerli memarlar bir-iki layihə yaratdılar. Amma vəsait 
yox, başqa şey yox, Naxçıvanın özünü sıxırlar, qoymurlar. Və 
belə oldu ki, getdim. Demək, Allah mənim tərəfimdə imiş. Getdim 
və Bakıya gəlib bir neçə işləri qurtarandan sonra 1982-ci ildə 
qəbul etdiyim həmin qərarın həyata keçirilməsinə nail oldum. İndi 
Hüseyn Cavidin məqbərəsini gedib gördünüz. 

Gəlib öyrəndim ki, Mirzə Cəlilin Bakıda ev muzeyi yaran-
mayıbdır. Bu o qədər çətin bir şey deyildi. Göstəriş verdim, təmir 
etdilər, hazırladılar. O vaxtları, mənim vaxtımda bunu mən niyə 
yerinə yetirə bilmədim? Çünki onun qohumları orada yaşayırdılar 
və onlara ev vermək lazım idi ki, çıxsınlar. Onlara da ev verdik, 
birini, ikincisini verdik, üçüncüsünü də verdik. Bəziləri çıxdı, 
amma biri çıxmadı. Qabilin yadmdadır. Elə Cəfər Cabbarlının 
ailəsi də mənim başıma o işləri gətirdi. Cəfər Cabbarlının evini 
azad etmək istəyirdim. Oğlu deyirdi ki, mən buradan çıxmaram ki, 
çıxmaram. A kişi, şəhərin mərkəzində sənə yaxşı ev veririk. O 
deyirdi ki, dağlı məhəlləsindən çıxmaram. Yaxşı, o vaxtkı Lenin 
meydanında - indi Azadlıq meydanıdır - yaxşı binalardan birində 
ev verdik, ikincisini verdik, üçüncüsünü verdik... Sonra qızı 
Gülara xanımın köməyi ilə bunları birtəhər yola gətirdik, orada 
Cəfər Cabbarlının ev muzeyini düzəltdik. 

Burada da belə bir hadisə ilə rastlaşdıq və bu məsələni mən həll 
edə bilmədim, yəni çıxıb getdim, qaldı - o vaxtdan, mən gedəndən 
Azərbaycana yenidən qayıdanadək qaldı. Mən gəlib Bakıda Cəlil 
Məmmədquluzadənin ev muzeyini yaratdım. Bunu, şübhəsiz ki, 
burada da etmək istəyirdim. Mən burada Hüseyn Cavidin ev 
muzeyini Azərbaycanda işləyərkən yaratmışdım. Ancaq 1990-cı 
ildə Naxçıvana gələrkən gedib gördüm ki, bərbad vəziyyətdədir və 
ətrafı da, məni bağışlayın, üzr istəyirəm, naxçıvanlılar bilirlər, 
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zibillik idi. Ora keçmək mümkün deyildi. Amma Cəlil 
Məmmədquluzadənin buradakı ev muzeyini mən o vaxt təşkil edə 
bilməmişdim. Bu da mənim arzum idi. Bu arzuma da çatdım. İndi 
sizinlə birlikdə Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvanda, 
doğulduğu, yetişdiyi bu torpaqda, yaşadığı evin qarşısına gəlmişik 
və burada yaradılmış muzeyi birlikdə açırıq. 

Burada deyildi, - Naxçıvan böyük, dahi insanlar yetirmişdir. 
Naxçıvan torpağı doğrudan da çox qəribə bir torpaqdır. Amma 
Cəlil Məmmədquluzadənin doğulduğu bir kənd də var - Nehrəm 
kəndi. Orada doğulubdur, dünyaya gəlibdir. O kənd çox qəribə bir 
kənddir. Həqiqətən çox mövhumatcıl bir kənddir, dinə çox bağlı 
kənddir. Amma eyni zamanda, təsəvvür edin, o kənddə doğulmuş 
adam - onun atası Məmmədqulu kişi öz oğlunu o kənddən ayırır, 
Qori seminariyasına, bura, Naxçıvana oxumağa göndərir. Bu kənd 
qeyrətli insanlar kəndidir. Mən o kəndi həmişə sevmişəm. 
Xatirimdədir, 40-cı illərdə mən Naxçıvanda yaşayanda Cəlil 
Məmmədquluzadənin qızı Münəvvər xanım burada idi, mən onun-
la dəfələrlə görüşürdüm. Mən gənc idim, onunla yaş fərqim böyük 
idi. Ancaq Cəlil Məmmədquluzadəyə görə onu daha yaxından 
tanımaq, öyrənmək üçün çalışırdım, görüşürdüm. O vaxt onunla 
görüşmək də asan deyildi. O, SSRİ-nin deputatı idi. Ancaq 
görüşürdüm. 

Bu kənd qəribə bir kənddir. Elə Cəlil Məmmədquluzadə kimi 
şəxsiyyəti dünyaya gətirdiyinə görə bu Nehrəm kəndi xüsusi hör-
mətə layiqdir. Amma təkcə ona görə yox. Orada həmişə çox 
qəhrə-man insanlar yaşayıb. Oranın xüsusi mühiti var. Məlumdur 
ki, 1918-ci ildə erməni daşnakları Naxçıvana hücum edib 
naxçıvanlıları qıran zaman, Andronikin ordusu buradan keçən 
zaman nehrəmlilər onun dərsini vermişdilər. Nehrəm belə qəhrə-
man insanların kəndidir. Mən bunu bir daha öz həyatımda hiss 
etdim. 

1987-ci ildə mən Moskvada istefaya gedəndən sonra həyatımda 
çox ağır dövr başlandı. Bu dövrdə, məlumdur, mənim əleyhimə nə 
qədər böhtanlar, yalanlar yaymağa çalışdılar. Həm Moskvada, 
təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın özündə də. Bu ağır dövrü mən 
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yaşadım. Ancaq Naxçıvan əhalisi, xüsusilə nehrəmlilər o vaxt 
mənim arxamda möhkəm dururdular. Bir neçə faktlar var. 
Hamısını demək istəmirəm. Amma birini demək istəyirəm. Mənə 
ikinci dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdi və ona görə 
də o vaxtkı Sovet İttifaqının Ali Sovetinin qərarı ilə iki dəfə 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı alan şəxslərin sağlığında onların 
heykəli, büstü qoyulurdu. Bu qərar ilə Naxçıvanda mənim büstüm 
qoyulmuşdu. O vaxtlar, mənim əleyhimə işlər gedən zaman 
buradakı bəzi yaltaqlar, o cümlədən Bakıda xalqına xain olan 
insanlar Moskvaya yaltaqlıq etmək üçün deyirdilər ki, Heydər 
Əliyevin büstü dağıdılsın. Baxmayaraq ki, SSRİ-də heç bir yerdə 
qurulan büstlərin biri də dağıdılmadı, hamısı durur. Amma burada 
bu addımı atmaq istə-mişdilər. 

Ermənilər bura hücum edən zaman,- məlumdur ki, Moskvada 
mənim hakimiyyətdən getməyimin səbəbkarlarından biri də 
erməni lobbisi oldu, ermənilər oldular, - ermənilərin gecə gəlib bu 
büstü dağıtmaq istəməsi təhlükəsi olmuşdu. Nehrəmlilər aylarla 
gecə-gündüz orada növbə çəkmişdilər və büstü qoruyub 
saxlamışdılar. İş onda deyil, o büstü dağıda da bilərdilər. 
Həyatdan o qədər incimişdim ki, mən sizə açıq deyirəm, xidmət 
etdiyim hakimiyyətdən, o partiyadan o qədər incimişdim ki, 
mənim üçün fərqi yox idi - büst var, yoxdur. Mən ümumiyyətlə, - 
sabah yaşayacağam, yaşamayacağam, - belə bir psixoloji 
vəziyyətdə idim. Mənim üçün bunun fərqi yox idi. Amma 
insanların sədaqətliliyinə, mərdliyinə baxın. Bunun əsas 
təşkilatçısı nehrəmlilər olmuşlar. Ona görə Mirzə Cəlil öz xalqın 
millətinə nə qədər sədaqətli olduğu kimi, nehrəmlilər də həm 
Mirzə Cəlil irsinə, həm Azərbaycan xalqına, həm Azərbaycan 
dövlətinə və onların sevdiyi insanlara o qədər sədaqətlidirlər. Mən 
bu sözləri bu gün nehrəmlilərə böyük hörmət və ehtiram hissi ilə 
deyirəm. 

Bilirsiniz, mən xoşbəxt günlərimdən birini yaşayıram. Nə 
üçün? Çünki arzuma çatmışam. Çünki Mirzə Cəlilin ev-muzeyini 
yaratmaq istəmişəm, bunu da yaratmışam. Azərbaycanın mötəbər 
adamları ilə bir yerdəyəm və bunu bir yerdə açırıq. Allah Mirzə 
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Cəlilə rəhmət eləsin. Mirzə Cəlilin irsi, şəxsiyyəti, xidmətləri 
Azərbaycan xalqının qəlbində əsrlərlə yaşayacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev mərasimdən sonra Cəlil 
Məmmədquluzadənin ev-muzeyi və onun eksponatlarılə tanış 
oldu. 

 1999-cu il oktyabrin 14 
 

NAXÇIVANDA MÖMÜNƏ XATUN TÜRBƏSİNİ 
ZİYARƏT EDƏRKƏN 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubiley 

təntənələrində iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyev 1999-cu il oktyabrın 14-də Naxçıvan şəhərində 
milli memarlığımızın möhtəşəm abidələrindən biri olan, Şərq 
memarlığının incilərindən sayılan, XII əsrdə görkəmli memar 
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin yaratdığı Mömünə Xatun 
türbəsini ziyarət etdi. 

Muxtar respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Arif Qədimov 
türbə və Atabəylər dövlətinin, ümumiyyətlə Naxçıvanın tarixinə 
dair son vaxtlar burada yaradılmış ekspozisiya haqqında 
Prezidentə ətraflı məlumat verdi. 

Prezident Heydər Əliyev bu nadir abidəyə hələ gənc yaşlarında 
böyük maraq göstərdiyini xatırlayaraq dedi: 

- Yadımdadır, mən burada yaşayan zaman, gənc vaxtımda, 
məktəbdə oxuyanda gəlib bunun ətrafında gəzirdim. Məktəbdə 
oxuyanda çoxlu rəsm çəkirdim, buna həvəsim vardı, rəssam 
olmaq istəyirdim. Onda memar nə olduğunu heç başa düşmürdüm. 
Ancaq rəsm çəkdiyimə görə axtarır, gözəl yerləri çəkirdim. 
Məsələn, Haçadağı, Naxçıvanın başqa yerlərini çəkirdim. 
Mömünə Xatun türbəsini bir neçə variantda çəkmişəm. Çox 
təəssüf edirəm, mən Bakıya, oradan Leninqrada, Moskvaya 
gedəndən sonra buradakı kitablarım, çəkdiyim şəkillər hamısı 
dağıldı. Təəssüf edirəm. Akvarellə çəkilmiş çox gözəl şəkillərim 
vardı. 
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Dövlətimizin başçısına belə bir məlumat verildi ki, sərdabədə 
dəfn olunanların məzarlarının başdaşları vaxtilə oğurlanıb 
aparılmışdır. İndi bunları şərti də olsa bərpa etmək nəzərdə 
tutulur. 

Prezident Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif 
Talıbova tapşırıq verdi ki, onları qiymətli mərmərdən, çox gözəl 
düzəldin. Nə qədər vəsait lazımsa, ayırmağa hazıram. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev türbə və buradakı 
ekspozisiya haqqında ətraflı məlumat verən Arif Qədimovun 
fəaliyyəti ilə maraqlandı, ona təşəkkürünü bildirdi və nitq söylədi. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: 
- Sən bu gün çox gözəl məlumat verdin, çox sağ ol, təşəkkür 

edirəm. Ancaq, əlbəttə ki, məni incidən odur ki, bizim xalqımız öz 
tarixini, mədəniyyətini - zəngin tarixini, zəngin mədəniy-yətini, 
zəngin tarixi köklərini keçən əsrlərdə də, ondan sonrakı dövrdə də, 
indi, XX əsrdə də, birincisi, öz xalqına göstərə bilməyib, 
ikincisidə dünyaya göstərə bilməyibdir. 

Bu baxımdan, məsələn, mərhum akademik Ziya Bünyadovun 
əsəri, deyə bilərəm ki, Azərbaycan tarixində yazılmış ən qiymətli 
əsərlərdən biridir. Azərbaycanda işlədiyim zaman bu əsərə görə 
ona Dövlət mükafatı verdim. Bu əsərə qədər Atabəylər dövləti və 
Azərbaycanın XII əsrdəki dövlətçilik tarixi məlum deyildi. Bizə 
məlum olmayanda, kimə məlum olacaqdı? 

Ona görə də hesab edirəm ki, Ziya Bünyadov böyük bir tarixi 
ixtira edibdir. Bunu bir gündə etməmişdir. Bunu tədqiq, təhlil 
etmək, yazmaq, meydana çıxarmaq asan məsələ deyildi. Ziya 
Bünyadov həyatdan getdi. Yaşadığı zaman da mən onu həmişə 
qiymətləndirmişdim. Ancaq ola bilər ki, bizim xalqımız 
Azərbaycan tarixinin, qədim tariximizin tədqiqində, kitablar 
yazılmasında hələ ona lazımi qiymətini verməyibdir. Ona görə də 
mən təntənəli iclasda danışarkən Atabəylər dövləti haqqında 
dedim. 

Sizə düzünü deyim ki, Atabəylər dövləti haqqındakı 
məlumatlarımın hamısı Ziya Bünyadovun kitablarından aldığım 
məlumatlardır. Ondan əvvəl bunu eşitmişdim. Amma məlumatım 
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yox idi. Əgər mənim məlumatım yox idisə, demək, digərlərinin 
məlumatı heç yox idi. Ona görə bu gün biz mərhum Ziya 
Bünyadova, böyük alimimizə bir daha, bir daha minnətdarlığımızı 
bildirməliyik. Allah ona rəhmət eləsin. Onun irsini, tarixçilik, 
tədqiqatçılıq fəaliyyətini davam etdirmək lazımdır. Mən bu sözləri 
deyirəm, televiziya da yazır, Azərbaycanın hər yerinə də 
yayılacaqdır. Mən bu gün buradan Azərbaycanın tarixçilərinə, 
Elmlər Akademiyasına öz göstərişlərimi verirəm: tarixçilərimiz 
Ziya Bünyadov tarixçilik məktəbi - Azərbaycanın qədim tarixi, 
orta əsrlər tarixi sahəsində onun kimi fəaliyyət göstərsinlər və belə 
dəyərli əsərlər yaratsınlar. İkincisi, təbiidir ki, Atabəylər 
dövlətinin Azərbaycan dövlətçiliyini yüz il dünyaya nümayiş 
etdirməsini, Atabəylər sülaləsinin, nəslinin Azərbaycan tarixində 
nə qədər böyük yer tutduğunu bu gün biz dərk etməliyik. Amma 
bunu indiyə qədər dərk etməmişik. 

Sən gözəl xəritə göstərdin ki, Atabəylər dövlətinin sərhədi necə 
idi. Həqiqətdə də belədir. O, bugünkü Azərbaycandan da böyük 
bir ərazi idi. Bugünkü Azərbaycanın böyük bir hissəsi həm 
Naxçıvan tərəfdə olan hissəsi, həm də Araz çayının o tərəfindəki 
hissəsi Azərbaycan dövləti, Atabəylər dövləti olubdur. Ona görə 
də biz buna tarixi qiymət verməliyik. 

Bu baxımdan onlar Mömünə Xatun türbəsini, şübhəsiz ki, 
özlərinin böyük insani keyfiyyətlərinə görə yaradıblar. Onlar 
müdrik insanlar olublar. Əgər o müdriklik, böyük zəka, ağıl 
olmasaydı, məsələn, Şəmsəddin Eldəniz öz həyat yoldaşına bu cür 
türbənin yaradılmasına qərar qəbul etməzdi. Gör nə qədər ağıllı 
insan olubdur. O nəsil nə qədər ağıllı olubdur ki, onun oğlu bunu 
davam etdirib və bizim tariximizi göstərən bu qədər əzəmətli 
memarlıq abidəsi, tariximizi təsdiq edən abidə yaranıbdır. 

Əlbəttə, bu abidənin qiyməti yoxdur. Məsələn, çox vaxt, elə bu 
gün də bunu gözəl memarlıq abidəsi kimi təbliğ edirlər. Bu, 
təbiidir, doğrudan da belədir. Dağılanlar dağılıb, amma qalanlar 
içərisində Mömünə Xatun məqbərəsi XII əsrdə, orta əsrlərdə 
Azərbaycamn nə qədər zəngin mədəniyyəti olduğunu, doğrudan 
da böyük memarlıq məktəbi olduğunu göstərir. Sən də dedin, biz 
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də bilirik ki, Əcəmi Naxçıvani və onun yaratdığı məktəb təkcə 
Naxçıvanı əhatə etmir, Şərq aləminin böyük bir hissəsində onun 
memarlıq üslubu, memarlıq məktəbi davam edib, böyük əsərlər 
yaradıbdır. 

Ancaq hesab edirəm ki, bu abidənin memarlıq qiyməti ilə 
bərabər, bizim üçün bəlkə daha da böyük qiyməti Azərbaycanın 
qədim dövlət olmasını göstərməsidir. Bu, təkcə memarlığın 
zənginliyini yox, dövlətçiliyin nə qədər zəngin olduğunu, nə qədər 
möhkəm olduğunu da göstərir. Əgər dövlətçilik o qədər yüksək 
səviyyədə olmasaydı, onlar bu cür abidənin yaradılması üçün 
qərar qəbul elə bilərdilərmi? 

Elə XX əsri götürün. Məsələn, böyük dövlətlər var, amma 
böyük abidələr yarada bilmirlər, çünki imkanları yoxdur. Amma 
Atabəylər həm imkanlı olublar, həm də tarixə, gələcəyə böyük irs 
qoyublar. O yazı da təsadüfi deyildir. Burada heç bir şey təsadüfi 
deyildir. Onu bizim üçün yazıblar. Bəli, bizim üçün yazıblar, 
gələcək nəsillər üçün yazıblar. 

Ona görə də hesab edirəm ki, son illərdə gördüyünüz iş yüksək 
qiymətə layiqdir. Mən bunu çox yüksək qiymət-ləndirirəm, çox 
məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Bu işi davam etdirmək 
lazımdır. Bu işi davam etdirmək üçün nə qədər vəsait lazım olsa, 
Naxçıvanın başçısına, Ali Məclisin sədrinə deyirəm, - mən bunu 
əsirgəməyəcəyəm. Çünki bu, bizim müstəqil dövlətimiz üçün, 
gələcək nəsillər üçün çox lazımdır. 

Sənin bu işə həvəsin, ona bu qədər qəlbdən yanaşmağın, 
birincisi, həqiqətən vətənpərvər insan olduğunu, vətənpərvər 
Azərbaycanlı olduğunu göstərir, eyni zamanda belə işləri görməyə 
qadir olduğunu göstərir. Mən çox məmnunam ki, sənin kimi 
adamlar var. 

Sənin kimi adamlar nə qədər çox olsa, öz tariximizi, 
mədəniyyətimizi, dövlətçiliyimizi daha da geniş tədqiq, təhlil edə, 
millətimizə, xalqımıza göstərə, təbliğ edə bilərik və dünyaya 
göstərə bilərik. 

Bu, indi bizə əvvəlkindən daha da çox lazımdır. Çünki biz 
müstəqil dövlətik. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini alıb, 
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Azərbaycan dövləti öz milli, mənəvi dəyərlərini qiymət-
ləndirərək, şübhəsiz ki, daha da yüksələcəkdir. 

Mən sənə təşəkkür edirəm. Buradaca sənə "Azərbaycan 
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi" adı verirəm. Bu, 
birincisi. İkincisi, sən o kitabı hazırla, məşğul ol, nəşr üçün 
hazırlayıb verin. Hesab edirəm ki, sən bu kitabı elmi dərəcə almaq 
üçün təqdim eləməlisən. Güman edirəm ki, bizim alimlər sənin 
kitabını və gördüyün işləri mənim kimi yüksək qiymətləndirərlər. 
Hesab edirəm, bu kitaba, bu tədqiqatlara görə sən elmlər doktoru 
adına layiqsən. 

Mən çox sevinirəm ki, bu gün buraya gəldik. Yenə də deyirəm, 
uşaq vaxtı bu abidənin ətrafını gəzmişəm, baxmışam, görmüşəm, 
onu sevmişəm. Bir neçə dəfə demişəm - əvvəlcə rəssam olmaq 
istəyirdim, sonra isə memarlığa meylim, memarlıq fakültəsinə 
daxil olmağım, memarlıq təhsili almağım bəlkə də elə bunlarla 
bağlı idi. Bunları görərək, bunların təsiri altında bu sənəti 
sevmişəm. 

Ancaq sən Naxçıvandakı iki abidəni də dedin. "Qarabağlar" 
abidəsini də unutmamaq lazımdır, başqalarını da. 

Vasif Talıbov: Sizin tapşırığınızla Bakıdan, neft şirkətindən 
gəlmişdilər. Buranın da, "Qarabağlar" türbəsinin də bərpası üçün 
layihə-smeta sənədlərini hazırlayıblar. Özləri bərpa etdirəcəklər. 

Heydər Əliyev: Bizim Dövlət Neft Şirkəti? İlham, bu iş sənə 
həvalə olunur. Mən çox məmnunam ki, siz belə təşəbbüs 
göstərmisiniz. Bu məsələni öz əlinizə götürün. Özün bu işlə 
məşğul ol, bütün layihələrə bax. Nə qədər vəsait lazımsa, Dövlət 
Neft Şirkəti ayıra, təmin edə bilər. 

Çox sağ olun. Sənə, sənin kimi azərbaycanlılara təşəkkür 
edirəm. 
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AZƏRBAYCAN 17 oкtyabr 1999-cu il 
 

A.F.QƏDİMOVA “ƏMƏКDAR MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ” 
FƏXRİ ADININ VERİLMƏSI HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİКASI PREZİDENTİNİN 

FƏRMANI 
Azərbaycan mədəniyyətinin inкişafındaкı xidmətlərinə görə 

Qədimov Arif Firidun oğluna "Əməкdar mədəniyyət işçisi" fəxri 
adı verilsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respubliкasının prezidenti 
 
Baкı şəһəri, 16 oкtyabr 1999-cu il 

 
Azərbaycan 1999-cu il noyabrın 10 

 
Bir qrup yazıçı və şairi qəbul edərkən 

 
1999-cu il noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev Prezident sarayında xalq yazıçıları 
Anarı, Hüseyn Abbaszadəni, xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadəni, 
Qabili və Fikrət Qocanı qəbul etmişdir. Şair və yazıçıları 
səmimiyyətlə salamlayan dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev 
dedi: 

- Çoxdandır görüşmürük. İndi siz təşəbbüs göstərmisiniz, mən 
də sizin təşəbbüsünüzü qəbul etmişəm. Amma görüşmürük bir ona 
görə yox ki, görüşmək istəmirik, yaxud ehtiyac yoxdur. Sizin də 
işiniz çoxdur, amma mənim işim daha da çoxdur. Siz bunu 
bilirsiniz. İndi mən sizi dinləmək istəyirəm. Çünki siz mənə 
məktub yazmısınız və məndən xahiş etmisiniz ki, sizə nəsə izah 
edim. Ona görə mən sizi dinləyirəm. 

Prezident Heydər Əliyevə təşəkkürünü bildirən xalq yazıçısı 
Anar dedi: 
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- Cənab Prezident, bu məktubun yazılması səbəblərini mən 
bir az izah etmək istəyirəm. Biz hamımız başa düşürük ki, 
danışıqlar gizli gedir, o danışıqların çox məqamlarını hələ 
açıqlamaq vaxtı deyildir və açıqlamaq da olmaz. Biz onu da başa 
düşürük ki, bu elə bir şəraitdir ki, müəyyən güzəştlərsiz olmaz. 
Yəqin ki, o tərəf də, bizim tərəf də müəyyən güzəştlərə getməli 
olacaqdır. Amma bununla bərabər, ictimaiyyətdə bir nigarançılıq 
vardır. Bizə çoxlu telefon zəngi edirlər, məktub yazırlar, Yazıçılar 
Birliyinə gəlirlər. Biz müəyyən dərəcədə, imkan daxilində bu 
danışıqlar haqqında hörmətli Prezidentimizdən bir açıqlama 
istəyirik ki, biz nə həddə qədər güzəştə gedə bilərik? Yəni 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirəcək bir şey olmayacaq 
ki? Biz də hamıya cavab veririk ki, bizim Prezidentimiz heç bir 
vaxt Azərbaycanın mənafeyinə uyğun olmayan bir sənədə qol 
çəkməz. Amma bununla bərabər, istərdik ki, Siz bir daha, imkan 
daxilində bunu müəyyən hüdudlarda açıqlamaq olarsa 
açıqlayasınız. 

Doğrusu, ikinci bir tərəf də odur ki, biz istəyirik o danışıqlarda 
Siz yalnız müxalifətin yox,- müxalifətin öz işidir, - sizi 
dəstəkləyən ziyalıların da mövqeyini danışıq apardığınız tərəfə 
çatdırasınız ki, ziyalılar da, geniş ictimaiyyət də məhz bu məsələ 
ilə maraqlanırlar, bu məsələnin ümumiyyətlə Azərbaycanın 
mənafeyinə toxunmayacaq bir şəkildə imzalanmasının 
tərəfdarıdırlar. Bizim məktubumuzun səbəbi də bu idi. 

Əvvəla, bağışlayın, mən bir az gec deyirəm, birinci bunu 
deməliydim: Sizi Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatını almağınız 
münasibətilə təbrik edirik. Mükafatı alanda təbrik etmişdik, amma 
bir də təbrik edirik. İkincisi, bu görüşə görə təşəkkür edirik ki, 
vaxt tapıb bizi qəbul etmisiniz. Mənə elə gəlir ki, məqsədimiz 
bundan ibarət idi. Bunlan Sizə demək istəyirdik. 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə: 
- Anar müəllim çox gözəl dedi. Bilirsiniz, mən hərdən 

görüşəndə Sizə məktublar təqdim edirəm - mənə gələn məktubları. 
İnanın ki, hər gün evə beş-on adam gəlir. Əvvəllər başqa şey üçün 
gələrdilər. Gələrdilər ki, “mənə iş düzəlt, ya məhkəməyə 
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düşmüşəm, ya oğlum məktəbdən kəsilib” və sairə. Ümumi məişət 
söhbətlərinə aid xahişlər. Amma son zamanlar - Sizin 
Cenevrədəki, Sədərəkdəki görüşlərinizdən sonra məktubların 
məzmunu əsasən ondan ibarətdir ki, biz nigaranıq, necə olacaq, nə 
təhər olacaqdır. Sizi inandırıram, yolla, küçə ilə piyada əlli addım 
getmək mümkün deyildir. Camaat müraciət edir ki, siz bilirsiniz. 
Özü də bunlar elə güman edirlər ki, biz hər gün Sizin 
yanınızdayıq. Ona görə biz narahat idik. Yazıçılar Birliyində bir 
yerdə oturduq və dedik ki, Prezidentə müraciət edək. 

Düzdür, Fatma xanım da mənə dedi ki, bunlar hələ ilk 
addımlardır. Hələ bu məsələdə müəyyən bir qərara gəlinməyibdir. 
Fatma xanım bunu izah etdi. Biz də elə başa düşürük ki, bunlar 
hələ müəyyən dövrdə gizli saxlanılmalıdır. Amma camaatın belə 
narahatlığı bizi də vadar etdi ki, Sizə müraciət edək, Siz tam 
olmasa da, heç olmasa müəyyən bir açıqlıq verəsiniz ki, camaat da 
bilsin. 

Heydər Əliyev: Yaxşı. Daha nə demək istəyirsiniz? 
Xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadə: 
- Möhtərəm Prezident, bu hadisə ilə əlaqədar son zamanlar bizi 

kiiçədə, yolda saxlayıb soruşurlar ki, bu işlər necədir, güzəşt 
nədən ibarətdir? Deyin, biz bilək. Vallah, billah, bilin ki, biz də 
bilmirik. Amma güzəşt məsələsi var. Bu güzəştləri bilmək 
istəyirik. O güzəştlərdə bizim ərazi bütövlüyümüz təmin 
olunurmu, Azərbaycana zərər dəyəcəkmi? Biz də deyirik, 
inanmırıq ki, bizim Prezidentimiz Azərbaycanın mənafeyinə zidd 
olan bir sənədə qol çəksin. Onlar evə zəng edirlər, Yazıçüar 
Birliyinə gəlirlər, hər yerdə soruşurlar. Deyirlər ki, axı, biz onlara 
kifayət qədər güzəşt etmişik, ən yüksək status verməyə hazırıq. 

Cənab Prezident, müxtəlif söz-söhbət gəzir. Özü də bunları 
çaşdıran ələlxüsus Azarbaycandan kənarda çap olunan materiallar 
və Rusiya televiziya və radiosunun verdiyi, yaydığı 
məlumatlardır. Məsələn, “Nezavisimaya qazeta”da, “Den” və 
başqa qəzetlərdə onlar bəzi şeylər yayırlar. Bütün bu 
informasiyalar adamları çaşdırır. Biz də Sizdən xahiş edirik ki, 
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camaatı sakit etmək üçün mümkün qədər, nə mümkünsə 
deyəsiniz. 

Heydər Əliyev: Qabil, sən nə demək istəyirsən? 
Xalq şairi Qabil: 
- Əvvəla, mən də Anar müəllim kimi, hamımız kimi, - düzdür, 

mən televiziya vasitəsilə Sizi təbrik etmişəm, amma üzbəsurət 
təbrik etməmişəm, - Sizi Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı 
almağınız münasibətilə təbrik edirəm. 

Hörmətli Prezidentimiz, mən Sizə həmişə Heydər müəllim 
demişəm. Məhz müəllim demişəm. Bunun bir minnəti yoxdur. 
“Müəllim” öyrədən deməkdir. Ona görə də biz öyrənənik. 
Öyrənənin öyrədənin başma ağıl qoymağa mənəvi ixtiyarı yoxdur. 
Bizim o müraciətimiz ancaq can yanğısıdır. O heç məsləhət də 
deyil. Nəticəsi elə odur. 

Məsələn, camaat elə bilir ki, mən hər gün Sizinlə görüşürəm, 
oturub çay içirəm. Amma başa düşmürlər ki, elə deyildir. 

Heydər Əliyev: Hərdənbir görüşürsən. 
Qabil: Bəli, camaat elə bilir ki, mənə nə desələr, o dəqiqə Sizə 

çatdıra bilərəm. Elə bilirlər ki, biz ixtiyar sahibiyik. Amma 
camaatın bu təsəvvürü yanhş deyil. Ona görə ki, bizim 
Azərbaycan xalqı həmişə şairi ilə, yazıçısı ilə fəxr edibdir, - mən o 
qrafomanları və s. nəzərdə tutmuram, - dərdini, sözünü ona deyib, 
onun üstünə gəlibdir. Tanıdığına, etibar etdiyinə, əsərlərinə, 
çıxışlarına görə. Ona görə də biz Sizə bu müraciəti dostyana, 
məhrəmanə, böyük bir səmimiyyət pərdəsi ilə yazmışıq, qol 
çəkmişik. 

Sizə onu deyim ki, Sizin öz sözləriniz bizə imkan verir. 
Məsələn, Siz bütün çıxışlarınızda deyirsiniz ki, sülh, sülh, sülh 
yolu ilə. Lap axırda deyirsiniz ki, əgər bunların hamısından əlimiz 
üzülsə, heç bir şey mümkün olmasa, biz müharibə, hərb yolu ilə 
torpaqlarımızı azad edəcəyik. Camaat da fikirləşir ki, bir halda 
Prezidentimiz sözünün sonunda deyir ki, torpaqlarımızı hərb yolu 
ilə azad edəcəyik, onda bəs bu ordunun - heç olmasa gizli şeylər 
qalsın, istəmirik və istəyə də bilmərik - vəziyyəti yaxşıdırmı, 
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hazırdırmı? Ordumuzun haqqını, çörəyini, paltarını kəsənlərlə, 
əliəyrilərlə necə mübarizə aparılır? 

Siz göstəriş vermisiniz, orduda işləri komissiya yoxlayıb Sizə 
məlumat veribdir. İndi, türkün sözü, ucundan-qulağından bəlkə 
biz də bir şey bilək, məsləhətinizlə camaata deyək. Mən çıxışında 
da demişəm ki, - Sizdən uzaq-uzaq olsun, - Allahın bir çobanı-
çobana bizim hörmətimiz var, zəhmətkeşdir - üstündə gəzdiyi, 
qoyun otardığı torpağın bir qanşını vermədiyi halda, necə ola bilər 
ki, ölkənin, xalqın qarantı olan böyük bir şəxsiyyət, necə deyərlər, 
əlli, yüz diplomatı, aşıqlar demişkən, bağlayıb yola salan adam 
gərəksiz bir şeyə qol çəksin, xalqa sərf etməyən bir sənədə qol 
çəksin? 

Bağışlayın, başınızı ağrıdıram. Siz bir dəfə Dövlət Neft 
Şirkətinin prezidentinə əsəbiləşdiniz və dediniz ki, axı, hələ bu 
“Mirvari”, “Lənkəran” yataqları bir yana qalsın, indi çıxan neft 
hara gedir? O da nəm-nüm etdi, qaldı belə. İndi onu camaat da 
soruşur. Mənim bir şerim var. Deyirəm ki, 

 
Bütün qolbaqları, bilərzikləri, 
Satıb tanka verək, tüfəngə verək. 

 
Bu, şairanə bir sözdür. Ordumuzun möhkəmlənməsi, güclən-

məsi, - Sizin sözünüzün qüvvəti, - çox vacib bir məsələdir. 
Torpağımızı, vətənimizi, millətimizi qorumaq üçün lazımdır. 
Bütün bu məsələlər haqqında camaat bilmək istəyir, məlumat 
istəyir. 

Bir az böyük çıxmasın, indi üzümüzə gülürsünüz, bizə şərait 
yaradırsınız. Biz də bir az həyəcanlanırıq. Bu söhbətlərlə bağlı 
mümkün qədər, nəyi lazım bilirsiniz, cavab verəcəksiniz. Bunlar 
yaxşı olacaqdır. 

Mən bir şey deyim. Günlərin bir günü Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevə gəlib deyirlər ki, ay Hacı, fil qulağında yatmısan. Deyir, 
nə olub? Deyir ki, əşi, Mayılov teatr tikir. Deyir, səsini çıxarma, 
qoy tiksin. Burada qalacaq, bu torpaqda qalacaqdır. Goruna, 
Ermənistana aparmayacaqdır. 
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İndi burada biz baxırıq - elə yerlər var ki, imarətlər tikilibdir. 
Mən demirəm ki, onları sabah əllərindən alın. Yox. Düzdür, tor-
paqda qalacaqdır. Amma o qaçqınların, köçkünlərin, o əsgərlərin 
gözü həmin imarətlərdədir ki, bəlkə o imarətlərin hesabına, oraya 
qoyulan xərclərə bizim yaralılarımız, qaçqınlarımız, az təqaüd 
alanlarımız, evsiz-eşiksizlərimiz təmin oluna. Mən demirəm ki, 
nəzarət qoyulsun. Hər halda dövlət büdcəsində böyük 
dəyişikliklər apardınız, nazirliyin aparatını, rəhbərliyini 
dəyişdiniz. Maşallah, Sizin diqqətiniz, hafizəniz, nəzarətiniz - 
bunlar hamısı vardır. Amma yenə də bunlar hamısı daha 
müntəzəm, mütəşəkkil olsa yaxşı olar. 

Sizə cansağlığı arzu edirik, təşəkkür edirik. Sizin bizi buraya 
dəvət etməyiniz müraciətimizə elə birinci münasibətdir, müraciətə 
cavabdır. 

Xalq şairi Fikrət Qoca: 
- Mən də təbrikə qoşuluram. Mən Sizi mükafat almağınız 

münasibətilə təbrik etmişəm. O vaxt dediniz ki, həmin mükafatı 
almağa türk ordusu da təqdim olunmuşdur. Bunu Siz almısınız. 
Yəni biz bir orduya bərabər insana öyüd-nəsihət vermək fikrində 
deyilik. Sizin bu dövlətin, Azərbaycan Respublikasının üzərində o 
qədər zəhmətiniz vardır ki, onu məndən, hamımızdan çox 
qorumağa Sizin haqqınız vardır və bilirik ki, Siz onun bir 
daşından da keçməzsiniz. 

Bu söz-söhbət bağlı gedirsə, deməli, belə olmalıdır. Çünki üz-
üzə gələn adamlar, əlbəttə, - bir addım bu atanda bir addım da o 
birisi atır. Ümumiyyətlə, əgər danışıq yoxdursa, kompromis 
yoxdur. Danışıq varsa, kompromis də olmalıdır. Bu, məlumdur. 
Biz bunu yaxşı bilirik. Amma camaatm bir hissəsi var ki, bu 
sözsüzlükdən, səssizlikdən şayiələr yaymağa başlayırlar. Məncə, 
bizi kənarda istəməyənlərdən çox, içimizdə istəməyənlər vardır və 
bundan istifadə edənlər vardır. 

Heydər Əliyev: Sözün çox düzdür. 
Fikrət Qoca: Bundan istifadə edirlər. İstədik ki, bu sözlərin 

qabağına hər kəs bacardığı bir daş qoysun. Bu günlər qəzetlərin 
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birində bizə yazıblar ki, “kor şairlər də dilləndi”. Bu, belədir. 
Bunların mənəviyyatı budur. 

Cənab Prezident, bilirik, belə danışıq olmaz - yəni, məgər 8 
milyon yığışıb danışmaq üçün Ermənistana gedəcəkdir? Bu, 
mümkün olan iş deyildir. Bu danışıqları bir adam aparmalıdır. Biz 
də Sizə səs vermişik, Sizə inanırıq və bilirik ki, bunu Sizdən yaxşı 
apara bilən olmayacaqdır. Yəni, biz məktubu bu mənada 
yazmışıq.  

Cənab Prezident, vaxtınızı alıb ikinci dəfə Sizə müraciət 
etməyim deyə, mən “Qobustan” jurnalının təzə nömrəsini Sizə 
vermək istəyirəm. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 
illiyinə həsr olunubdur. Həm də “Qobustan”ın 30 illiyi tamam 
olur. Müəlliflərin də hamısı naxçıvanlılardır. 

Heydər Əliyev: Çox gözəl. 
Fikrət Qoca: Cənab Prezident, ikinci bir məsələni də demək 

istəyirəm. Qış mövsümü başlayır. Dünən Siz Fransa nümayəndə 
heyətini qəbul edəndə də dediniz ki, yağışlar başlayıbdır, 
qaçqınlar indi nə əziyyət çəkirlər. 

Heydər Əliyev: Bəli, dünən danışırdım. Ona qulaq asdınız? 
Fikrət Qoca: Bəli, cənab Prezident. Ağdaşda baş vermiş 

zəlzələ nəticəsində dağıntılar olmuşdu. Dağılmış evlərin divarlan 
tikilib, amma pəncərələri yoxdur. Dünya tarixində birinci 
hadisədir ki, 7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində insan tələfatı 
olmadı. Yəni bu, bütün zamanlar üçün rekorddur. Evlər uçub 
dağılıbdır, amma sağ qalanlar indi evsiz qalıblar. 

Heydər Əliyev: Yaxşı. 
Qabil: Heydər müəllim, bir sözüm də vardır. Anar müəllim 

bilir. Deyəsən, o siyahı Sizdə də vardır. Bizim Fikrət Sadıq adlı 
bir şairimiz var. Onun 70 yaşı tamam olacaqdır. Çox gözəl bir 
şairdir. Hərçənd, bu sözü eşidib başqaları da deyəcək ki, mənim 
adımı niyə çəkmədin. İstərdim ki, fəxri təqaüdçülər siyahısına onu 
da daxil edəsiniz. Onun buna çox ehtiyacı vardır. Bizim çox gözəl, 
zərgər şairlərimizdən biridir. 

Heydər Əliyev: Yaxşı, fərman hazırlanacaq. 
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Anar: Cənab Prezident, mən də bir xahiş etmək istəyirəm. 
Cavan yazıçıların təqaüdü haqqmda Sizə yazıb vermişik. 

Heydər Əliyev: Ona da baxacağam. 
Anar: Onlar gözləyirlər. Çox xahiş edirəm. 
Prezident Heydər Əliyev görüş iştirakçılarını diqqətlə din-

lədikdən sonra dedi: 
- Mən sizi çox məmnuniyyətlə dinlədim. Sizinlə görüşümdən 

çox məmnunam. Çünki siz bilirsiniz ki, mənim ədəbiyyat, elm, 
mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə xüsusi hörmətim var, xüsusi 
münasibətim var və keçən zamanlarda da Azərbaycana başçılıq 
edərkən, indi də, bu son altı ildən artıq müddətdə mən bütün başqa 
işlərlə yanaşı, bizim ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət xadimlərinə 
nə qədər mümkündür, o qədər də diqqət, qayğı göstərməyə 
çalışıram. Bəlkə də indi siz bunu yəqin ki, etiraf edərsiniz. Keçmiş 
Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrin çoxunda belə deyildir. 

Ona görə də sizinlə görüşməyim mənim üçün də çox 
maraqlıdır. Ancaq bilin, mənim bir dəqiqə də vaxtım yoxdur. 
Məsələn, sizinlə mən bir az əvvəl görüşməli idim. Ancaq iki-üç 
təcili məsələ mənə imkan vermədi. Bəzən də belə olur ki, axşam 
saat 10-a, 11-ə qədər burada oturmağa məcbur oluram. Buna 
baxmayaraq mən bu gün sizinlə görüşürəm və sizinlə söhbət 
etməyə hazıram. 

Siz mənə məktub yazmısınız. Bu, təbiidir. Çox sağ olun və indi 
nə mümkündür, mən sizə deyəcəyəm. Ancaq mən hesab edirəm 
ki, sizin tərəfinizdən bir şey düzgün olmayıbdır. Məktubu mənə 
göndərmisiniz. Mənə çatmamış, siz bunu müxalifət qəzetlərində 
dərc etdirmisiniz. Bu, nə qədər düzgündür? İndi özünüz bilin. 
Mən hesab edirəm ki, bu, düzgün deyildir. Əgər siz Prezidentə 
müraciət edirsinizsə, Prezident məktubu alacaq, baxacaq və sizi də 
dəvət edəcəkdir. Amma məktub mənə çatmamış, səhər mən 
baxıram-müxalifət qəzetlərində məktubun məzmunu yazılıbdır. 
Sonra gəlib işdə soruşuram, deyirlər ki, dünən axşam saat 9-da bu, 
bizim Umumi şöbəyə gətirilib təhvil verilibdir və biz də bunu 
səhər sizə təqdim edəcəkdik. İndi olan-olub, keçən keçibdir. Mən 
sizdən heç izahat da istəmirəm. 
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Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim aramızda olan səmimi 
münasibətlər, dostluq münasibətləri elədir ki, siz həmişə mənə 
müraciət edə bilərsiniz - məktubla da, telefonla da. Heç narahat 
olmayın, mən həmişə sizi dinləyə bilərəm. Baxmayaraq ki, - yenə 
deyirəm, - mənim vaxtım azdır. Amma sizin məktub mənə 
gəlməmiş bunu elan etməyiniz o qədər də etik deyildir. Mən bu 
sözü sizə deməliyəm. Siz bilirsiniz ki, mən çox açıq adamam, 
fikrimi də həmişə açıq deyirəm. 

Bəli, mən 1993-cü ildə buraya gələndən Azərbaycanı bu 
bəladən, bu faciədən qurtarmağa çalışıram. Siz bunların, ola bilər 
ki, az hissəsini bilirsiniz. Məsələn, o görüşü ki, televiziyada 
verirlər. Yaxud da, televiziyada görürsünüz ki, mən onunla, ola 
bilər, yarım saat danışıram, amma televiziyadan sonra bir-iki saat 
da mətbuatsız danışıram. Eləsi də var ki, bu görüşlər televiziyada 
da verilmir, mətbuata da verilmir. 

Əmin ola bilərsiniz ki, 1993-cü ilin payızından mən artıq 
başladım bu işlərə girişməyə. Azərbaycanın daxilində vəziyyəti 
bir az sabitləşdirərək mən gecə-gündüz bu məsələ ilə məşğul 
oluram. Ancaq məsələ həddindən ağır, çətin məsələdir. Ona görə 
ki, bu münaqişə 1988-ci ildən başlayıbdır və o vaxtdan Dağhq 
Qarabağ Azərbaycanın hakimiyyətindən çıxıbdır. Bunun tarixini 
siz yaxşı bilirsiniz. 1989-cu ildə Moskvanın qərarı ilə Dağlıq 
Qarabağın idarə edilməsi üçün xüsusi bir idarə yaradılanda, 
demək, Dağlıq Qarabağ tamamilə Azərbaycanın tərkibindən çıxdı. 
Ondan sonra idarə ləğv edildi, amma Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın tərkibində olmayıbdır. 12 ildir Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın tərkibində deyildir və Ermənistanla birbaşa bağlıdır. 
Səbəblərini siz yaxşı bilirsiniz. Bu səbəblərdən ermənilər 1988-
1989-cu illərdə azərbaycanlıları oradan çıxardılar. Amma son 
olaraq bunlar 1992-ci ildə bir neçə yerdə qalmışdılar, oradan da 
çıxardılar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda bir azərbaycanlı da 
yaşamır. Ancaq Dağlıq Qarabağın ətrafında bizim yeddi 
rayonumuz, özü də böyük rayonlarımız, sırf azərbaycanlılar 
yaşayan rayonlarımız Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
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olunubdur. O qaçqınlar da bir milyona qədərdir. Onlar nə qədər 
ağır şəraitdə yaşayır, - siz bunu bilirsiniz. 

Bilirsiniz, məni bu dərd gecə-gündüz yandırır və indiyə qədər 
nə mümkündür, əlimdən gələni eləmişəm. Mən bunu cəsarətlə 
deyirəm, bəlkə də heç kəs mənim kimi bu qədər bu məsələ ilə 
məşğul ola bilməzdi. Nə üçün? Çünki belə məsələlərlə məşğul 
olmaq üçün birincisi, siyasi təcrübə lazımdır; ikincisi, diplomatiya 
təcrübəsi lazımdır; üçüncüsü, iradə lazımdır; dördüncüsü, vətənə, 
torpağa, millətə səmimi bağlılıq lazımdır; beşincisi, öz canını, öz 
həyatını bu işə sərf etmək lazımdır. Bəlkə başqaları da vardır. 
Amma bütün bu xüsusiyyətlər məndə cəmdir və ona görə də mən 
bu danışıqları aparmışam. 

Təsəvvür edin, 1992-ci ildə Helsinkidə ATƏT-in zirvə görüşü 
oldu. Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycanın o vaxtkı 
prezidenti Elçibəy başda olmaqla bu zirvə görüşündə iştirak 
edirdi. Orada bir qərar qəbul olunmadı, heç bu barədə söhbət də 
getmədi. Ola bilər, danışıq oldu, amma bir yerdə bir maddə 
yazılmayıbdır. 1992-ci ildən bununla ATƏT və ATƏT-in Minsk 
qrupu məşğuldur. Siz bilirsiniz. 

1994-cü ilin dekabr ayında Budapeştdə ATƏT-in zirvə görüşü 
oldu. Mən o vaxta kimi nə qədər danışıqlar apardım - Amerikanın 
Prezidenti ilə, Fransanın Prezidenti ilə, İngiltərənin Baş naziri ilə, 
Rusiyanın Prezidenti ilə. Hələ başqalarını demirəm. Bizə yaxın 
olan Türkiyənin Prezidenti həmişə bizimlə bərabər idi. Nəhayət, 
biz 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeşt zirvə görüşündə bu 
məsələni çox köklü olaraq gündəliyə saldıq və ATƏT-in xüsusi 
olaraq sülhməramlı dəstələr yaratması qərara alındı. Orada 
Amerika ilə Rusiya bir neçə öz məsələlərini güzəştə gedərək belə 
qərar qəbul olundu ki, bu, qəbul edilsin. Bu, məsələnin sülh yolu 
ilə həll olunması üçün artıq bir irəliləmə idi. 

1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə 23-cü maddə 
var idi. Sonra oldu 22-ci maddə. Bilirsiniz ki, hər bir zirvə 
görüşündə siyasi bəyannamə qəbul olunur. İndi də İstanbulda 
siyasi bəyannamə qəbul olunacaq və bir neçə başqa sənəd də 
qəbul ediləcəkdir. Demək, o bəyannamədə münaqişələr və başqa 



 525

məsələlər əks olunur. Oraya biz Azərbaycanın mənafelərini təmin 
edən maddə salmışdıq və bunu da biz Minsk qrupunda 
hazırlamışdıq. Hazırlıq da əvvəl Helsinkidə keçmişdi, sonra da 
Vyanada keçmişdi və Minsk qrupunun üzvləri də bununla razı 
olmuşdular. Ancaq Ermənistan buna etiraz etdi. Çünki burada 
yazılırdı ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır, 
Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın daxilində status verilməlidir, 
Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır - bunların 
hamısı bu maddədə var idi. 

Ermənistan bunun əleyhinə çıxdı. ATƏT-in də qanunudur -
konsensus: əgər bir dövlət etiraz edirsə, bu qərar qəbul olunmur. 
Bizdə nə qədər böhranlı vəziyyət yarandı. Mən orada nə qədər, 
neçə adamlarla görüşdüm. Yəni dövlət başçıları ilə. Deyirdilər ki, 
həqiqətən, biz sizi dəstəkləyirik. Hamısı dedi ki, düzdür, biz sizi 
dəstəkləyirik, ancaq biz konsensus prinsipini poza bilmərik. Əgər 
Ermənistan buna razı deyilsə, biz bunu bəyannamədən 
çıxarmalıyıq. Nə edək? Bir dənə yüngül, mənasız bir şey yazılırdı. 
Heç kəsin təsəvvürünə gələ bilməzdi ki, Azərbaycanın prezidenti -
xırda, kiçik bir respublikanın prezidenti və ağır vəziyyətdə olan 
bir ölkənin prezidenti bu qədər cəsarətli addım atsın. Bu da nədən 
ibarət oldu? Mən öz səlahiyyətlərimi bilirdim. Əgər Ermənistan 
hansısa maddəyə veto qoyursa, mən də hansısa maddəyə veto 
qoya bilərdim. Amma orada elə bir maddə yox idi ki, mən bunun 
əvəzinə ona veto qoyum. Mən isə götürdüm bütün bəyannaməyə 
veto qoydum. Təsəvvür edirsiniz?! 

Demək, belə çıxırdı ki, iki gün ərzində ATƏT-in zirvə görüşü 
keçib və adamlar artıq bir neçə saatdan sonra dağılmalıdır, görüş 
qurtarır. Mən axşam buna veto qoydum. Səhər tezdən mənimlə 
görüşlər başladı. Əvvəl bütün dövlət başçıları ilə görüşə mən 
gedirdim. İndi onlar bir-bir mənim yanıma gəlirdilər. Özü də ki, 
ən böyük dövlətlərin başçıları. Ən böyük bir dövlətin başçısı mənə 
dedi ki, siz niyə belə edirsiniz, nədən ötrü belə edirsiniz? Dedim, 
bəs əlacımız nədir? Başqa əlacımız yoxdur. Siz nə üçün 
Ermənistana təsir edə bilmirsiniz ki, Azərbaycanın bu ədalətli 
təklifi orada əks olunsun? O mənə dedi ki, bilirsiniz, konsensus 
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prinsipi vardır. Dedim, çox sağ olun, mən də bu konsensus 
prinsipindən istifadə edirəm. Mənə bir söz deyə bilmədi. 

Ondan sonra başladılar mənə yalvarmağa ki, bunu götür. 
Dedim, götürməyəcəyəm. Nə edirsinizsə - edin, götürməyəcəyəm. 
Mən buradan çıxıb gedirəm, mən burada ədalət görmürəm, bu 
ATƏT-də ədalət görmürəm, çıxıb gedirəm. Məcbur oldular, 
həmin bu maddələr ki, orada yazılmışdı, onu götürüb ayrıca, geniş 
bir sənəd kimi qəbul etsinlər. O da sədrin bəyanatı kimi qəbul 
olundu. Amma buna da səs vermək lazım idi. Onu da sədr elan 
edə bilməzdi. 54 dövlətdən 53-ü buna səs verdi. Demək, 53-ü 
bizim mövqeyimizi müdafiə etdi. Bir Ermənistandan savayı. 

Doğrudur, burada müxalifət bunu məğlubiyyət kimi 
qiymətləndirdi. Müxalifət qaraya ağ deyir, ağa qara deyir. Bu, 
təbiidir. Mən buna, necə deyərlər, heç təəc-cüblənmirəm. Amma 
Ermənistanda matəm oldu. O vaxtdan üç il keçibdir. Biz o 
prinsiplərin həyata keçirilməsinə çalışırıq. Həmin o 53 dövlət ki, 
bunu dəstəkləyibdir, onlann vasitəsilə, onlarla görüşərək, onlardan 
xahiş edərək Ermənistana bunu qəbul etdirə bilmirik. 

Siz bilirsiniz, Rusiyanın xarici işlər naziri sentyabrın əvvəlində 
burada olmuşdur. Əgər televiziyada gördünüzsə, qəzetlərdə də 
yazılıb, - mən ona nə qədər kəskin sözlər dedim. Ondan sonra 
Amerika Prezidentinin bu məsələlər üzrə xüsusi səfiri Kavano 
buraya gəlmişdi, - ona nə qədər kəskin sözlər dedim. Fransa 
Minsk qrupuna yeni səfirini təyin edibdir. Dünən ona nə qədər 
kəskin sözlər dedim. Ondan əvvəlkilərə də. Götürün, qəzetdən 
oxuyun. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Cənab Prezident, yadımızdadır. 
Heydər Əliyev: Rusiyanın xarici işlər naziri, ola bilər ki, 

televiziya qarşısmda o cür kəskin sözləri ömründə heç vaxt 
eşitməmişdi. Başa düşürsünüz! 

Arada Çernomırdin bura gəldi. Artıq o, Baş nazir deyildi. 
Amma Yuqoslaviya məsələsini həll etmək üçün Yeltsin onu 
səlahiyyətli nümayəndəsi təyin etmişdi. Bu da bütün MDB 
ölkələrini gəzib bizim fikirlərimizi öyrənmək üçün gəlmişdi. O, 
neçə il Baş nazir olmuşdu. Mən ona neçə dəfə demişdim ki, 
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Azərbaycana gəl. Gələ bilməmişdi, vaxtı olmamışdı. Yuqoslaviya 
məsələsi qaldı kənarda, bütün mətbuatın qarşısında mən bunu 
əvvəldən axıra qədər ittiham etdim - Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə 
əlaqədar. 

O, bilmirdi nə etsin. Sonra gedib başqa bir MDB dövlətinin 
prezidenti ilə görüşündə - o, buradan sonra onun yanına getmişdi -
demişdi ki, Heydər Əliyev məni elə bir vəziyyətə qoydu ki, 
bilmirəm nə edim. Çünki bütün mətbuatın qarşısında mənə o cür 
sözlər dedi, mən ona heç bir cavab verə bilmədim. 

Yaxşı, bundan artıq nə etmək olar? Mən əlimə ağac alıb bun-
ların başını yarmayacağam ki! Ya tapança alıb bunları öldür-
məyəcəyəm ki! Başa düşürsünüz?! 

İndi həmin o Lissabon zirvə görüşünü götürək. O vaxta qədər 
Minsk qrupunda Rusiya hakim idi. Mən məsələni qoydum ki, artıq 
belə olmaz, gərək Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya ilə 
bərabər həmsədr olsun. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışdıq və 
söz verdilər ki, əgər onlar həmsədr olsalar bu işi irəliyə apara 
biləcəklər. Biz bu təklifi verdik. Rusiya və Ermənistan Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının əleyhinə çıxdılar. Mən dedim ki, yox. 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri də bizə deyirlər ki, 
siz möhkəm durun. 

Fransanın namizədliyini verdilər. Yanvar ayının 11-12 idi. 
Fransanın Prezidenti Jak Şirak məni rəsmi səfərə dəvət etmişdi. O 
vaxt da bu məsələ həll olunurdu. Mən gəldim, Prezident sarayında 
- Yelisey sarayında o, məni təmtəraqla qəbul etdi və danışıqlar 
apardı. Danışıqlarımızın yarısı bunun üstündə oldu ki, siz niyə 
bizim həmsədr olmağımızı istəmirsiniz? Təsəvvür edin, Fransanın 
Prezidenti kimi çox hörmətli, dünya siyasətində böyük bir yer 
tutan adama -mən onun qonağı olduğum halda üzbəüz dedim ki, 
biz sizə inanmırıq. Çünki burada ermənilər çoxdur, ermənilərin 
burada təsiri çoxdur. Biz sizə inanmırıq. Siz istəyirsiniz inciyin, 
istəyirsiniz inciməyin. o, mənə nə qədər dedi ki, biz Ermənistanla 
dostuq, bizim dostluğumuzun 300 illik tarixi vardır - bunlar 
həqiqətdir, amma biz Azərbaycanla da dost olmaq istəyirik və bu 
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işə kömək etmək istəyirik. Başa düşürsünüz? Mən dedim, yox. 
Bunu kim edə bilər? Təsəvvür edirsiniz! 

Sonra mənə ordan-burdan bəzi sözlər də dedilər. Xarici işlər 
naziri ilə görüşəndə o mənə dedi ki, siz düz etmədiniz, yaxşı deyil, 
filan. Ancaq dedim, yox, Amerika olmalıdır. Sonra nə oldu? Sonra 
elə oldu ki, məcbur oldular mənim də təklifim qəbul edilsin, 
Rusiya ilə Ermənistanın da təklifi qəbul edilsin. Üç həmsədr 
olsun. Yəni burada kompromis oldu: Rusiya, Amerika Birləşmiş 
Ştatları, Fransa. 

Doğrudur, indi mən ədalət naminə demək istəyirəm ki, bəlkə 
də o vaxtlar mən səhv edirdim. Çünki Fransanın Prezidenti Jak 
Şirak sonralar bütün hərəkətləri ilə sübut etdi ki, həqiqətən o, bu 
məsələnin həll olunmasına kömək etməyə çalışır. O mənə deyirdi 
ki, “biz Ermənistanla dostuq. O sözləri ki, biz Ermənistana deyə 
bilərik, heç kəs deyə bilməz. Ona görə siz nahaq bizdən imtina 
edirsiniz”. Mən bu həqiqəti sonra gördüm və çox məmnunam ki, 
indi Prezident Jak Şirakla mənim şəxsi dostluğum yaranıbdır. 
Bəlkə o vaxtlar mən səhv etmişdim. Ancaq bəlkə də elə mənim bu 
hərəkətim ona gətirdi ki, indi üç həmsədr vardır - dünyanın üç 
böyük dövlətindən həmsədr vardır. Amerika söz verdi, Fransa söz 
verdi, Rusiya da həmişə deyir ki, edəcəyik. Üç il keçibdir. 

1997-ci ildə paket təklifi verdilər, - yəni işğal olunmuş tor-
paqların azad olunması ilə bərabər, Dağlıq Qarabağın statusu 
məsələsi müəyyən edilsin. Bu, bizi qane etmirdi. Amma biz 
fikirləşdik ki, nə edək, heç olmasa bunu qəbul edək. Əlimizdə də 
Lissabon sammitinin sənədi var idi. Mən Amerika Birləşmiş 
Ştatlarına getdim, avqustun 1-də Ağ evdə Prezident Bill Klintonla 
görüşdüm. Onlar dedilər ki, çox yaxşı ki, bu təklifi qəbul 
etmisiniz, amma bunu bəyan edin. Mən Ağ evdəki nitqimdə bunu 
bəyan etdim. Amma Ermənistan həmin təklifi qəbul etmədi. 

Sonra Minsk qrupu yeni bir sənəd hazırlayıb sentyabr ayında 
bizə verdi. Bu sənəddə münaqişənin mərhələ-mərhələ həll 
edilməsi nəzərdə tutulurdu: demək, birinci mərhələdə - işğal 
olunmuş torpaqlar azad olunur, ikinci mərhələdə isə Dağlıq 
Qarabağın statusu məsələsi müəyyən edilməlidir. Biz bunu qəbul 
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etdik. Ədalət naminə demək lazımdır ki, Ermənistanın o vaxtkı 
prezidenti Ter-Petrosyan da buna müsbət münasibət göstərdi. 
Hətta biz oktyabr ayında Strasburqda olarkən rəsmi surətdə birgə 
bəyanat verdik ki, biz bu təklifi prinsip etibarilə qəbul edirik. 

Ter-Petrosyan bu təklifin qəbul olunması üzərində durdu. 
Yəqin bilirsiniz, - o, “Nezavisimaya qazeta”da böyük bir məqalə 
dərc etdirdi. Dedi ki, mən bu təklifi axıradək həyata keçirəcəyəm. 

Mən o məsələlərdən danışıram ki, bunları indiyədək mətbuatın 
qarşısında heç kəsə deməmişəm. 

1997-ci il qurtardı, 1998-ci ilin əvvəlində mən eşitdim ki, Ter-
Petrosyan Parisə gedibdir. Mən Fransa Prezidenti Jak Şiraka 
telefon etdim, onunla danışdım, soruşdum ki, vəziyyət necədir? 
Jak Şirak bildirdi ki, Ter-Petrosyan öz qərarının üzərində dayanır, 
mən də demişəm ki, düz edirsən. Əlavə etdi ki, Ter-Petrosyan 
mənim dostumdur - həqiqətən də onların keçmişdən dostluğu var 
idi - o, təxminən ayın 10-11-dək Təhlükəsizlik Şurasımn iclasını 
keçirəcək, bu qəran qəbul edəcək və ondan sonra işlər başlanacaq, 
mən sənə zəng edəcəyəm. 

Ondan sonra nə oldu? Ermənistanda müxalifət qüvvələri Ter-
Petrosyana təzyiq etməyə başladılar. Birinci növbədə Robert 
Koçaryan, sonra müdafiə naziri və başqaları onun əleyhinə 
çıxdılar. Ter-Petrosyan və onun bir neçə tərəfdarı istefa verdilər. 
Bu məsələdə böhran yarandı. Ter-Petrosyan da bildirdi ki, bir 
halda mən Ermənistana neçə illərdir başçılıq edirəm, münaqişənin 
bu təkliflər əsasında həllinə razılıq verirəm. Əgər siz bunu qəbul 
etmirsinizsə, mən artıq burada otura bilmərəm. 

Ter-Petrosyan istefa verərək dedi ki, müharibə partiyası qalib 
gəldi, sülh partiyası məğlub oldu. O, vəzifədən getdi. 
Ermənistanda vəziyyət dəyişdi. Minsk qrupu fəaliyyətini 
dayandırdı ki, gözləyək, Ermənistanda prezident seçkiləri 
keçirilsin. Orada prezident seçkiləri oldu, yeni prezident seçildi. 
Bundan sonra Minsk qrupu bildirdi ki, bir az da gözləyək, yeni 
prezident öz işlərini sahmana salsın. Biz də gözlədik. 

Ondan sonra, 1998-ci ildə mən Ermənistanın yeni prezidenti ilə 
Moskvada görüş keçirdim, gördüm ki, vəziyyət çox çətindir. 
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Xatirimdədir, 1998-ci ildə biz Yaltada Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının 
zirvə görüşündə iştirak etdik. Bizim dostumuz, Türkiyənin 
Prezidenti Süleyman Dəmirəl də orada idi. O da Ermənistan 
Prezidenti Robert Koçaryanla orada görüşdü və sonra dedi ki, yox, 
çətin məsələdir. 

Beləliklə, 1998-ci il tamamilə boş qaldı.   Rusiyanın 1998-ci 
ildə hazırladığı layihəni – “ümumi dövlət” layihəsini bizə təqdim 
etdilər. Biz bunu qəbul etmədik, amma Ermənistan dərhal qəbul 
etdi. Təsəvvür edin, Minsk qrupunun ondan əvvəl hazırladığı 
bütün təklifləri Ermənistan rədd etmişdi və Minsk qrupu da geri 
çəkilmişdi. Amma son təklifi verdilər, biz onu qəbul etmədik, 
Ermənistan qəbul etdi. Minsk qrupu bizə təzyiq etməyə başladı ki, 
siz bunu qəbul edin. Onların nümayəndəsi dəfələrlə buraya gəlib-
getdi. Mən bildirdim ki, xeyr, biz bunu qəbul edə bilmərik. Sonra 
Amerika Konqresində çıxışlar etməyə başladılar ki, nə üçün 
Azərbaycan Minsk qrupunun təklifini qəbul etmir, Ermənistan 
qəbul edir? Əcəba, Ermənistan Minsk qrupunun təkliflərini qəbul 
etməyəndə niyə bir adam durub demədi ki, Ermənistan nə üçün 
belə edir? Amma Azərbaycan bircə dəfə təklifi qəbul etməyəndə, 
bizim başımıza nə işlər gəlir. Təəssüflər olsun ki, müxalifət 
qüvvələri özlərini çox ədalətsiz, bəzən də çox vicdansızcasına 
aparırlar, görülən hər işə qara yaxırlar. 

Bilirsiniz, düzgün başa düşün, mən burada öz fəaliyyətimi 
şişirtmək istəmirəm. Bu işləri mən görürəm. Bəli, mən Amerika 
Prezidenti Bill Klintonla bu barədə altı dəfə söhbət etmişəm. 
Fransanın, Almaniyanın, İngiltərənin dövlət başçıları ilə bu barədə 
dəfələrlə söhbət aparmışam. Rusiyanın Prezidenti ilə həddindən 
artıq söhbətlərimiz olubdur. 

MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə 
görüşləri keçirilir. Həmin görüşlər qapalı olur. Bəziləri deyirlər ki, 
Heydər Əliyev nə üçün Azərbaycam MDB-nin üzvü etdi? Vaxtilə 
Azərbaycan MDB-nin üzvü deyildi, biz nə qədər zərərlər 
çəkmişik, mən onlan da sizə deyəcəyəm. Biz MDB-nin üzvü 
olmayanda orada nə olduğunu bilmirdik. Halbuki, Ermənistan da, 
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başqa respublikalar da bu birliyin üzvü idilər. Amma biz kənarda 
durmuşduq. Biz MDB-yə üzv olduq, öz sözümüzü deyə bildik. 

1993-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan MDB-nin üzvü olan 
kimi Aşqabadda keçirilən zirvə görüşündə mən böyük bir bəyanat 
verdim. Bütün dünyaya yayılan həmin bəyanatda dedim ki, mən 
bu MDB-ni təşkilat hesab etmirəm. Çünki bir təşkilatın üzvü olan 
iki dövlət əgər bir-biri ilə müharibə aparırsa, bu ittifaq ola bilməz. 
Sizə onu da deyim ki, mənim o vaxtkı çıxışım sanki heç 
olmamışdı. Yəni nə Boris Yeltsin, nə də digər dövlətlərin başçıları 
ona qulaq asmadılar. Əlimdən o gəldi ki, yazılı surətinə olan 
həmin çıxışımın mətnini bütün dünyaya yaydım. Mən bir neçə 
dəfə o cür bəyanat vermişəm. 

Bilirsiniz ki, MDB-nin zirvə görüşlərindəki çıxışların hamısı, 
protokollar mətbuatda dərc olunmur. Amma onların hamısı məndə 
var. Mən onları tanış olmaq üçün sizə verə bilərəm. Elə bir iclas 
yoxdur ki, mən orada Rusiyanı günahlandırmayım ki, siz 
Ermənistanla Azərbaycana birtərəfli münasibət göstərirsiniz, siz 
Ermənistanı silahlandırırsınız, siz bu münaqişəni həll etmək üçün 
lazımi tədbirlər görmürsünüz. 

Başa düşürsünüz, bunlan orada demək üçün cəsarət, bilik və dil 
lazımdır. Mən bunları heç kəsdən də qorxmayaraq, çəkinməyərək 
edirəm. Bilirəm ki, dediyim bütün bu sözlər mənim, eyni zamanda 
Azərbaycanın əleyhinə əks təsir yaradır. Bu da təbiidir. Ancaq 
başa düşürsünüz, mənim prinsipial mövqeyim vardır. Bax, indi 
vəziyyət belədir. 

Belə bir vəziyyətdə nə etmək lazımdır? Aprel ayında mən 
Amerikada olanda ABŞ-ın xarici işlər naziri Olbrayt məsləhət 
gördü ki, Koçaryanla görüşək. Görüşdük, danışdıq. Ondan sonra 
da bir neçə dəfə görüşlər keçirdik. Mən hesab edirəm ki, bu 
görüşlər faydalıdır. 

Ancaq mən bu görüşlərin məzmunu haqqında heç bir şey deyə 
bilmərəm, heç kəsə deyə bilmərəm. Nə üçün? Çünki hələ bunun 
bir nəticəsi gəlməmişdir. Biz hər hansı bir nəticəyə gələ bilsək, 
heç kəs narahat olmasın, bu, birinci növbədə Azərbaycanın elə 
sizin kimi ziyalıları, ağsaqqal adamları qarşısında qoyulacaqdır. 
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İkinci, bütün ictimaiyyətə çatdırılacaqdır. Ücüncü, Məclisdə 
müzakirə olunacaqdır. Dördüncü, referendum keçiriləcəkdir. 
Bunların heç birisi prezident tərəfindən özbaşıma edilə bilməz. 

Ona görə də, bilirsiniz, bu narahatlığın heç bir əsası yoxdur. 
Amma sizi rahat etmək üçün demək istəyirəm ki, müxalifət gündə 
qəzetlərdə yazır ki, İstanbulda, nə bilim, saziş imzalanacaqdır, nə 
olacaqdır, ayın 14-də mitinq keçirmək istəyirlər, keçirsinlər, -
İstanbulda heç bir şey imzalanmayacaqdır. Amma mən bunu niyə 
sizə, yaxud başqalarına deməliyəm? Mən prezidentəm, məni xalq 
seçib, mən üzərimə məsuliyyət götürmüşəm. Bəli, mən üzərimə 
məsuliyyət götürmüşəm, amma müxalifət heç bir məsuliyyət 
daşımır, Azərbaycanı dağıtmaqdan başqa. 

İstanbulda Bakı-Ceyhan haqqında müqavilə imzalanacaqdır. 
Onu da sizə çatdırıram ki, biz bu barədə nə lazımsa eləmişik. 
Amerika da buna çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, bu, Türkiyə üçün 
böyük bir hadisədir. Bizim nümayəndələr iki-üç aydır ki, 
Ankarada oturublar. Amma indi, son vaxtlarda bəzi maneçiliklər 
var. Bu gün Amerikanın səfiri yenə mənim yanıma gəlmişdi, 
onunla danışırdım. Maneçiliklər var. Bəzi elə şeylər var ki, biz 
onları qəbul edə bilmərik. Siz onlara deyin ki, biz bunu qəbul edə 
bilməyəcəyik. Biz öz mənafelərimizdən, nə təhər deyərlər, 
kiminsə hesabına keçə bilmərik. Buna görə mən onlara demişəm 
ki, siz bu işdə maraqlısınız, gedin, təmin edin, bütün maddələr 
düzgün təmin olunsun. Güman edirəm, olacaqdır, bu müqavilə 
imzalanacaqdır. 

Bilirsiniz, bu zirvə görüşünün öz sənədləri var. Birincisi, siyasi 
bəyannamədir. Siyasi bəyannamədə yəqin ki, Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsi haqqında nəsə yazılacaqdır, indi biz onun 
üzərində işləyirik. İkincisi, XXI əsrə aid xartiya. Üçüncüsü isə 
Avropada adi silahlar haqqında. 90-cı ildə NATO ilə Varşava 
paktı arasında bir müqavilə imzalanıbdır. 92-ci ildə Varşava paktı 
da dağılıbdır. Burada müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlib, mən 
bunu da sizə deyəcəyəm ki, biləsiniz. Bu dəyişikliklərdən 
Azərbaycan çox zərər çəkibdir. 
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Dörd ildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizimlə danışıq aparır 
və bəzən də təzyiq edirlər ki, razılıq verək ki, müasir vəziyyətə 
uyğunlaşdırılmış müqaviləyə imza atılsın. Lissabon sammitindən 
öncə, iki-üç ay qalmış, Amerika dövlətinin yüksək vəzifəli 
nümayəndələri buraya gəldilər. Bizim nümayəndələr oraya 
gediblər, danışıqlar apardıq. Gördük ki, bu, bizim zərərimizədir, 
biz buna yol vermərik. Təkcə biz bunun qarşısında durduq. 
Lissabon sammitində məndən nə qədər xahiş elədilər ki, siz öz 
etirazınızı götürün, qalan hamısı imzalamağa hazırdır. Orada da 
əsasən Rusiya ilə Amerika arasında söhbət gedir. İndi daha 
Varşava paktı yoxdur, söhbət Rusiya ilə Amerika arasında gedir. 
Eləmədik. Üç il keçibdir ki, eləməmişik. 

İndi yenə də Vyanada danışıqlar gedir, İstanbulda danışıqlar 
gedir. Biz hələ razılıq verməmişik. Bu mövzunu da sizə 
deyəcəyəm, bu, bizim üçün nə faciədir - bunu da sizə deyəcəyəm. 
İndiyə qədər heç kəsə deməmişəm, amma sizə deyəcəyəm. 

İndi əgər bu qərar qəbul olunsa, imzalanacaqdır. Bunlar sam-
mitin qərarlarıdır. Amma vaxtdan istifadə edib, Bakı-Cehyan 
müqaviləsini də orada imzalamaq istəyirik. Çünki Amerika 
Prezidenti də orada iştirak etmək istəyir. Şübhəsiz ki, Türkiyənin, 
Azərbaycanın, Gürcüstanın prezidentləri də iştirak etmək 
istəyirlər. Biz çalışırıq ki, bu sənəd imzalansın. 

Bir məsələ də var - Türkmənistandan Türkiyənin qaz kəməri 
çəkilməsi. Biz buna razılıq vermişik. Ancaq burada bizim də öz 
mövqelərimiz var. Mövqelərimiz bundan ibarətdir ki, qaz kəməri 
Azərbaycandan, Gürcüstandan keçəcək, üç-dörd ildən sonra 
özümüzün həddindən çox qazımız olacaqdır, bu qazı dünya 
bazarına çıxarmalıyıq. Bunu təkcə biz demirik, bizimlə bərabər 
şirkətdə işləyən adamlar deyirlər. 

Əgər bu kəmər haqqında indi qərar qəbul olunsa, bir il onun 
layihəsinin hazırlanmasına gedəcək, bir üç il də tikilməsinə. O 
vaxt bizim də ixrac etməyə qazımız olacaqdır. İstəyirik ki, bu qaz 
kəmərində bizim də yerimiz olsun, yəni biz də öz qazımızı bu 
kəmərlə ixrac edə bilək. Ancaq bizə deyirlər, yox, elə 
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Türkmənistanın qazı ixrac olunsun. Biz burada da toqquşmuşuq, 
başa düşürsünüzmü? 

Bizim dostumuz Türkiyə deyir ki, siz bunu aradan götürün, 
belə imzalayaq. Amma biz öz mənafelərimizi qoruyuruq. Bu 
detalları heç kəs bilmir, ancaq biz bunların üzərində gecə-gündüz 
işləyirik. Əziz dostlar, gecə-gündüz işləyirik! 

Ola bilər, orada müqavilə yox, bir bəyannamə, çərçivə niyyət 
protokolu imzalansın. Bunlar ola bilər, - bu, sammitdən kənar 
şeydir. 

Amma Ermənistan-Azərbaycan sazişi, - hansını ki, müxalifət 
salıb dillərə və sizi də narahat edir, - indi belə bir saziş imzalan-
mayacaq. Bundan tamamilə arxayın olun. 

Mən sizin fikirlərinizi diqqətlə dinlədim. Mən razı deyiləm ki, 
guya bu dəqiqə Azərbaycanın bütün əhalisi bundan narahatdır. Bu 
fikirlə razı deyiləm. Bilirsiniz, beş adam, altı adam sizin yanınıza 
gəlir, üç adam onu çatdırır. Azərbaycanda bu işi bu vəziyyətə 
gətirən Azərbaycanın müxalifətidir. Müxalifət qəzetləri çoxdur, -
bilirsiniz - və özlərini çox yaramaz aparırlar. Bütün etik normaları 
aşıblar, hər şeyi pozublar. 

İndi sizə deyiblər ki, yazıçılar kordur, siz inciyirsiniz, elədirmi? 
Anar: Elə gündə belə şeylər yazırlar. 
Heydər Əliyev: Siz inciyirsiniz. Amma siz götürün o qəzetləri, 

bir statistika aparın. Məsələn, “Yeni Müsavat” qəzetində Heydər 
Əliyev haqqında neçə dənə böhtan məqaləsi gedibdir. “Azadlıq” 
qəzetində neçəsi gedib, o birisində neçəsi gedibdir. Mən 
tapşıraram, Dilarə xanıma deyərəm, bir həftəninkini götürsün, 
sonra sizə məlum edər. Hamısını bir yerə yığsaq, Heydər Əliyevin 
əleyhinə gündə yüzə yaxın yalan, böhtan, iftira, uydurmalar 
yazırlar. Bəs mən insan deyiləmmi, can deyiləmmi? Bəs mən necə 
dözürəm və nə üçün dözürəm? 

Bilirsiniz, mən Azərbaycan qarşısında xidmətlərimi etmişəm. 
Birinci, keçmiş zamanda etmişəm, ikinci də 93-cü ildən bu yana 
qədər xidmətlərimi etmişəm. Hamınız da bilirsiniz ki, 93-cü ildə 
mən buraya gəlməsəydim bu gün Azərbaycan dağılmışdı, yox idi. 
Mən də öz xoşuma gəlmədim, gəlmək də istəmirdim, siz bunu 
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bilirsiniz. Bu da məlumdur. Mən o vaxt Naxçıvanda oturarkən, 
Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti bizi əzdiyi zaman mən Xalq Cəbhəsinə 
müxalifətdə deyildim. Bunu heç kəs deyə bilməz. Bəli, o vaxt mən 
Mütəllibov hakimiyyətinə müxalifətdə idim. Siz bunu bilirsiniz, 
gəlib parlamentdə də çıxışlar elədim. 

Amma Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsinə mən müəyyən 
qədər kömək etdim, bu da məlumdur. Kömək etdim, bir il 
hakimiyyətləri vaxtında onların əleyhinə bir dənə də söz 
demədim, bir yerdə çıxış eləmədim, bir dəfə parlamentə 
gəlmədim. Çünki Naxçıvanın öz dərdləri vardı. Amma onlar bir 
dəfə - 92-ci ilin oktyabr ayında silahlı dəstələrlə məni devirmək 
istədilər. Sonra da, faktlar var, orada bir nəfər dəlinin əlinə 
avtomat vermişdilər, Yerevanda olan hadisə 93-cü ilin 
əvvəllərində Naxçıvanda baş verməli idi - Məclisin zalına girib 
məni güllələməli idi. Hələ mən bilməmişdən bir neçə adam bunu 
bildi, bir təhərlə o adamı döndərdilər və məsələni açdılar, mən bu 
xatadan qurtardım. 

Bunu Xalq Cəbhəsi elədi. 
93-cü ildə mən Bakıya gəldim. Təsəvvür edin, Surət Hüseynov 

buraya gəlirdi, mən gəlməsəydim nə olacaqdı? Hakimiyyəti 
götürəcəkdi! Mən də niyə gəldim, - siz məndən xahiş etdiniz, xalq 
xahiş etdi. Amma indi deyirlər ki, Heydər Əliyev gəlib 
hakimiyyəti zəbt edibdir. Görün nə qədər yalandır! 

Əgər Əbülfəz Elçibəy və parlamentin sədri İsa Qəmbərov, baş 
nazir Pənah Hüseynov mənə müraciət etməsəydilər və təkidlə 
məni Azərbaycana dəvət etməsəydilər, nə qədər siz ziyalılar, o 
birisilər, bu birisilər xahiş etməsəydi, özbaşıma buraya dünyasında 
gəlməzdim. Çünki belə çıxacaqdı ki, mən gəlib onlan yıxmaq 
istəyirəm. Mən bunu etməzdim. 

Siz bilirsiniz, bunlar hamısı məlumdur. Mən iyun ayının 9-da 
buraya gəldim, bu şeylərə etiraz etdim. İyun ayının ancaq 15-də 
mənim seçilməyimə razılıq verdim. Razılıq verdim, getdim 
Gəncəyə, vəziyyəti gördüm. Gördüm ki, Azərbaycan dağılır. Artıq 
Azərbaycanın yarısı Azərbaycan hökumətinin əlindən çıxmışdı. 
Lənkəranda bir “Cümhuriyyət” yaranmışdı. Mən gəldim, nə təhər 
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deyərlər, özümü atdım odun içinə, nə olar-olar! Amma mənim 
əleyhimə neçə dəfə terrorlar hazırladılar. Mən ki onların xahişi ilə 
gəldim burada vəziyyəti düzəltməyə, bir ay sonra hamısı mənə 
qarşı müxalifətə keçdilər. Belə şey yaraya bilərmi? Niyə siz məni 
buraya dartdınız, niyə məni buraya gətirdiniz, sonra niyə mənə 
müxalif oldunuz? 

Fakt var, adam var ki, indiyə qədər həbsxanada yatır - avqust 
ayında Ərzurum Universitetinin bir tələbəsini gətirib Naxçıvanda 
bir ay hazırlıq keçmişdilər, sonra iki dəfə Kələkiyə, Əbülfəz 
Elçibəyin yanına aparmışdılar. O, burada məni güllələməli idi. O 
vaxt mən hələ parlamentdə otururdum. Allah məni saxladı, onlar 
tutuldular. Bundan başqa faktlar da vardır. 

Surət Hüseynov sizi yıxmaq istəyirdi. O, oktyabr ayında 
Azərbaycanda yeni dövlət çevrilişi etmək istəyirdi. Siz harada 
idiniz, niyə gəlib mənə kömək etmədiniz, mənim əlimdən 
tutmadınız? Xalq, siz gəldiniz, çox sağ olun. Millət hamısı mənim 
tərəfimdə idi. Amma onlar kənarda durmuşdular ki, qoy vursunlar, 
görək nə olar, sonra nə edərik. Bilirsiniz, burada əqidə yoxdur, bu, 
həmin insanlarda hakimiyyət xəstəliyidir. 

Yaxud, Rövşən Cavadovun dəstəsini götürün. Təkcə Rövşən 
Cavadov deyildi, - məlumdur ki, oktyabr hadisələrində də, mart 
hadisələrində də xarici xidmət orqanları iştirak edirdilər. Bəxtiyar 
müəllim yaxşı bilir, mən həm oktyabr hadisələrində, həm də mart 
hadisələrində ondan nə qədər xahiş etdim ki, vasitəçilik etsin. 
Amma sonra nə məlum oldu? Məlum oldu ki, bəli, bunlar Əbülfəz 
Elçibəylə danışıq aparıblar, o bu işə razılıq veribdir. Həmin o 
Dəmirkol və başqaları neçə dəfə Kələkiyə gediblər. Müsavatın 
nümayəndəsi Tofiq Qasımov bu işdə iştirak edibdir, başqaları da 
iştirak ediblər. 

İndi belə bir faciəvi vəziyyət yaranır ki, burada həm 
Moskvanın, həm Türkiyədən bəzi dairələrin, həm də bunların əli 
var imiş. Yaxşı, Allah bu canı mənə veribdir, nə vaxt istəsə ala-
caqdır. Bu hadisə baş versəydi, indi siz təsəvvür edin, nə 
olacaqdı? Yaxşı, bunun qarşısını aldıq. Başqa terror hadisələri də 
var, mən onları demək istəmirəm. 
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Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu gün mənə məlumat çatdırdı, 
yəqin onlar onu yayıblar. Surət Hüseynov 1996-cı ildə Moskvada 
böyük bir qrup yaradıb yenidən dövlət çevrilişinə cəhd etmək 
istəyirdi. Şübhəsiz ki, o bunu Mütəllibovla, Rəhim Qazıyev ilə 
birlikdə etmək istəyirdi. Biz o vaxt orada onun qarşısını aldıq. 
Bilirsiniz ki, 1996-cı ildə bir tərəfdən “OMON” dəstəsinin, digər 
tərəfdən isə Surət Hüseynovun dəstəsinin üzvləri Dağıstandan 
keçib gəlib Qazaxda oturmuşdular. 

İndi onlardan birini - o, killerlə danışmışdı ki, Heydər Əliyevi 
nə cür öldürmək lazımdır - bu günlərdə yaxalayıblar. İndi o ifadə 
verir. Bu gün bu barədə məlumat yayılacaqdır. 

Bəxtiyar Vahabzadə: O adam azərbaycanlıdır? 
Heydər Əliyev: Bəli, başa düşürsünüz, azərbaycanlıdır, Surət 

Hüseynovun bacanağıdır. Yaxşı, indi mənə nə lazımdır ki, bir 
canım var, oturum orada, burada məni güllələyəcəklər, orada 
mənə, nə bilim, bomba, burada raket atacaqlar. Mənə nə lazımdır? 

 Özümün də 76 yaşım var. Mən bu gün buradan çıxıb gedə 
bilərəm, gedib evdə otura bilərəm. Mənə başqa heç bir şey lazım 
deyil. Ancaq bilirsiniz, mənim üzərimə məsuliyyət düşübdür. Mən 
bu məsuliyyəti dərk edirəm və xalqın qarşısında cavabdehəm. Ona 
görə də mən gecə-gündüz çalışıram ki, Azərbaycanın bütün 
problemlərini həll edim. 

Məsələn, biz iqtisadi islahatlar aparırıq. Beynəlxalq Valyuta 
Fondu MDB-nin üzvü olan ölkələr içərisində bizi, iqtisadi 
nəticələrimizi nümunə göstərir. Ancaq müxalifət qəzetləri yazırlar 
ki, camaat belə gəldi, belə getdi. 

Bizdə ac da, dilənçi də - hamısı var. Amma MDB-nin üzvü 
olan bütün başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə bir milyon 
işləməyən qaçqın, çadırlarda yaşayan insanlar var. Mən gecələr 
onların dərdindən yata bilmirəm. Müxalifətdə olanlardan biri 
gedib həmin qaçqınlarla görüşübmü, çadırlarda olubmu, onların 
vəziyyətini görübmü? Görməyiblər, amma mən dəfələrlə 
görmüşəm. 

Mən Azərbaycanın bütün milli mənafelərini daim sevmişəm, 
ona xidmət göstərmişəm və bundan sonra da göstərəcəyəm. 
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Amma indi müxalifətin bu “Qarabağ kartı”ndan istifa də edib 
özünü xalqa göstərməsi, bilirsiniz, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Xalq 
heç vaxt onlan dəstəkləməyəcəkdir və onlar bundan heç bir şey 
əldə edə bilməyəcəklər. Mənə başqa yerlərdən məlumatlar var ki, 
Heydər Əliyevdən canlarını qurtarıb buranı dağıtmaq üçün onların 
yeganə yolu terrordur. İndi terrorun da nə mümkündür, qarşısını 
alırıq. Nə vaxt qarşısını ala bilməriksə, dəfələrlə demişəm, mən 
xalqının yolunda şəhid olmağa hər dəqiqə hazıram. 

Biz 907-ci maddənin ölkəmizin üzərindən götürülməsi üçün 
neçə illərdir çalışırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları SSRİ-dən 
ayrılmış, müstəqillik qazanmış dövlətlərin hamısına yardım edir. 
Məsələn, 2-3 gün bundan öncə qərar çıxıbdır, Amerika 
Ermənistana 90 milyon, Gürcüstana da təxminən o qədər yardım 
edir, başqa yardımlar da edir. 

1993-cü ildən 907-ci maddəyə embarqo qoyulubdur. Niyə, bu, 
kimin günahından olubdur? Həmin Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin 
günahıdır. Onlar hakimiyyəti səs-küylə, özləri demişkən, tanklarla 
əllərinə aldıqları kimi, bir ilin içərisində o qədər də ağılsız işlər 
görüblər. O vaxt onlar Bakı-Yerevan dəmir yolunu bağladılar. 
Xalq Cəbhəsində İbrahim İbrahimov var, - o, Naxçıvanda 
Zeynəddin kəndinin müəllimi idi, indi “böyük siyasi xadim” 
olubdur. O, Naxçıvana gəldi, gördüm ki, orada Xalq Cəbhəsinin 
silahlı dəstələri ilə təbliğat aparır. Mən onu yanıma dəvət etdim. O 
vaxt mən Naxçıvanda Ali Məclisin sədri idim. Mən ondan 
soruşdum ki, nə etmək istəyirsiniz? Cavab verir ki, bəs biz yolu 
bağlayacağıq. Dedim ki, ay kişi, siz bir başa düşün, bu yolu 
bağlamaqla nə əldə edəcəksiniz? Bildirdi ki, yox, biz yolu 
bağlamaqla Ermənistam əzəcəyik. Dedim ki, siz ağılsız 
adamlarsınız, Ermənistanı əzə bilməyəcəksiniz. Təsəvür edin, siz 
Naxçıvanı pis vəziyyətə qoyacaqsınız. Sözümə baxmadılar. 

Xatirimdədir, ondan bir neçə gün sonra Murtuz Ələsgərovla 
Fəraməz Maqsudov Naxçıvana gəlmişdilər. Onlar keçmişdə Xalq 
Cəbhəsi ilə əlaqədə olan adamlardır. Gedib Naxçıvanda Xalq 
Cəbhəsinin üzvləri ilə görüşüb danışmışdılar, sonra mənim 
yanıma gəlmişdilər. Mənə bildirdilər ki, onlar yolu bağlayırlar. 
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Soruşdum ki, bəs siz nə dediniz? Cavab verdilər ki, biz də 
söylədik, Naxçıvan çox ağır vəziyyətə düşəcək, amma dedilər ki, 
yox, nəyin bahasına olursa-olsun yolu bağlayacağıq, lazım gəlsə 
burada it əti, pişik əti yeyəcəyik, amma Ermənistanı əzəcəyik. 

Mən İbrahim İbrahimovu yanıma çağıraraq dedim ki, siz nə 
düşünürsünüz, Naxçıvanı daha ağır vəziyyətə salmaq istəyirsiniz? 
Cavab verdi ki, narahat olmayın, biz 3 aydan sonra Dağlıq 
Qarabağı da alacağıq, Yerevana da gedib çatacağıq, hər şeyi 
edəcəyik, ondan sonra Naxçıvanın vəziyyəti düzələcək, siz 3-4 ay 
dözün. İndi görün, onlar nə qədər ağılsız adamlardır. Azərbaycanı 
belə adamlar idarə edirdilər. 

Həmin yolun bağlanmasının günahkarı Xalq Cəbhəsi 
hakimiyyətidir ki, biz 7 ildir bütün yardımlardan məhrumuq. Mən 
nə qədər çalışsam da heç bir şey edə bilmərəm. Mən 
konqresmenlərin, ola bilər, 70 faizi ilə - həm respublikamıza 
səfərə gələn zaman, həm də Amerikada - danışmışam. Mən 
Klintonla danışıram, hər dəfə deyir ki, bəli, bu maddə 
götürülməlidir, ancaq götürmür. Deyir ki, bu məsələdə ermənilər 
mənə təzyiq edirlər. O, bunu mənə açıqca deyir. 

Yaxşı, Azərbaycanı bu vəziyyətə salan kimdir? Onlardır -
müxalifətdir. Onlar məsuliyyət daşımalıdırlar. Amma indi durub 
guya Azərbaycanın mənafelərini müdafiə edən olublar. 

İkinci məsələ. Mən sizə dedim ki, Avropada adi silahlar 
haqqında 1990-cı ildə bağlanmış müqavilənin uyğunlaşdırlımış 
variantı İstanbul zirvə görüşündə imzalanmalıdır. Biz, Azərbaycan 
buna veto qoymuşuq. Amerika isə bu sənədin imzalanmasını 
istəyir. Çünki Amerika bu sənədi yenidən imzalamasa, Rusiya bu 
müqavilədən çıxa bilər. Rusiya bu müqavilədən çıxsa, onda bütün 
nəzarət itəcəkdir. Bu, nədən ibarətdir? Demək, 1990-cı ildə 
müəyyən ediblər ki, NATO və Varşava paktı harada, nə qədər adi 
silah saxlaya bilər. Adi silah nədir? Tankdır, zirehli döyüş 
maşmlarıdır, toplardır, xırda, adi təyyarələrdir. Yəni Varşavada bu 
qədər, Rusiyanın filan ərazisində bu qədər, burada bu qədər, orada 
o qədər ola bilər, NATO filan ölkədə bu qədər saxlaya bilər. 1990-
cı ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən bu, belə ola bilər. 
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1991-ci ilin sonunda Sovet İttifaqı dağıldı. 1992-ci ildə 
Varşava müqaviləsi artıq yox idi. Amerikalılar da, ruslar da 
narahat oldular. 1992-ci il mayın 15-də MDB-nin üzvü olan 
ölkələrin dövlət başçıları Daşkənddə toplaşdılar ki, keçmiş 
Sovetlər İttifaqında 1990-cı ildə imzalanmış müqaviləyə görə 
yerləşdirilmiş silahların harada, hansı respublikada nə qədər 
olduğunu müəyyən etsinlər. 

Siz 1992-ci il mayın 15-də Azərbaycanda nə kimi hadisələr baş 
verdiyini bilirsiniz. O vaxt Mütəllibovu yenidən hakimiyyətə 
gətirmək istəyirdilər. Xalq Cəbhəsi gəlib onu burada 
hakimiyyətdən saldı. MDB dövlətlərinin başçıları isə Daşkənddə 
toplaşmışdılar. O, bir gündə olmayıbdır. Azərbaycanın ekspertləri 
oraya gediblər. Onlar sübut ediblər ki, Azərbaycan Ermənistanla, 
Gürcüstanla bərabər ola bilməz. Azərbaycanın ərazisi də onlardan 
iki dəfə böyükdür, əhalisi də çoxdur. Ona görə də Azərbaycanın 
adi silahlar saxlamaq barədə kvotası da onlardan üstün olmalıdır. 
Orada danışıq aparıblar ki, - həmin ekspertlər indi sağdırlar - 
təxminən 400 tank, təxminən o qədər də “BMP” və müvafiq 
olaraq başqa silahlar olsun. Oraya kim gedibdir? Rəhim Qazıyev, 
Abbas Abbasov. Sonra araşdırdıq ki, həmin sənədə daha kim imza 
atıbdır? Burada bir Əzizbəyov olubdur, Nazirlər Soveti sədrinin 
müavini işləyibdir, imza onun imzasıdır. Ekspertlər bunu 
razılaşdırıblar ki, Gürcüstanınkı 220, Ermənistanınkı 220 olsun, 
amma Azərbaycanınkı 400, ya 415, ya da 420 olsun. Rusiyanın 
müdafiə naziri Qraçov Rəhim Qazıyevlə sövdələşiblər. Rəhim 
Qazıyev gedib razılıq verib ki, 220, yəni Ermənistanla, Gürcüstan 
la bərabər olsun. Bəs bu, Azərbaycana xəyanət deyilmi? Bu 
xəyanəti kimlər ediblər? 

Niyə biz bunun yenidən imzalanmasının indiyə qədər əley-
hinəyik? Deyirik ki, bizim kvotarınızı artırmaq lazımdır. Buna 
ruslar da, amerikalılar da razı olmurlar. Bəlkə, amerikalılar razı 
olardılar. Ruslar isə deyirlər ki, onda biz müqavilədən çıxacağıq. 
Başa düşürsünüzmü, nə qədər mürəkkəb vəziyyət yaranıbdır. 
Ruslar bir dəfə də olsun bizə müraciət etməyiblər ki, siz bu 
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müqaviləni imzalayın. Amma amerikanlar dəfələrlə müraciət 
ediblər. 

Görün indi necə vəziyyət yaranıbdır. Azərbaycanın kvotası bu 
qədər, Ermənistanın da kvotası o qədər. Müqaviləyə görə Rusiya, 
təkcə Rusiya yox, hansısa bir ölkə başqa bir ölkənin ərazisində 
əgər razılıq olsa, istədiyi qədər həmin silahlardan yerləşdirə bilər. 
Yaxud, bir ölkə öz kvotasının bir hissəsini başqa bir ölkəyə verə 
bilər. Ona görə də indi bu 220-dən başqa, Rusiya təxminən 160-
170-ni də gətirib Ermənistanda yerləşdiribdir. Başa düşürsünüz, 
bu barədə Ermənistan ilə Rusiyanın razılığı vardır. 

Dağlıq Qarabağda olan silahlar nəzarətdə deyildir. Bilirsiniz ki, 
orada da silahlar həddindən artıq - Ermənistandakından da, 
bizimkindən də çoxdur. Biz deyirik ki, oradakı silahlar nəzarət 
altında deyildir. Bildirirlər ki, ora sizin ərazinizdir, istəyirsiniz 
sizin ölkənin üstünə yazaq. Başa düşürsünüzmü? Biz deyirik ki, 
axı bu bizə tabe deyil. Onlar söyləyirlər ki, onda siz deyin bu, 
Ermənistanındır, biz gedib onların üstünə yazaq. Biz də deyə 
bilmirik ki, bu ərazi Ermənistanındır. Siz bunu başa düşürsünüz, 
yoxsa yox? 

Hüseyn Abbaszadə: Oyun çox möhkəm oyundur. 
Anar Rzayev: Oyun deyil, cığallıqdır. 
Heydər Əliyev: Cığallıq deyəndə, hərə öz mənafeyini müdafiə 

edir. Amma əgər biz həmin 1992-ci ildə bir dövlət kimi gedib 
orada öz mövqeyimizi göstərsəydik bizim ekspertlərin hazırladığı 
təklifı qəbul edərdilər. O vaxt orada elə bir şey yox idi, həmin 
təklif qəbul olunurdu. Amma Rəhim Qazıyev və Qraçov 
sövdələşiblər. Siz bilirsiniz ki, Rəhim Qazıyev də burada 
prezident olmaq istəyirdi. 

Həmin o çevrilişdə o da hakimiyyəti əlinə keçirmək istəyirdi. 
Deyirlər ki, onlar guya ona söz veribmişlər ki, biz sənə kömək 
edəcəyik. 

Bax, bizim üzərimizdə iki belə ağır yük durur. Onlardan biri 
907-ci maddədir, ikincisi isə budur. Bunların ikisi də 1992-ci ildə 
o vaxtkı hakimiyyətin günahından başımıza gəlibdir. 
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İndi başqa problemlər də vardır. Bu cür günahlar etmiş, 
Azərbaycana bu cür xəyanət etmiş adamlar bu gün gəlib özlərini 
“Azərbaycanın xilaskarı” kimi elan edirlər və ölkəmizdə həqiqətə 
tamamilə uyğun olmayan təbliğatlar aparırlar. 

Təbiidir ki, onların yazdıqlan müəyyən adamlarda narahatlıq 
törədir, fikir oyadır. Bəziləri onların yazdıqları ilə razı olurlar. 
Sizin də narahatlığınız təbiidir. Çünki deyirsiniz ki, sizə müraciət 
ediblər. Amma bunların hamısı yersizdir. 

Mən nə etməliyəm? Deyirlər ki, gəlin müharibə aparaq. 
Mitinqdə deyiblər ki, Dağlıq Qarabağa mədəni muxtariyyət 
vermək lazımdır. İndi ATƏT-in sədri Norveçin xarici işlər 
naziridir. Yaxın vaxtlarda o, buraya gəlmişdi. İstanbul zirvə 
görüşündən sonra Avstriyanın xarici işlər naziri ATƏT-in sədri 
olacaqdır. Mən onların ikisi ilə də görüşmüşəm. Onlar 
Ermənistanda da, Azərbaycanda da olublar. Deyirlər ki, məsələni 
həll etməlisiniz. Deyirəm, nə cür? Bildirirlər ki, düzdür, 
Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik istəyir, olmaz. Amma siz 
gərək onlara müstəqillikdən bir az aşağı, özünüi darəetmədən də 
yuxarı bir status verəsiniz. Həm də onlar bunu mənim beynimə 
yeritmək istəyirlər. Deyirəm ki, axı, dünyada belə status yoxdur. 

Bunu onlar deyirlər. İndi, bu cür vəziyyət olan halda, sən 
çıxasan mitinqdə, necə deyərlər, əldəqayırma bir qətnamə qəbul 
eləyəsən, içində də bir dənə mənalı söz olmaya. Yazasan ki, 
“Dağlıq Qarabağa ancaq mədəni muxtariyyət vermək olar”. Bu, 
nə qədər ağılsızlıqdır və reallıqdan nə qədər də kənardır. 

Mən 14 il Azərbaycana başçılıq eləmişəm. Dağlıq Qarabağ 
Muxtariyyətinin 1923-cü ildən yaranmasının tarixini çox yaxşı 
bilirəm. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi 
Azərbaycanın başına bir bəla olub, bilin. Düzdür, o vaxtlar buranı 
Ermənistana vermək istəyirdilər. Azərbaycanın rəhbərləri 
çalışıblar və nəhayət, nail olublar ki, o, Azərbaycanda qalsın. 
Qalmalı idi, amma muxtariyyət yox! 

1923-cü ildə verilən o muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoyul-
muş bir bombadır, nə vaxtsa partlamalı idi. Sovet hakimiyyəti 
vaxtı bu, dəfələrlə qaldırılıbdır. Mənim xatirimdədir, - hələ burada 
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başçı deyildim, dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində idim, Vəli 
Axundov burada başçılıq edirdi,- bu məsələni iki dəfə 
qaldırmışdılar. Mən bu işlərdə iştirak edirdim, biz bunun 
qarşısının böyük çətinliklə aldıq. Çünki ildə bir dəfə, yaxud da, nə 
bilim, iki dəfə Ermənistanın 100-150 ən görkəmli adamları, 
dünyada, Moskvada yaşayan adamları yazırdılar ki, “Dağlıq 
Qarabağı Ermənistana vermək lazımdır”. 

Yadımdadır, 1966-cı, ya 67-ci ildə idi, Moskvadan bir qərar 
gəldi. 0 vaxt Axundov məni çağırdı. SOV.İKP MK-nın qərarı idi, 
yazmışdılar ki, “Azərbaycan KP MK-ya - Axundova, Ermənistan 
KP MK-ya - Koçinyana tapşırılsın ki, bu məsələni müzakirə edib 
məruzə etsinlər”. Bu, nə deməkdir? Deməli, Azərbaycanın 
məsələsini həll etməyi Ermənistana tapşırırlar. Elə bununla da onu 
həll edirdilər, - yəni “siz gedin, onlarla bu məsələni həll edin”. O 
deyəcək ki, mənim olmalıdır, biz də deyəcəyik ki, yox. 

Oturduq, məsləhətləşdik. Mən ona dedim ki, bilirsiniz, siz 
Moskvaya getməli və Brejnevlə görüşməlisiniz. Getdi və Brejnevi 
başa saldı. Brejnev anladı və özü o qərarı ləğv elədi. Bu, 67-ci ildə 
olan hadisədir. 

67-ci ildə Stepanakertdə, - indi biz ona Xankəndi deyirik, - üç 
nəfər azərbaycanlını maşının içində, şəhərin ortasında avtomobili 
yıxıb üstünə benzin tökərək yandırdılar. Mən onda “KQB”-nin 
sədri kimi oraya getmişdim, Nazirlər Sovetinin sədri Əlixanov da 
qrupa başçılıq edirdi. Mən 15 gün orada qalmışam, o vəziyyəti 
görmüşəm. Başa düşürsünüzmü? Amma nə oldu? Heç bir şey 
etmək mümkün olmadı. Dağlıq Qarabağ həmişə Azərbaycanda 
xüsusi bir statusa malik idi və həmişə də Ermənistana daha çox 
tabe idi, nəinki Azərbaycana. 

Mən işlədiyim zaman bir çox tədbirlərin nəticəsində bu 
vəziyyəti dəyişdirdim. Məsələn, mən oraya dəmir yolu çəkdirdim. 
Sonra, mən burada olmayanda, bəzi adamlar məni 
günahlandırırdılar ki, Heydər Əliyev niyə dəmir yolu çəkdirdi. 
Dəmir yolu Ağdama qədər gəlmişdi, oradan da 11 kilometr dəmir 
yolunu çəkmirdilər. Bu, nə demək idi? Demək, onların əlinə əsas 
vermək lazım idi. Bir neçə fabrik tikmişdik. Dedilər ki, institut 



 544

açaq, açdıq, amma o şərtlə açdım ki, orada erməni, rus fakültələri 
ilə bərabər, Azərbaycan fakültəsi də olsun. 

Bu şeylərlə mən onlarm Azərbaycana bağlılığını müəyyən 
qədər təmin edirdim və mənim də orada təsirim çox böyük idi. 
Ancaq mən Azərbaycandan gedəndən sonra, təəssüf ki, 88-ci ildə 
olan hadisələrdən sonra xırda-xırda başladılar. Dağlıq Qarabağa 
nəzarəti azaltdılar və onlar da bunu etdilər. 

Anar: Cənab Prezident, Siz dediniz, mənim də yadımdadır. Siz 
birinci katib seçiləndən sonra Dağlıq Qarabağ haqqında qərar 
oldu. Sovet dövründə Dağlıq Qarabağda erməni millətçiliyi 
haqqında heç vaxt bu kəskinlikdə qərar olmamışdı. 

Heydər Əliyev: Tamamilə düzdür. Amma sizə onu da deyim 
ki, bu, bizim üçün asan deyildi. Çünki Moskva burada daim 
erməniləri müdafiə edirdi. Daim. Məsələn, sizə bir şey deyim. 
Naxçıvan muxtar respublika idi, orada Vilayət Partiya Komitəsi 
vardı. Naxçıvanda heç bir faiz rus yox idi, amma Naxçıvanda 
həmişə ikinci katib rus olubdur. 

Yerdən: Radayev. 
Heydər Əliyev: Radayev sonranın işidir. Mən 40-cı illəri 

deyirəm, 50-ci, 60-cı illəri deyirəm. Amma Dağlıq Qarabağda 
yox, hamısı erməni idi. Başa düşürsünüzmü? 

Anar: Ancaq İcraiyyə Komitəsinin bir müavini azərbaycanlı 
idi. 

Heydər Əliyev: Qulaq as. Mən ilk dəfə Dağlıq Qarabağda 
ikinci katibi rus seçirdim ki, heç olmasa bir az fəaliyyət göstərsin. 
Belə idi ki, bu, Naxçıvanda qanuni bir şeydir, amma burada yox, 
ola bilməzdi. Bax, Moskvanın münasibəti belə idi. 

Məsələn, götürək təhlükəsizlik orqanlarını. Dağlıq Qarabağda 
dövlət təhlükəsizliyi idarəsinin başçısı həmişə erməni idi. Amma 
Naxçıvanda? Mən Naxçıvanda erməni də görmüşəm, rus da 
görmüşəm, yəhudi də görmüşəm, azərbaycanlını isə çox nadir. 
Mən isə hələ Mərkəzi Komitəyə keçməmiş, “KQB” sədri olan 
kimi oradan ermənini götürdüm və bir rus təyin elədim. Bildim ki, 
azərbaycanlı təyin etmək mümkün deyildir, rus təyin elədim. 
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Vilayət Soveti sədrinin birinci müavinini azərbaycanlı təyin 
elədim. 

Amma mən sizə nə deyə bilərəm? Azərbaycanlıları oraya 
işləməyə göndərirdim, altı aydan sonra gəlib deyirdilər ki, bizi 
geri çağır, çətindir. Dözmürdülər. Ermənilər hər şeyə dözürdülər, 
amma onlar dözmürdülər. 

Başa düşürsünüzmü, ona görə də Dağlıq Qarabağ sadə bir yer 
deyildir. Burada Moskva erməniləri daim müdafiə edirdi. Mən 
sizə bir fakt deyim, bunu heç vaxt yadımdan çıxara bilmirəm. 
Mərkəzi Komitədən sektor müdiri mənə telefon etmişdi ki, 
bilirsiniz, Daşkəsən filiz kombinatının baş mühəndisi ermənidir, 
onu işdən çıxarıblar. Deyirəm nə olsun ki, oranın baş mühəndisi 
ermənidir, işdən çıxarıblar. Erməni olduğuna görə işdən 
çıxarmayıblar ki. Bir də ki, bizim nomenklaturamız deyil ki. 
Deyirəm ki, bunu sən haradan bildin? Deyir ki, universitetin bir-
iki erməni professoru gəlib mənim yanıma, etiraz edirlər. Başa 
düşürsünüzmü? 

Məni yenicə birinci katib seçmişdilər - bir, yaxud iki ay idi. 
Ermənilər həmin Daşkəsəndə, Bayan kəndində bir daşnak abidəsi 
qoymuşdular. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Yadımdadır, katibi də çıxardılar. 
Heydər Əliyev: Oranın da birinci katibi gecə gəlib onu uçurub 

dağıtmışdı. Mən də cəmisi iki ay idi işləyirdim. Əşi, bizim 
başımıza nə gətirmədilər? Mən o katibi işdən çıxardım, qərar 
qəbul elədik. 

Bilirsiniz, mən bu dərdlərin hamısını çəkmişəm. Bilirəm, 
hamısını bilirəm. 88-ci ildə də bir tərəfdən Azərbaycanın rəhbər-
ləri, nə təhər deyərlər, səriştəsizlik göstərdilər, ikinci tərəfdən də 
ki, Moskva bunun qarşısını ala bilərdi. İndi ilə o vaxt arasında fərq 
var. O vaxt sovet hökuməti idi, özü də onun güclü dövlət strukturu 
vardı, onu dəyişmək mümkün deyildi. Bir faktı da sizə deyim. 77-
ci ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası qəbul olunurdu. Konstitusiya 
komissiyası təyin olunmuşdu, sədri Brejnev idi, biz də onun üzvü 
idik, mən də Azərbaycanın nümayəndəsi idim. 
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Vaxtaşırı komissiyanın müzakirələri keçirdi. Bunları da o vaxt 
mərkəzi komitənin katibi vardı - akademik Ponomaryov - o 
aparırdı. Brejnev o qədər iştirak eləmirdi. Bir dəfə Moskvaya, 
komissiyanın iclasına gəldim. Gördüm, xeyli ərizə gəlib ki, 
“Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb Ermənistana 
vermək lazımdır”. Gördüm ki, Ponomaryov deyir bunu 
komissiyanın müzakirəsinə qoymaq lazımdır - ermənilər ona da 
təsir göstərirdilər. Elə bu faktın özü ki, komissiyanın müzakirəsinə 
buraxılsın, başa düşürsünüzmü, bu nə deməkdir? 

Hələ komissiyanın iclasından bir gün qabaq mən buna nə qədər 
etiraz elədim, gördüm yox... yenə də getdim rəhmətlik Brejnevin 
yanına. Ona dedim ki, bu nədir, belə şey ola bilməz! O, telefonu 
götürüb Ponomaryova zəng elədi ki, çıxar onu. 

Nə qədər belə hallar, belə şeylər olubdur. Başa düşürsünüzmü? 
Mən Dağlıq Qarabağın vəziyyətini 50-ci illərdən özüm görürəm. 
Amma o vaxta qədər, 23-cü ildən 50-ci ilə kimi olan tarixi də mən 
yaxşı bilirəm. 14 il burada rəhbərlik edib, 5 il də Moskvada 
olduğum zaman bunların hamısını bilirəm. Bu, asan məsələ 
deyildir. Onları həmişə müdafiə ediblər - həm Rusiya, həm 
Avropa, həm Amerika. Başa düşürsünüzmü? Amma bizi kimdir 
müdafiə edən? 

Türkiyədə Ermənistanla sərhədlər bizə görə bağlıdır. Amma 
bizim dostumuz Süleyman Dəmirəl mənə keçən il də danışmışdı, 
bu il də danışdı. Qarsın bələdiyyəsi, - deyir, orada da əsasən 
azərilərdir, - təklif verib ki, yol açılmalıdır ki, biz ticarət eləyək. 
Lap bu dəfə mənə danışıb, - deyir getdim oraya, onları yığıb 
dedim ki, ay balam, siz azərilərsiniz. Orada bir milyon azərini 
yerlərindən çıxarıblar. Biz bunu edə bilmərik, siz niyə belə 
edirsiniz? 

Bəli, orada yerli bələdiyyə ticarət naminə birinci dəfə deyil ki, 
bu məsələni qaldırır. Amma təkcə bələdiyyə deyil, başqaları da 
qaldırırlar. Orada hökumət - şübhəsiz ki, prezident də, baş nazir 
də, başqaları da çox prinsipial mövqe tuturlar. İndiyə qədər 
onların Ermənistanla diplomatik əlaqələri yoxdur və indiyə qədər 
də sərhədləri açmayıblar. 
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Bir budur, bundan artıq başqa bir şey yoxdur. Çox ağır bir 
problemdir. Deyirlər ki, gəlin müharibə edək. Burada 
soruşursunuz ki, bizim ordumuz necədir? Mən sizə deyirəm, 
ordumuz var və müharibə etməyə qadir ordumuz var. İndi 
danışırlar ki, orduda yeyinti də var, filan da var. Mən komissiya 
təşkil eləmişəm, yoxlayırlar, hələ nəticəsini almamışam. Güman 
edirəm ki, bunlar da var. Təəssüf ki, bizim bugünkü reallığımız 
bundan ibarətdir. Çox təəssüf ki, bunlar da var. 

Sən deyirsən ki, burada evlər, nə bilim, binalar tikiblər, filan 
ediblər, feşməkan ediblər. Görürəm, buna görə ürəyin ağrıyır ki, 
qaçqınlar çadırda yaşayır, bunlar evlər tikiblər. 

Siz hamınız yaxşı bilirsiniz ki, mən hələ sovet vaxtı, 70-ci 
illərdə vəzifəli şəxslərin bağ evləri tikməsini qadağan etmişdim, 
yadınızdadır? Niyə qadağan etmişdim? Başqa respublikalarda hər 
yerdə tikirdilər. Çünki vəzifəli şəxsin o cür bağ evi tikməyə 
qanuni vəsaiti yoxdur. Demək, əgər bunu tikirsə, haradansa 
qanunsuz istifadə eləyir. Ona görə də mən bunları qadağan 
etmişdim. Vəzifəli şəxslərə şəxsi avtomobil almağı qadağan 
etmişdim. Bir neçə zavod direktorunu, MK-mn işçilərini buna 
görə işdən çıxardım, cəzalandırdım. 

Mənim bu ciddi tədbirlərim nəyə yönəlmişdi? Azərbaycanda 
qanun-qayda yaratmağa, rüşvətxorluq, vəzifədən sui-istifadə və 
korrupsiya ilə mübarizəyə. Bunu Sovetlər İttifaqında qaldıran 
mənəm. Mən Moskvaya, Siyasi Büroya gələndən bir-iki ay sonra 
iclasların birində dedim ki, bilirsiniz, mən Azərbaycanda bağ 
evlərini və s. qadağan eləmişəm, amma burada görürəm ki, bəzi 
nazirlərin, hətta Siyasi Büro üzvlərinin ailələri Moskva ətrafında 
bağ evləri tikirlər. Gəlin bu barədə fikir mübadiləsi aparaq. Biri 
oradan düşdü mənim üstümə, biri buradan. Sabahısı gün girdim 
Andropovun yanına, - o da belə fikirdə olan adam idi, mən sizə 
deyim, ona görə belə cəsarətlə dedim ki, bilirdim, o, belə fikirdə 
olan adamdır. Bizim buradakı tədbirlərimizi həmişə dəstəkləyirdi, 
- dedi görürsünüzmü, neçə nəfər adam Sizin əleyhinizə çıxdı? Biz 
bunları niyə öz əleyhimizə qaldıraq? 
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Amma mən burada heç nədən qorxmurdum. Sonra nə oldu? 
Mən istefa verəndən sonra, əziz Qabil dostum, burada mənim 
əleyhimə cürbəcür yalanlar, iftiralar başlandı. Gördüm ki, 
“Kommunist” qəzetində, - Moskvada bu qəzetləri biz də alırdıq, 
bir böyük səhifə yazı çıxıb: “qadağalar”. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Əfəndiyev... 
Heydər Əliyev: Yox, yox, Vaqif Əfəndiyev sonranın işidir. Bir 

böyük səhifə - “qadağalar”. Onu yazan da indi Kommunist 
Partiyasının başçılarından biridir, o vaxt “Kommunist” qəzetinin 
redaktoru idi - Ramiz Əhmədov. 

Qabil: Sonra “Əliyevşina” da getdi. 
Heydər Əliyev: “Əliyevşina” sonra, yanvar hadisələrindən 

sonra getdi. Bu, 89-cu ildə getdi, başa düşürsünüzmü. Yəhudilər, 
ermənilər “Literaturnaya qazeta”da mənim əleyhimə bir məqalə 
dərc elədilər. Azərbaycanda onu yayırdılar. Nəyə görə? Çünki 
mən rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə mübarizə aparırdım, 
vəzifəsindən sui-istifadə eləyənlərlə mübarizə aparırdım. Mən 
bunları aparırdım və bunların da qurbanı oldum. Burada 
qəzetlərdə, filanda mənim əleyhimə nə qədər çıxışlar oldu. 

Amma “Əliyevşina”nı Vəzirov düzəltmişdi, Qorbaçovla 
birlikdə. 90-cı ildə yanvar hadisələri zamanı,- bunu dəfələrlə 
demişəm, bilirsiniz, özü də xəstə idim, “Barvixa” sanatoriyasında 
idim, axşam eşitdim ki, Bakıda bu hadisələr olub, səhərisi gün 
gəldim evə. Daimi nümayəndəliklə əlaqə saxladım, gedəndən də 
əlaqəm yox idi. Çünki orada da Vəzirovun adamları işləyirdilər, 
onlar məni heç yaxın qoymurdular. O binanı mən tikmişəm, orada 
səfirliyi mən yaratmışam. Amma məni oraya yaxın qoymurdular. 
Qoymurdular, mən də getmirdim. 

Amma onda getdim. Beş-altı min adam yığışmışdı. Orada 
kəskin çıxış elədim - Qorbaçovun əleyhinə, bütün bu təcavüzün 
əleyhinə. Ondan iki-üç gün sonra məni həbs etmək istədilər. 

Yanvarın 21-də bu oldu, 4 fevralda “Əliyevşina” məqaləsi 
çıxdı. O məqaləni də Əbdürrəhman Vəzirov və onun buradakı 
yaxın adamları Qorbaçovun göstərişi ilə hazırlamışdılar. Götürün, 
baxın, - Qorbaçovun köməkçisi var, Çernyayev, o öz gündəliyini 



 549

nəşr etdiribdir, - kitab elə mənim stolumun üstündədir. Birinci 
səhifələrindədir, götürün baxın ona. Qorbaçovun ən yaxın 
adamlarındandır, bu gün də Qorbaçovun yanındadır. 

Yazır: Filan gün. Biz səhər Şahnazarovla bərabər getdik 
Qorbaçovun iş otağına. Qorbaçov Şahnazarovu qucaqlayıb öpdü 
və 64 yaşı münasibətilə onu təbrik etdi. Sonra Dağlıq Qarabağ 
məsələsi barəsində söhbət getdi. Dedik, bəs nə olacaq? Qorbaçov 
da dedi ki, tədbirlər görürəm, Azərbaycan belə eləyir, Ermənistan 
elə eləyir. Sonra soruşduq ki, bəs Əliyev? Burada yazılıbdır. 
Qorbaçov deyir ki, “eşib axtarırıq, çox güclü şəkildə axtarırıq və 
Əliyev barəsində elə material çıxaracağıq ki, Rəşidov 
haqqındakından daha pis olacaqdır”. 

Başa düşürsünüzmü, bu, 88-ci ildə olan məsələdir. Məni orada 
da didirdilər, burada da mənim, nə təhər deyərlər, çörək verdiyim 
adamlar məni didirdilər. Nəyə görə? Həmin bu şeylərə görə - bu 
cür cinayətkarlarla, vəzifəsindən sui-istifadə edənlərlə mübarizə 
apardığıma görə. 

Qabil müəllim, ona görə mən bu gün də bu şeylərin əley-
hinəyəm. Ancaq mən bu gün yenidən belə bir qanun qəbul eləyə 
bilmərəm. Onda dünya qalxacaq mənim əleyhimə. Çünki 
sahibkarlar var, iş adamları var. Burada sahibkarlara şərait 
yaradılmalıdır, şəxsi biznes olmalıdır. Biz qanun çıxarmışıq ki, 
kim haradasa, nə iş görürsə, nə qədər pul xərcləyirsə, onun 
mənbəyini soruşmağa ixtiyarınız yoxdur. Çünki bazar 
iqtisadiyyatı yaratmalıyıq. 

Amma mən daxilən hesab edirəm ki, lap sənin pulun da varsa, 
Azərbaycanın belə bir vəziyyətində sən özünə o cür saraylar 
tikməməlisən. Mən bu fikirdəyəm. Amma nə edim ki, o vaxt buna 
görə, bu mövqeyimə görə cəzalandırıldım, indi də əlim-qolum 
bağlıdır, çünki bazar iqtisadiyyatına gedirəm. Amma mən sənin 
fikrinlə tamamilə razıyam. 

İndi ona gəlirəm ki, siz deyirsiniz müharibə edək, yaxud da ki, 
deyirlər müharibə edək. Mən də demişəm, bəli, əgər olmasa, 
müharibə edəcəyik. Ordumuz var, özümüzü qorumağa, müharibə 
etməyə qadir ordumuz var. Amma yenə də deyirəm, onun içində 
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yaramaz işlər də var, yeyinti və s. də var. Bu, indi Azərbaycanda 
hər yerdə var, təkcə Azərbaycanda yox, başqa yerlərin hamısında 
var. Bununla bərabər, ordumuz var. 

Ancaq indi kim müharibəni dəstəkləyəcəkdir? Kim? Heç kəs. 
Yuqoslaviya kimi böyük bir dövlət Kosovodakı albanları etnik 
təmizləməyə başladı. Nə qədər onunla danışıqlar apardılar. İki-üç 
ay NATO gah Parisdə, Rambuyedə, gah nə bilim, harada, harada 
danışıqlar apardı. O, bu fikrindən əl çəkmədi. Nə elədilər? NATO 
yığışdı, neçə milyardlar xərcləndi, Konqresdən pul götürüldü. 
Yuqoslaviyanı bombardman elədilər, dağıtdılar. 

Orada müsəlmanları müdafiə etməkdən söhbət getmirdi, onu 
bilin. Yox, heç ruslara qarşı da deyildi. Orada prinsip var - insan 
haqlarının pozulması, etnik təmizləmə. Bu dəqiqə Amerika bu 
prinsipin həyata keçirilməsini birinci növbəli məsələ hesab edir. 
İstanbulda qəbul ediləcək bəyannamədə bu, çox geniş yer tapıbdır. 

İndi mən sizdən soruşuram. Gərək müharibə eləyək, qan tökək, 
insanlar qırılsın. Ağdamı azad elədik, Füzulini azad elədik, getdik 
Cəbrayılı azad elədik, ondan sonra Zəngilanı azad elədik, 
Kəlbəcəri azad elədik. Buna hələ nə qədər qanlar töküləcək, nə 
qədər vəsait gedəcək, nə olacaq, - bunu Allah bilir. Onların da 
ordusu var, bizimkindən az deyildir. Keçən müharibə onların da 
gücünü, bizim də gücümüzü göstərdi. 

Amma edə bilərik. Gəldik durduq Dağlıq Qarabağın 
sərhədində. Nə edəcəyik? Gedib erməniləri qıracağıq? Bütün 
dünya düşər bizim üzərimizə. Serblər, Miloşeviç albanları oradan 
çıxaran zaman onun başına nə iş gətirdilər? Müsəlmanın dalında 
heç duran yoxdur, başa düşürsənmi? Yenə də deyirəm, albanların 
müsəlman kimi dalında durmayıblar. Albanlara da dünyada sən 
deyən elə bir dəstək verən adam yoxdur. Amma erməniləri bütün 
dünya dəstəkləyir. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Üzr istəyirəm. O vaxt azər-baycanlıları 
oradan köçürəndə mən də Qarabağa getmişdim. Ermənilər 
azərbaycanlıları oradan döyə-döyə çıxarırdılar. 
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Heydər Əliyev: Amma bir adam bir şey eləmədi, bir şey 
demədi. Bəli, Ermənistan faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda etnik 
təmizləmə aparıbdır. 

Anar: Ermənistanda da aparıbdır. 
Heydər Əliyev: Ermənistanda aparıbdır. Dağlıq Qara-bağın 

ətrafında olan təmiz azərbaycanlı rayonlarında da etnik təmizləmə 
aparıbdır. Amma buna görə bir adam onları qınamır, bir dövlət 
qınamır. Türkiyədən və İrandan savayı, dünyada bir dövlət 
Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanımayıbdır. Başa 
düşürsünüz, ya yox? 

Anar: Heç İran da tanımayıbdır, həm də ticarət edir, əlaqələri 
var. 

Heydər Əliyev: İran tanıyır, İslam Konfransı Təşkilatı da 
tanıyır. İslam Konfransı Təşkilatı yeganə yerdir ki, biz orada 
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında qətnamələr 
çıxarırıq. Amma o qətnamələr də orada qalır. 

Reallıq bundan ibarətdir, əzizlərim, bundan ibarətdir. Siz bunu 
düşünün. Dünyanın reallığını düşünün. Bu reallığı çoxları bilmir, 
amma mən bunu bilirəm. Bu reallıqla hesablaşmaq lazımdır, başa 
düşürsünüzmü? 

Nə mümkündürsə dedim və hesab edirəm ki, bilmədiyiniz 
şeyləri də sizə dedim. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Bayaq bir söz dediniz, dedi-yinizdə də 
həqiqət var. Amma məsələ ondadır ki, biz o məktubu, səhv 
eləmirəmsə, saat 12-də göndərmişdik. 

Anar: Biz konkret olaraq heç bir qəzetə göndərməmişik. 
“Turan” agentliyi həm iqtidar qəzetlərinə, həm də müxalifət 
qəzetlərinə paylayıbdır. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Anar müəllim, hələ bundan başqa mən 
zəng elədim rəsmi dövlət qəzetlərinə. Amma mənə etiraz elədilər 
ki, bizə gərək deyələr ki, çap eləyək. Amma bizim birinci 
müraciətimiz “Xalq qəzeti”nə olubdur. Özü də mən eləmişəm. Biz 
qətiyyən o biri qəzetlərə verməmişik, bilmirəm nə təhər olubdur. 

Anar: “Turan” agentliyi paylayıbdır. 
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Heydər Əliyev: Eybi yoxdur, bu, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Mən 
sadəcə olaraq bunu dedim. Bu, mənim üçün o qədər əhəmiyyətli 
deyil, qətiyyən əhəmiyyətli deyildir. Bu da sizi narahat eləməsin. 
Onsuz da qəzetdə olsa da, olmasaydı da, mən sizi dəvət 
edəcəkdim. 

Ümumiyyətlə, mənim indi vaxtım yoxdur. Təkcə sizinlə yox, 
daha geniş ziyalı qrupları ilə görüşəcək, danışacağam. Yenə də 
deyirəm, aparılan danışıqlar gizli gedir. Əgər gizli olmasa, bu 
danışıqlar aparıla bilməz. Ancaq nə vaxt ki, hansı bir nəticə əldə 
olunacaq, o nəticə mütləq sizə təqdim ediləcəkdir. Xalq bunu 
qəbul etsə, o, həyata keçiriləcəkdir. Qəbul etməsə, həyata 
keçirilməyəcəkdir. 

Müharibə haqqında demək istəyirəm ki, bəli, müharibə 
aparmağa bizim gücümüz var. Amma dünyanın bugünkü reallığı 
onu göstərir ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etməliyik. 

Anar: Bu görüş üçün və çox ətraflı məlumat verdiyiniz üçün 
Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sizin dediklərinizin bir qismini 
bilirdik, çünki televiziyanı izləyir, qəzetləri oxuyuruq. Bu işdə 
Sizin nə qədər böyük çətinliklərlə rastlaşdığınızı bilirik. Mənim də 
şəkər xəstəliyim var, xüsusilə son günlər Rusiya televiziyasındakı 
verilişlərə baxanda o xəstəlik bir az da artır. Amma Sizi görəndə, 
elə bil ürəyimdən tikan çıxdı - necə lazımdısa, hamısını dediniz. 
Çünki doğrudan da axı, məntiq var. Azərbaycan Çeçenistanla 
həmsərhəd ölkə deyildir. Dağıstan Rusiyanın ərazisidir. Əgər sən 
Dağıstanda öz ərazinə nəzarət edə bilmirsənsə, bunu bizdən niyə 
tələb edirsən? Aydındır ki, bunlar nə oyunlardır, nə üçün edilir. 
Biz bunların hamısını başa düşürük. Ona görə Sizin vəziyyətinizi 
də başa düşürük. 

Amma tale belədir. Sizin taleyiniz bu cür gətirib, Siz bu çətin 
missiyanı xalq üçün boynunuza götürmüsünüz, gərək axıra qədər 
çatdırasınız və bizi bu bəladan qurtarasınız. Mən əminəm ki, bu, 
belə də olacaqdır. 

Bir məsələni Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz Qarabağ 
problemindən danışanda ərazi bütövlüyümüzdən danışırıq. Bu, 
beynəlxalq hüququn qəbul elədiyi bir maddədir. Amma ikinci 
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maddə də insan haqlarının qorunmasıdır. 200 min azərbaycanlı 
Ermənistandan qovulub, nə qədər də adam Dağlıq Qarabağdan. 

Heydər Əliyev: İndi Ermənistan adlanan torpaqdan əsrin 
əvvəlindən azərbaycanlılar axışıb Azərbaycana gəliblər. 18-ci ildə 
çoxları köçüb gəliblər, ondan qabaqkı dövrlərdə də gəliblər. 48-ci 
ildə 200 minə qədər azərbaycanlı deportasiya olunubdur. O vaxt 
Ermənistan məsələ qoydu ki, xaricdən ermənilər öz torpaqlarına 
qayıtmaq istəyirlər, - repatriasiya, yadınızdadır, - torpağımız 
yoxdur. Ona görə də qərar çıxdı və Azərbaycanın başçıları da, 
Mircəfər Bağırov da o qərara razılıq vermişdi. Amma təşəbbüskar 
Ermənistan tərəfi idi. Qərar çıxdı ki, bir çox rayonlardan 
azərbaycanlıları deportasiya etsinlər. Onun 50 illiyi ilə əlaqədar 
mənim fərmanım var, siz onu oxumusunuz. Bəli, azərbaycanlıları 
gətirdilər, özü də necə - yük vaqonlarında gətirib tökdülər Mil, 
Muğan düzünə, susuz yerlərə. Adamların çoxu qırıldı. Xocalı 
soyqırımı. Yaxud da Dağlıq Qarabağdan azər-baycanlılar 
çıxarılıb, onların haqları pozulubdur. Dağlıq Qarabağın ətrafında 
olan yerlər işğal edilib, oradan Azərbaycanlılar zorla çıxarılıb, 
onların haqları pozulubdur. 

Elə bunlar özü tamamilə kifayətdir sübut eləyək ki, insan 
haqları pozulubdur. Amma təəssüf ki, insan haqları 
cəmiyyətlərində də hər şey subyektivdir. Mən bunu sizə açıq 
deyirəm. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Heydər müəllim, bir məsələ məni çox 
narahat edir. Qəzetləri oxuyuram, hamımızın vətənidir, hamımız 
bu barədə düşünürük. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dörd 
qətnaməsi olubdur: Şuşa haqqında, Kəlbəcər haqqında... ermənilər 
qeyd-şərtsiz oradan çıxmalıdırlar. Bunları niyə saya salan yoxdur? 

Heydər Əliyev: Bunu neçə dəfə demək olar? Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində mən bunu demişəm, ATƏT-
in bütün iclaslarında demişəm, hər yerdə demişəm. Ermənistan 
yerinə yetirmir. Bizə də deyirlər ki, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul 
etdiyi qətnaməni icra etmək mexanizmi yoxdur. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Mənim yadımdadır, Siz bir dəfə 
Amerikada dediniz ki, bu qətnamələr var, nəyə görə yerinə yeti-
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rilmir? Kofi Annandan əvvəlki baş katib idi, dedi ki, biz qətnamə 
qəbul edirik, amma yerinə yetirmək mexanizmi bizdə deyildir. Bu, 
mənim yadımdadır. 

Heydər Əliyev: Bəli, sən mənimlə getmişdin, orada çıxışımda 
bunlan dedim. Allaha şükür ki, sən bunu özün eşitdin. Bu, 94-cü 
ildə idi. Mən ilk dəfə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 
məclisinə getdim, orada çıxış etdim. Sən də zalda oturmuşdun. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Zalda deyildi, balaca otaqda idi. Məni 
də çağırdınız. 

Heydər Əliyev: Mən çıxışımı deyirəm. Amma balaca otaqda 
ki, onunla danışırdım, sən də orada iştirak edirdin. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Həsən Həsənov idi, mən idim, bir də o 
kişi idi. 

Heydər Əliyev: Butros Qali. Sonra buraya da gəldi. 
Bəxtiyar Vahabzadə: Adam təəccüb edir, elə bil bu qərarları 

heç bunlar verməyiblər. 
Heydər Əliyev: Bəxtiyar müəllim, dünya belədir. Bu dünyanın 

reallığını bilməyən adamlar çox səhvlər edirlər. 
Bəxtiyar Vahabzadə: Bilirsiniz, bizə müraciət edirlər... 
Heydər Əliyev: Mənim məsləhətim belə ola bilər. Deyirlər ki, 

danışıqlar aparır, biz bilmirik. Siz izah edin ki, heç bir ölkə gizli 
danışıqlar aparanda heç kim bilmir. Fələstinlə İsrail arasında ilk 
dəfə müqavilə imzalananda Norveçdə - Osloda danışıqlar elə 
getmişdi ki, heç onların orada görüşdüklərini də bilməmişdilər. 
Nəticəyə gələndən sonra elan etdilər. Bundan sonra hamı bildi ki, 
onlar Norveçdə baş nazirin vasitəçiliyi ilə görüşüblər. 

Mən Koçaryanla görüşürəm, iki saat, bəzən üç saat danışırıq, 
mübahisə edirik. Gəlib deyim ki, mən nə dedim, o nə dedi? 

Qabih Heydər müəllim, ümidimiz sülhə qalıbdır. Sülhün 
bayrağına, Sizin yüksək səviyyəli diplomatik səylərinizə, 
danışıqlarınıza qalıbdır. Camaat buna inanır. 

Heydər Əliyev: Elə ona görə də mən özümü fəda edirəm ki, 
bəli, bilirəm, Azərbaycan xalqım bu bəladan, faciədən qurtarmaq 
lazımdır. Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialı, böyük təbii 
sərvətləri var. Azərbaycan güclü dövlət ola bilər, Azərbaycan 



 555

iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlət ola bilər və olacaqdır. 
Bunun üçün də - başqa tədbirlər ki, görürük, müqavilələr 
imzalamışıq, islahatlar aparırıq və s. - bunlarla yanaşı, sülh olması 
lazımdır. Lazımdır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münaqişə qurtarsın. Ondan sonra, mən sizə deyim ki, Azərbaycan 
nəinki bölgədə, bəlkə də böyük bir regionda ən inkişaf etmiş 
dövlət olacaqdır. Çünki bizim böyük imkanlarımız var, bizim 
coğrafi vəziyyətimiz çox əlverişlidir. 

Məsələn, Bakı-Ceyhanın nə qədər xeyri olacaqdır. Yaxud, elə 
Türkmənistan qazının buradan gəlib keçməsi ilə biz ondan tariflər 
alacağıq. Amma özümüzün də nə qədər imkanlarımız var. Biz 
özümüz təsəvvür edə bilmirdik ki, bu qədər qaz yatağımız var. 
Mən bir dəfə sizə danışmışam. “Şahdəniz” yatağı haqqında 
müqaviləni imzalayanda, - bu, sayca üçüncü müqaviləmiz idi, 
yaxşı yadımdadır, 96-cı ilin iyun ayı idi, Rəsul Quliyev, - hansı ki, 
indi üç ildən artıqdır oturub Nyu-Yorkda, Azərbaycana qarşı 
cürbəcür təxribat, çirkin, həddindən artıq ədəbsiz işlər görür. 
Həddindən artıq. Mən ədəbsiz insanlar görmüşəm, amma sizə 
deyim ki, bu qədər ədəbsiz insan tariximdə görməmişəm, - bunun 
imzalanmasına etiraz elədi. Dedim ki, sən necə etiraz edirsən, - 
birincisi, müqavilə hazırdır, ikincisi, sən neft şirkətini əlinin 
altında saxlayırsan. Bu günə kimi müqavilə hazırlanıb, sən də 
bunun şərtlərini bilirsən. Bilirsən ki, bu nədir. İndi bunun 
imzalanmasına bir həftə qalıb, sən bunu pozmaq istəyirsən. Nə cür 
ola bilər? Dedi yox, o yan, bu yan. 

Bunu bir dəfə danışmışam. Neft şirkətinin bütün rəh-bərlərini, 
mütəxəssisləri, Rəsul Quliyevi, Nazirlər Kabinetinin rəhbərlərini - 
Fuad Quliyevi və birinci müavin Rasizadəni burada zala yığdım. 
Dedim ki, de sözlərini. Başdan-ayağa cəfəngiyat danışdı. Onun ən 
yaxın dostları - Natiq Əliyev, Xoşbəxt Yusifzadə, o biri 
müavinlər, Zeynalov var, gərək ki, Bəxtiyar müəllimin 
qohumudur, - hamısı durdular onun üzünə ki, sənin dediyin bu 
sözlər əsassızdır. 

Məqsədi nə idi? Məqsədi Azərbaycanı dağıtmaq idi. Bilirdi ki, 
artıq birinci müqavilə nə gətirəcəkdir. Bilirdi ki, bu müqavilələr 
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belə getsə, bunlar Azərbaycana nə gətirəcəkdir. Amma o istəyirdi 
ki, Azərbaycan üçün pis olsun və beləliklə də istədiyinə nail 
olsun. Düzdür, mən o vaxt onu o qədər də anlaya bilmirdim ki, o, 
bu cür fikirli adamdır. Mən bunu anlaya bilmirdim. Amma sonra 
hər şey mənə aydın oldu. 

Biz müqaviləni imzalayanda geoloqlarımız proqnoz 
vermişdilər ki, həmin yataqda – “Şahdəniz” yatağında 400 
milyard kubmetr qaz olacaq, amma indi deyirlər ki, 1 trilyondan 
artıq olacaqdır. Başqa bir yataq da var, deyirlər oranın ehtiyatı 3 
trilyon olacaqdır. Ona görə də biz indi narahatıq - bu qədər qazı 
olan ölkə gərək bunu satsın. Nefti satmaq belədir ki, onu dəmir 
yolu ilə də, başqa yolla da aparıb satmaq olar. Amma qazı satmaq 
üçün mütləq boru kəməri lazımdır. Biz bu işlərlə məşğuluq. 
Azərbaycan üçün dörd il, beş il, altı, yeddi il vaxt lazımdır. Bəlkə 
o vaxta qədər mən olmayım, ancaq mən Azərbaycanın gələcəyini 
təmin edirəm. Xalqımızın gələcəyini təmin edirəm. Mənim, sənin, 
onun övladlarının, nəvələrinin gələcəyini təmin edirəm. 

Amma mənə o tərəfdən də mane olurlar, bu tərəfdən də. Bunu 
bilin, nə qədər cəhd eləsə də, heç kəs mənə ola bilməz. Mən öz 
işimi görürəm və görəcəyəm. Mənim işim də Azərbaycan xalqına 
sədaqətlə xidmət etməkdir. 

Yerdən: Çox sağ olun. 
Anar: Cənab Prezident, bu, bizim qurultayın kitabıdır. Siz söz 

vermişdiniz ki, Yazıçılar Birliyinə təqdimatına gələcəksiniz. 
Heydər Əliyev: Nə vaxt istəyirsinizsə, gəlim. 
Anar: Biz həmişə istəyirik. Siz haçan desəniz. 
Heydər Əliyev: Gəl belə edək, bu ay biz sammitlə məşğuluq. 

Dekabr ayının əvvələrində mənə xəbər ver, gəlib iştirak edim. Çox 
böyük məmnuniyyətlə. 
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Azərbaycan 
Mstislav Rostropoviçi 1999-cu il noyabrın 22 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1999-cu il noyabrın 

22-də Prezident sarayında dahi maestro, həmyerlimiz Mstislav 
Rostropoviçi qəbul etdi. 

Dövlətimizin başçısı və dahi musiqiçi bir-birini köhnə dostlar 
kimi səmimi salamladılar. Sonra Prezident Heydər Əliyev dedi: 

- Əzizim Slava, - biz Sizə bu cür müraciət etmək barədə 
razıhğa gəlmişik, - şadam ki, Siz yenidən doğma torpaqda, 
Azərbaycandasınız. Bilirsiniz ki, biz sizi burada qarşı-lamağa 
həmişə şadıq. Xoşdur ki, Siz sözünüzə əməl edirsiniz. Bu, ən 
başlıcasıdır. 

Sözün düzü, Siz hər il Azərbaycana gəlmək və burada ustad 
dərsləri keçmək, başqa işlərlə məşğul olmaq niyyətində 
olduğunuzu bildirdikdə, şübhəsiz ki, mən bunu çox böyük məm-
nunluqla və böyük fərəhlə qarşılamışdım. Amma düşünürdüm ki, 
Siz bu qədər məşğul olduğunuz halda, bütün dünyanı əhatə edən iş 
cədvəliniz çox sıx olduğuna görə, - bir gün bir ölkədə, başqa gün 
ayrı ölkədə, üçüncü gün üçüncü ölkədə olursunuz, - bunlar qeyri-
real haldır. Ancaq Siz sözünüzə əməl edən adamsınız. Sübut 
edirsiniz ki, Siz planlaşdırdığınızı yerinə yetirirsiniz. Mən buna 
çox şadam. Bu, bizim üçün, ictimaiyyətimiz üçün, - özü də təkcə 
musiqi ictimaiyyətimiz üçün yox, - böyük sevincdir, böyük 
hadisədir. 

Siz bizim həmyerlimizsiniz, sizi Azərbaycanla çox şey 
bağlayır. Amma sizinlə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasi-
bətlərdə böyük fasilə olmuşdu. Buna görə də çoxlan bütün bu işi 
müəyyən dərəcədə unutmağa başlamışdı. Lakin burada Sizin yubi-
leyinizi qeyd etmək üçün mənim dəvətimlə buraya gəldiyiniz 
vaxtdan bəri öz vətəninizlə, doğma torpağınızla 
münasibətlərinizdə yeni mərhələ başlandı. Şadam ki. bu mərhələ 
çox gözəl nəticələr verir və nəzərdə tutulmuş nə varsa, hamısı 
həyata keçir, yerinə yetirilir. Bu, olduqca xoşdur. 
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İndi bizim insanlar müxtəlif televiziya kanalları ilə gah bir, gah 
da digər ölkədə Sizin ifanızı görərkən deyirlər - bax, bizimkidir, 
bizimkidir! Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Berlin divarının uçural-
masının on illiyi qeyd edilərkən, - bu isə çox böyük hadisə idi və 
biz onu ancaq televiziya ilə müşahidə edə bildik, - orada çox 
böyük orkestrin Sizin rəhbərliyiniz altında çaldığım, Sizin 
özünüzün ifanızı gördükdə, açığını deyim, mən heyran qalır və 
fəxr edirdim ki, Slava yenə də böyük şöhrətə malikdir. Mən bütün 
bunları televiziya ilə gördükdə çox şad oldum. 

Yaxşı ki, Siz bizə yenə də gəldiniz, biz üz-üzə oturub söhbət 
edə bilərik. Əlbəttə, Sizin nəinki söhbətinizi, həm də musiqinizi 
dinləyə bilərik. Mən sizi salamlayıram. 

Maestro Mstislav Rostropoviç ölkəmizin rəhbərinə səmimi 
təşəkkür edərək dedi: 

- Bilirsinizmi, sözümə nə üçün əməl edirəm? Ona görə ki, necə 
deyirlər, kişi, əsl kişi belə olmalıdır. Bax, buna görə. 

Heydər Əliyev: Siz əsl kişisiniz. Bizim Azərbaycanda kişi 
sözü çox tutumlu sözdür. Bir var ki, "kişi" sözünü elə-belə 
deyəsən. Amma sözün əsl mənasında "kişi" o deməkdir ki, bu 
adam sözü bütöv adamdır, sözünün sahibidir, kişilərə xas hər cür 
ləyaqətə, keyfiyyətlərə malikdir, sözü ilə əməli birdir. 

Mstislav Rostropoviç: Əlbəttə, deməliyəm ki, buraya bir 
həftəliyinə gəldiyimə hamı təəccüblənir. Mən buraya gəlmək üçün 
bir neçə konsertimi təxirə salmışam. Amma sözümə əməl edirəm. 

Berlin divarının dağılması yubileyindən sonra çox çətin 
dövrüm oldu. Fransada - Lilldə iki konsert, Parisdə bir konsert 
verdim, bundan sonra İsraildə konsertlə çıxış etdim, oradan 
Monakoya yollandım, burada daha bir ordenlə təltif olundum. 
Lakin konsertlərdə çıxış edərkən düşünürdüm - Allaha şükürlər 
olsun ki, tezliklə Bakıya gedəcəyəm. Odur ki, bizim, Azərbaycan 
aviasiya şirkətinin təyyarəsinə minəndə bu, mənim üçün 
bayramdır. 

Buraya gəlib köhnə dostlarımın hamısını gördüm, elə bu gün 
ustad dərsi keçdim. Sizdə çox istedadlı uşaqlar var, çox istedadlı. 
Yadınızdadırmı, o vaxt mən burada olarkən bir skripkaçı qız ifa 
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etdi? Zənnimcə, o, Sizin köməyinizlə pul aldı ki, gedib Amerikada 
oxusun. 

Heydər Əliyev: Bəli. Onun adı nə idi? Rakçeyeva. 
Mstislav Rostropoviç: Sentyabrın 23-də mən Nyu-Yorkda 

yeni mövsümü açarkən, - orada böyük bayram idi, - mən onu 
tapdım. O, Culian məktəbində oxuyur və böyük uğurlar qazanır. 
Mən orada hamıya dedim ki, bu qızdan muğayat olun, mənim 
qarşımda hesabat verəcəksiniz. 

Gördüyünüz kimi, hər şey yaxşıdır. Musiqi sarıdan sizdə 
burada hər şey olduqca yaxşıdır. 

Heydər Əliyev: Şübhəsiz ki, Sizin dərsləriniz, ustad dərsləri, 
bəlkə də kimlərəsə göründüyü kimi, adi bir iş deyildir. 

Mstislav Rostropoviç: Bu dərslər konsertlərdən çətindir. 
Heydər Əliyev: Məhz Sizin ustad dərsləriniz çox görkəmli 

işdir. Ona görə də kim Sizin şagirdiniz olmaq və sizdən mümkün 
olan hər şeyi öyrənmək şərəfinə nail olursa, bu, onun üçün, 
şübhəsiz, böyük səadətdir. Sizinlə musiqidə təmasda olanlar üçün, 
- əlbəttə, istedadı varsa, Siz isə istedadsız adamları yaxın 
buraxmazsınız, - gələcəyə yol açılır. 

Sizin proqramınızı bilirəm, yaxşı proqramdır. Əlbəttə, mən 
həmişə istəyirəm ki, Siz burada daha çox olasınız. 

Mstislav Rostropoviç: Ayın 29-da Amsterdamda məşqim var. 
Buradan, Bakıdan Parisə, oradan isə dərhal Amsterdama 
gedəcəyəm. 

Heydər Əliyev: Slava, bir sözlə, mən şadam. 
Yeri gəlmişkən, biz Jak Şirakla İstanbulda görüşərkən hər 

ikimiz sizi xatırladıq. 
Mstislav Rostropoviç: Bəs o, buraya nə vaxt gələ-cəkdir? 
Heydər Əliyev: O, gəlməyə hazırlaşırdı. Onun Ermənistana da, 

Gürcüstana da, Azərbaycana da səfəri nəzərdə tutulmuşdu. Lakin 
Ermənistanda Ter-Petrosyan istefaya getdikdən və indiki 
Prezident seçildikdən sonra o, mənə zəng vurub dedi: "Sözün 
düzü, mən artıq belə bir vəziyyətdə gələ bilmərəm. Əgər sizə 
gəlsəm və Ermənistana getsəm, bu, başa düşülməz. Bununla 
bərabər, indi Ermənistana səfərim sadəcə, alınmır". Buna görə də 
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o, səfərini təxirə salmışdır. Bilirsinizmi, o, ideal insandır, alimdir. 
Onunla nə qədər çox ünsiyyətdə oluramsa, necə səmimi və açıq 
qəlbli insan olduğuna bir o qədər çox əmin oluram. Bundan əlavə, 
böyük təcrübəyə malik görkəmli dövlət xadimi, siyasi xadimdir. 
O, sadəcə olaraq səmimi, həm də sözü bütöv insandır. O, mənə 
zəng vurdu və bunu izah etdi. Mən başa düşdüm və hesab edirəm 
ki, onun səfəri üçün şərait yaranmasına vaxt gərəkdir. O isə 
gələcəkdir. 

Biz onunla İstanbulda görüşdük. Həmişəki kimi, yenə də çox 
ətraflı, çox səmimi və dostcasına söhbətimiz oldu. Biz onunla sizi 
xatırladıq. 

Mən İtaliyanın sabiq Baş naziri Roman Prodi ilə görüşəndə də 
sizi xatırladım. Parisdə Sizin yubileyinizdə biz onunla birlikdə 
olmuşduq, yanaşı oturmuşduq. İndi o, Avropa Birliyinin bütün 
iqtisadi məsələləri həll edən Avropa Komissiyasının sədridir. İndi 
həmin vəzifədədir - bu, böyük beynəlxalq vəzifədir. Mən onunla 
əvvəlcə Romada, o, Baş nazir olarkən görüşmüşdüm. Sonra isə 
biz Parisdə, Sizin 70 illiyinizi qeyd edərkən görüşdük. İndi də 
İstanbulda görüşdük. Mən ona Slavanın yubileyindəki 
görüşümüzü xatırlatdıqda, o, sevindi. 

Mstislav Rostropoviç: O, çox mehriban insandır. 
Siz bilirsinizmi ki, Jak Şirak buraya gəlməli olarkən mən ondan 

Parisdə məktub aldım. O, məni Fransa nümayəndə heyətinə 
rəsmən daxil etmişdi. Mən onda düşündüm ki, biz muzey... 

Heydər Əliyev: Lakin bu, olacaqdır. 
 Mstislav Rostropoviç: Mən onun yadına saliaram. 
Heydər Əliyev: Vaxt gələcək və bu da olacaqdır. 
Mstislav Rostropoviç: Heydər Əliyeviç, Sizə ağrılı bir sual 

vermək olarmı? Bilirsinizmi, burada qaçqınlar olmasından çox 
üzülürəm. Bu məsələnin həllinin bir perspektivi varmı? 

Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, Slava, bu, ağrılı məsələdir, 
mənim ürəyimdə bir yaradır. 

Mstislav Rostropoviç: Mənim də ürəyimdə. 
Heydər Əliyev: Bu, mənim ürəyimdə bir yaradır. Doğrudur, 

aprel ayında ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı apardılar, özü də çox 
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uğurla. Bu yara sağaldı. Amma qaçqınların taleyi və vəziyyəti ilə, 
Azərbaycanın indiki ağır vəziyyəti, ərazimizin 20 faizinin işğal 
edilməsi, öz yerlərindən qovulmuş bir milyon insanın olması ilə 
bağlı yara isə qalmaqdadır. İnanın ki, mən bu barədə nəinki gecə-
gündüz düşünürəm, fikirləşirəm, həm də mümkün olan hər şeyi 
edirəm. İstanbulda Prezident Jak Şirak ilə görüşlərimiz zamanı 
söh-bətimizin 95 faizi məhz bu məsələyə aid idi. Bu, Prezident 
Klintonla, Almaniyanın kansleri Şröderlə, Avropa Komissiyasında 
həmin məsələ ilə də məşğul olan Roman Prodi ilə, Türkiyə 
Prezidenti Süleyman Dəmirəllə, İstanbulda görüşdüyüm digər 
dövlət başçıları ilə söhbətlərimizin də əsas mövzusu idi. 

Lakin mən yenə də ümidlə yaşayıram. Son günlər bizdə 
yağışlar yağır. Elə leysan olmuşdu ki, Suraxamda Ramana 
kəndini, başqa yerləri su basmışdı. Mən bərpa işləri görülməsi 
üçün xüsusi olaraq vəsait ayırmışam. Dünəndən bəri leysan yağış 
yağır. Əlbəttə, hər bir insan bundan əziyyət çəkir. Amma Siz 
çadırlardakı adamların vəziyyətini təsəvvür edirsinizmi? Göydən 
tökülən bu qədər suyu çadır necə saxlaya bilər? Buna görə də 
vəziyyət çox ağırdır. 

Buna baxmayaraq, mən nikbin əhval-ruhiyyədəyəm. Hesab 
edirəm ki, biz razılaşmaya nail ola biləcəyik. Mən qarşıma belə 
bir məqsəd qoymuşam - Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh, 
sülh yaratmaq. Hətta İstanbulda mən Cənubi Qafqazda, yəni 
Gürcüstanda, Azərbaycanda və Ermənistanda təhlükəsizlik və sülh 
paktı yaradılması haqqında çox böyük ideya irəli sürdüm. Təbii ki, 
şərt qoydum ki, bu pakt nə deməkdir, hansı tələbləri əhatə edir. 
Mən belə bir paktla çıxış edirəm. 

Yəni böyük itkilər verməyimizə, ərazimizin işğal edilməsinə, 
insanların altı ildən artıq bu çadırlarda yaşamasına və sairəyə bax-
mayaraq, mən sülhə nail olmağa çalışıram. Əlbəttə, ədalətli sülhə. 
Bununla əlaqədar son vaxtlar Ermənistan Prezidenti Koçaryanla 
bir neçə bilavasitə, şəxsi görüşüm olmuşdur. 

Mstislav Rostropoviç: Bax, bu, çox vacibdir. 
Heydər Əliyev: Yeri gəlmişkən, bu, İstanbul zirvə görüşündə, 

Qərbdə, Amerikada çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Onlar hesab 
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ediriər ki, məsələnin həlli üçün bu, indiyədək görülmüş işlərdən 
bəlkə də daha çox fayda gətirəcəkdir. Ümumiyyətlə, biz bütün 
imkanlardan istifadə edirik. Minsk qrupu var, bildiyiniz kimi, 
onun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. 
Son il ərzində onlar öz işini zəiflətmişlər, mən İstanbul zirvə 
görüşündə onları tənqid etdim. Sonra, görüşlərimiz zamanı 
razılığa gəldik ki, - yeri gəlmişkən, bu, qəbul etdiyimiz sənəddə də 
yazılmışdır, -onlar danışıqlar prosesinə yenidən başlamalıdırlar. 
Biz o kanaldan da, bu kanaldan da istifadə edəcəyik. Görək nə 
olacaq. Mən ümid edirəm. 

Mstislav Rostropoviç: Bilirsinizmi, rəsm əsərlərini 
Almaniyaya verməyinizlə əlaqədar xoş məramlı hərəkətinizi artıq 
indinin özündə çox yüksək qiymətləndirirlər. Çox yüksək 
qiymətləndirirlər. Hesab edirəm ki, bu, xoş məramm ifadəsi olan 
gözəl hərəkətdir və dövlət rəhbəri kimi Sizin ürəyinizin genişliyini 
göstərir. Belə bir hərəkət hökmən olmahdır. Gərək qaytarmağı 
bacarasan. Necə ki Siz rəsm əsərlərini qaytardınız, eləcə də 
Ermənistan torpaqları sizə qaytarmalıdır. 

Heydər Əliyev: Bəli, kansler Şröder bunu çox yüksək 
qiymətləndirdi. Bilirsiniz ki, o əsərlərin bir hissəsi oğurlanmışdır 
və Nyu-Yorkda, məhkəmədədir, bizdə nə vardısa, hamısını verdik. 
Mən ona xüsusi məktub yazdım, bu məsələ barəsində sərəncam 
vermişəm. 1947-ci ildən bəri bizim muzeydə nə saxlamrdısa, biz 
hamısım Almaniyaya, Bremen Muzeyinə verdik. 

Mstislav Rostropoviç: Gözəl hərəkətdir. Böyük insanın, 
böyük rəhbərin hərəkətidir. Deməliyəm ki, bir işi gördükdə və bir 
şeyi verdikdə bu, adamları düşündürür ki, başqaları da bu cür 
hərəkət etməlidir. 

Heydər Əliyev: Doğrudur. 
Mstislav Rostropoviç: Sizin belə bir nümunə göstərməyiniz 

çox mühümdür. Çox mühümdür. 
Heydər Əliyev: Bakı-Ceyhan neft kəmərinə dair mühüm bir 

layihə imzalamağımız İstanbulda bizim üçün böyük bir tarixi 
hadisə oldu. Yeri gəlmişkən, biz bununla beş il məşğul olmuşduq, 
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çox əngəllərlə, çətinliklərlə rastlaşdıq. Biz onların hamısını dəf 
etdik. 

Bu layihənin müəllifi, arxitektoru Azərbaycandır. Əgər 1994-
cü ildə biz 'Əsrin müqaviləsi" adlandırılan həmin böyük müqavi-
ləni imzalamasaydıq, təbii ki, onda heç nədən söhbət gedə 
bilməzdi. Biz müqaviləni imzaladıq, bəyan etdik ki, olduqca 
böyük neft ehtiyatları var və bu nefti 1997-ci ildən bəri çıxarırıq, 
onu iki boru kəməri - Şimal və Bakı-Supsa marşrutları ilə ixrac 
edirik. Doğrudur, indi Şimali Qafqazdakı hadisələrlə əlaqədar 
Şimal marşrutunda çətinliklər var. Digər marşrut Bakı-Supsadır. 
Lakin böyük neftin ixracı üçün bizə əsas, böyük neft kəməri lazım 
idi. Biz bu işlə beş il məşğul olduq və onu axıra çatdırdıq, 
təntənəli şəraitdə sənəd imzaladıq. Onu Klinton da imzaladı. 
Bütün bu illər ərzində o, bizi nəinki dəstəkləmiş, həm də bu 
layihənin real olması üçün hər şey etmişdir. Biz onu imzaladıq, 
bu, böyük hadisədir. 

Mstislav Rostropoviç: Yəni, ümid edirəm ki, pul daha çox 
olacaqdır. 

Heydər Əliyev: İndi biz bu boru kəmərinə 2 milyard 400 
milyon dollar vəsait qoyacağıq. Gələcəkdə isə, şübhəsiz... Yeri 
gəlmişkən, biz iri qaz yatağı aşkara çıxarmışıq. Yəqin ki, bir neçə 
ildən sonra biz həm də qaz ixracçısı olacağıq. İmzaladığımız 
müqavilələrdə Azərbaycana 15 il ərzində təxminən 60 milyard 
dollar sərmayə qoyulması nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu qədər 
vəsait qoyulduğu halda, daha çox gəlir götürmək lazımdır. Əks 
təqdirdə sərmayə qoymağm nə mənası var? 

Biz bütün bunları gələcək üçün edirik. Ola bilsin ki, mən bütün 
bunları görməyəcəyəm, çünki vaxt gedir, yaş özünü göstərir. 
Amma mən bunu özüm üçün etmirəm, xalq üçün, gələcək nəsillər 
üçün, müstəqü Azərbaycan üçün edirəm. Bu işlər uğurla gedir və 
mən buna şadam. 

Mstislav Rostropoviç: Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Heydər Əliyev: Sağ olun. 
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1999-cu il noyabrın 26 
 

1999-cu il noyabrın 26-da Respublika sarayında 
zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin 

iştirakı ilə konsert keçirildi. 
 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev konsertdə iştirak edirdi. 

Salona toplaşanlar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 
Konsertin əvvəlində dirijor, respublikanın xalq artisti Rauf 

Abdullayevin idarəsi ilə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında Qara Qarayevin "İldırımlı 
yollarla" baletindən Adajio səsləndi. Sonra maestro məşhur 
bəstəkar Dmitri Şostakoviçin ona həsr etdiyi violençel ilə orkestr 
üçün birinci konsertini ifa etdi. 

Konsertin ikinci hissəsində maestro orkestrə dirijorluq etdi, 
Dmitri Şostakoviçin birinci simfoniyası səsləndi. 

Prezident Heydər Əliyev fasilə zamanı maestro ilə görüşdü. 
Dövlətimizin başçısı parlaq ifasına görə Mstislav Rostropoviçi 
səmimi təbrik etdi. 

Maestro xatırlatdı ki, Şostakoviçin həmin konserti dünya 
miqyasında ilk dəfə qırx il bundan əvvəl onun ifasında 
səslənmişdir. O, Dmitri Şostakoviçin Azərbaycanla sıx əlaqəsinin 
olduğunu vurğuladı. 

Sonra Mstislav Rostropoviç konsertə gəlmiş fransalı qonaqları 
- Mstislav Rostropoviç adına Fransa rəqs, teatr, dram və musiqi 
məktəbinin rəhbərlərini, habelə Fransa parlamentinin senatoru 
cənab Jan Buayeni dövlətimizin başçısına təqdim etdi. 

Prezident Heydər Əliyev dedi: 
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- O, bizim dostumuz, Azərbaycanın dostudur, parlamentdə 
Fransa-Azərbaycan dostluğu qrupunun sədridir. Biz onunla 
çoxdan tanışıq. Mən onu 1994-cü ilin yanvarında Fransaya ilk 
səfərim vaxtından xatırlayıram. O, həmin vaxtdan etibarən 
ölkəmizə gəlir. 

Dövlətimizin başçısı görüş iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
Sonra Prezident Heydər Əliyev qonaqları Azərbaycan adətincə 

çay süfrəsinə dəvət etdi. 
  

* * * 
 

AZƏRBAYCAN 7 dеkabr 1999 cu il  
 

AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASININ 
ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT ХADİMƏRİNƏ FƏRDİ 

TƏQAÜDLƏR VЕRİLMƏSİ 
HAQQINDA 

  
AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASI PRЕZİDЕNT SƏRƏNCAMI 
 
 
 

"Azərbaycan Rеspublikasının ədəbiyyat və incəsənət 
хadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında" Azərbaycan 
Rеspublikası prеzidеntinin 10 nоyabr 1997-ci il tariхli 641 saylı 
fərmanına uyğun оlaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan хalqı qarşısında böyük хidmətləri оlan  
CƏLİLОVA Rоza İsmayıl qızına 
İMANОV Lütfiyar Müslüm оğluna  
MƏMMƏDОV Əli Əsgər Cəfər оğluna  
SADIQОV Fikrət Abbas оğluna (Fikrət Sadıqa)      
ŞƏRİFОVA Firəngiz Abbas Mirzə qızına  
TİTОRЕNKО Mariya Sеrgеyеvnaya Fərdi  təqaüdlər vеrilsin. 
2. Azərbaycan Rеspublikasının Nazirlər Kabinеti bu 

səramcandan irəli gələn məsələləri həll еtsin. 
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Hеydər ƏLİYЕV,  

Azərbaycan Rеspublikasının prеzidеnti 
 

Bakı şəhəri, 6 dеkabr  1999-cu il 
  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADЕMİK ОPЕRA VƏ 
BALЕT TЕATRININ  BALЕT TRUPPASININ 

İŞÇİLƏRİNİN SОSİAL TƏMİNATINI 
YAХŞILAŞDIRMAQ HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN  RЕSPUBLİKASI PRЕZİDЕNTİNİN 

SƏRƏNCAMI 
 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, milli və dünya klassik 

balеt əsərlərinin təbliğində Azərbaycan Dövlət Akadеmik Оpеra 
və Balеt Tеatrının balеt truppasının rоlunu nəzərə alaraq, оnun 
işçilərinin sоsial təminatını yaхşılaşdırmaq məqsədi ilə qərara 
alıram: 

1. Azərbaycan Dövlət Akadеmik Оpеra və Balеt Tеatrının 
balеt truppasının işçilərinin aylıq vəzifə maaşları 2000-ci il yanvar 
ayının 1-dən оrta hеsabla 5 dəfə artırılsın. 

2. Azərbaycan Rеspublikasının Nazirlər Kabinеti Azər-
baycan Rеspublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll еtsin. 

 
Hеydər ƏLIYЕV,  

Azərbaycan Rеspublikasının prеzidеnti 
 
Bakı şəhəri, 6 dеkabr  1999-cu il 
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AZƏRBAYCAN 11 dekabr 1999 
 

MƏDƏNİYYƏT İŞÇİLƏRİNƏ QAYĞI 
 

Ölkə prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan mədə-niyyətinin 
inkişafında, milli və Dünya klassik balet əsərlərinin təbliğində 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının balet truppasının 
rolunu nəzərə alaraq truppa işçilərinin sosial təminatını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların aylıq vəzifə maaşlarının 2000-ci 
il yanvarın birindən orta hesabla beş dəfə artırılması haqqında 
fərman imzalamışdır. 

Mədəniyyətin inkişafına Dövlət başçısının bu qayğısını nəinki 
balet ustaları, həm də bütün mədəniyyət işçiləri sevinclə 
qarşıladılar. Opera və Balet Teatrının direktoru Akif Məlikov 
imzalanmış yeni fərmanla bağlı minnətdarlıq dolu sevincini 
bizimlə də bölüşdü: - Kollektivimiz dövlət başçısının bu ad-dımını 
minnətdarlıqla qarşıladı. Hazırda ölkəmizin tarixində və sosial 
həyatında keşməkeşli və mürəkkəb bir dövr olduğu kimi 
mədəniyyət sahəsində də problemlər mövcuddur. Belə bir çətin 
dövrdə mədəniyyət işçilərinə bu qayğı inanılmazdır. Mən sizə 
bildirim ki, ən böhranlı dövrdə belə opera və balet teatrı öz 
fəaliyyətini dayandırmayıb. Bu həvəsləndirmədən sonra güman 
edirəm ki, kollektivimiz daha gərgin işləyəcək və milli 
mədəniyyətimizin qorunub saxlanmasına çalışacaqdır. 

- Akif müəllim, bu təşəbbüs ölkə prezidentinindir, yoxsa 
kollektiviniz prezidentə müraçiət etmişdi? 

- Xeyr, bu, Heydər Əliyev cənablarının öz təşəbbüsüdür. 
Dövlət başçısı bizim bütün premyeralarımızda iştirak edib, opera 
və balet tamaşalarına baxıb. Hamısına da yüksək qiymət verməklə 
yanaşı problemlərimizlə də tanış olub. Dövlət başçımız həmişə 
balet sənətinə qarşı daha diqqətli olacağını, ümumiyyətlə, opera 
və balet sənətinin inkişafına qayğı göstərəcəyini bəyan edirdi. 
Prezidentimiz öz vədini yerinə yetirərək balet truppasının 
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əməkdaşlarını sevindirdi. Bu, təkcə balet sənətinə deyil, 
ümumilikdə mədəniyyətimizə göstərilən qayğının təcəssümüdür. 

Mən balet işçiləri adından və bütün mədəniyyət sahəsinin 
kollektivi adından dövlət başçısına minnətdarlığımızı bildirirəm. 

 
R.ABBASLI,  

 
 

AZƏRBAYCAN 12 dekabr 1999 
 

NƏBİ XƏZRİNİN  "BURLA XATUN"  PYESİ MİLLİ 
DRAM TEATRININ  SƏHNƏSİNDƏ 

 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ   HEYDƏR ƏLİYEV 

TAMAŞADA OLMUŞDUR 
  
Xəbər verdiyimiz kimi dekabrın 10-da Azərbaycan Dövlət 

Akademik Milli Dram Teatrında xalq şairi Nəbi Xəzrinin anadan   
olmasının   75 illiyi    münasibətilə     onun "Burla xatun" 
ikihissəli mənzum epik hekayətinin   (pyesinin yeni quruluşda 
tamaşası göstərilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev tamaşada olmuşdur. 
Salona toplaşanlar dövlətimizin  başçısını   hərarətli alqışlarla 

qarşıladılar 
"Kitabi Dədə-Qorqud" dastanı əsasında qələmə  alınmış 

"Əfsanəli yuxular" poemasından və "Torpağa sancılan qılınc" 
pyesindən sonra "Burla xatun"   bu qəhrəmanlıq eposunun 
motivləri üzrə müəllifin yazdığı üçüncü əsərdir. "Dədə Qorqud"un 
"Salur Qazanın evinin yağmalanması"  və sairə boylarında 
cərəyan edən hadisələri  günümüzün tələbləri ruhunda 
ictimaiyyətə çatdıran xalqın yenilməzliyini,  mübarizəsini və 
mərdliyini, torpağı, namusu ləyaqətlə qorumaq doğma yurdu 
sevmək kimi müqəddəs amallar tarix boyu düşmənlərə mərdliklə 
sinə gərən Oğuz elinin qorxmaz, igid vətən övladlarının şücaətini, 
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xalqımızın qüdrətini nümayiş etdirən tamaşa müvəffəqiyyətlə 
keçmişdir. 

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, respublikanın əməkdar artisti 
Vaqif Əsədov, rejissoru Əsgər Əsgərov, rəssamı Adil Azay, 
bəstəkarı əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyevdir. Rollarda 
əməkdar artist Rafiq Əzimov, aktyorlardan Sabir Məmmədov, 
Sənubər İsgəndərova, Vəfa Zeynalova, Qönçə Ağabəyli, Mətanət  
Atakişiyeva,   Abbas Qəhrəmanov,   Şəlalə   Şahvələdqızı və 
başqaları çıxış etmişlər. 

 
* * * 

 
Tamaşadan sonra Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV 

yaradıcı kollektivin üzvləri ilə səhnə arxasında görüşdü, gözəl 
ifalarına görə onları təbrik edərək dedi: 

Axşamınız xeyir olsun. Sizi təbrik edirəm. Yeni bir əsər 
yaratmısınız. Doğrudur, deyirlər ki, vaxtilə bu əsər Azərbaycan 
Milli Dram Teatrının səhnəsində qoyulubdur. Ancaq eyni 
zamanda, bildiyimə görə bu, yeni bir quruluşda qoyulubdur. Mən 
ilk dəfədir görürəm. Çox dəyərli əsərdir. 

Təbiidir ki, hər bir səhnə əsərinin əsası yazılmış pyesdir. Bizim 
hörmətli şairimiz, yazıçımız, dramaturqumuz Nəbi Xəzri, hesab 
edirəm ki, çox böyük zəhmət çəkibdir və tariximizin qədim 
dövrünə aid olan, millətimizin kökünü tanıdan hadisələri öz 
qələminə alıbdır. Bu, çox qiymətlidir. Çünki tarixi keçmiş 
haqqında əsərlər yazılması və xüsusən bədii əsərlər, ədəbiyyat 
əsərləri yaranması çox vacibdir. 

Təəssüf etmək lazımdır ki, bizim xalqımızın tarix-şünaslıq 
tarixi o qədər də böyük deyildir. Təbiidir, keçmişdə bizim 
tarixşünaslar xalqımızın tarixinin ayrı-ayrı dövrlərini yazıblar və 
bizim üçün bu barədə ən ulu olan da "Kitabi-Dədə Qorqud"dur. 
Bu, Azərbaycan xalqının, türklərin dərin köklərinin çox dəyərli 
nümunəsidir. Ancaq məlumdur ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" uzun 
illər öyrənilməyib, təhlil olunmayıb, tədqiq edilməyibdir. Bir 
dövrdə bu, qadağan olubdur. O biri zamanlarda isə bəzilərinin 
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buna bəlkə də gücu çatmayıbdır. Çünki bu, mürəkkəb bir işdir. 
Ancaq bizim qədim tariximizə aid olan əsərlərin - həm tarixi-elmi 
əsərlərin çox böyük qiyməti var, həm də bödii əsərlərin çox 
qiyməti vardır. Bədii əsərlər tarixin müəyyən dövrünü əks 
etdirərək geniş kütlələrə, xalqımızın geniş dairəsinə daha da çox 
məlumatlar verir. Ona görə də şəxsən mən tarixi keçmişimizə həsr 
olunmuş əsərlərə, ya roman olsun, ya poema, ya səhnə əsəri - 
bunlara mən həmişə yüksək qiymət vermişəm və bu gün də çox 
yüksək qiymət verirəm. 

Biz "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyi haqqında 
qərarlar qəbul edəndə gördük ki, bizim tədqiqatçılarımız da var, 
ayrı-ayrı dövrlərdə tədqiqat aparıblar, elm əsərləri yazıblar və 
bizim mədəniyyət xadimlərimiz də, ədəbiyyatçılarımız da, 
şairlərimiz, yazı-çılarımız da əsərlər yazıblar. Ancaq bunlar 
hamısı azdır. Çünki "Kitabi-Dədə Qorqud" elə bir zəngin 
xəzinədir ki, onun bugünkü nəsillərə və gələcək nəsillərə aydın, 
açıq və anlanıla bilən şəkildə çatdırılması,   birinci - zəhmət tələb 
edir, ikincisi də çox vacibdir. Bu baxımdan, hörmətli Nəbi 
Xəzrinin çəkdiyi zəhməti mən xüsusi qiymətləndirirəm. 

Bilirəm, Nəbi Xəzri vaxtilə - hələ 70-ci illərin əvvəllərində 
bunu poema kimi yazıbdır. Sonra bunu mənzum drama çeviribdir 
və indi biz "Dədə Qorqud"un 1300 illik yubiley tədbirlərini 
keçirərkən bu əsərin müasirliyi, bu gün üçün və gələcək üçün çox 
vacib olduğu aşkar oldu. Mən çox məmnunam ki, bizim Milli 
Dram Teatrımız bu əsəri hazırlayıb, səhnəyə qoyub indi geniş 
kütlələr, xalqımız, millətimiz, birincisi, "Dədə Qorqud"la tanış 
olurlar, ikincisi də Nəbi Xəzrinin əsəri ilə tanış olurlar. O tərəfdən 
də, bu tərəfdən də bu, bizim cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün 
çox dəyərlidir, əhəmiyyətlidir. Ona görə mən hörmətli şairimiz 
Nəbi Xəzrini təbrik edirəm və onu qiymətləndirirəm ki, hələ 30 il 
bundan öncə o öz yaradıcılığını bu mövzuya yönəldib və əsər 
yazıbdır. 

O illər "Kitabi-Dədə Qorqud" çox az tanınırdı və az tədqiq 
olunurdu. Ancaq 70-ci illərdə bizim bir çox tarixçilərimiz, 
tədqiqatçılarımız əsərlər yazmağa başladılar. Nəbi Xəzrinin əsəri 
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çox dəyərlidir. Sonra yazıçı Anar bir kinofilm yaratdı. Beləliklə, 
"Kitabi-Dədə Qorqud"un Azərbaycan xalqı üçün, millətimiz üçün 
demək olar ki, yenidən dünyaya gəlməsi başlandı. Ancaq sonra isə 
bir fasilə əmələ gəlmişdi. 70-ci illərdə bu yaradıcılıq hissləri 
birdən püskürdü, ancaq sonra - 80-ci illərdə və 90-cı illərdə bu 
mövzu bir az yatmışdı. İndi biz yubiley haqqında qərarlar qəbul 
edəndən sonra həm keçmişdə yazılmış əsərlər yeniləşir, 
cavanlaşır, meydana çıxır, həm də yeni əsərlər yaranır. Nəbi 
Xəzrinin bu əsərini Milli Dram Teatrında səhnəyə qoymağınızı 
mən yüksək qiymötləndirirəm. Yaxşı yaratmısınız. 

Təbiidir, əsər mürəkkəbdir. Ümumiyyətlə, "Dədə Qorqud" özü-
özlüyündə mürəkkəbdir. Çünki çox qədim bir dövrün yazılarıdır. 
Bugünkü insanlar, bugünkü nəsil onun hamısını birdən dərk edə 
bilmir, həzm edə bilmir. Ona görö mürəkkəbdir və bu gün mən 
sizin bu tamaşaya baxarkən də gördüm ki, bunu bir dəfə yox, 
gərək bir neçə dəfə görəsən ki, bunun dərinliyini tamamilə hiss 
edəsən. Mürəkkəbdir. Ancaq həm bunun mənzum şəkildə 
yazılması həmişə insanlara, tamaşaçılara daha da çox təsir edir, 
həm də sizin bu mövzunu çox məharətlə səhnədə açmağınız və 
göstərməyiniz, - təbiidir ki, rejissorun da, aktyorların da 
yaradıcılığının nəticəsində, - siz belə bir qeyri-adi tamaşanı 
meydana gətirmisiniz. Bunlar hamısı böyük yaradıcılıq 
nailiyyətləridir və bizim teatrın bugünkü mərhələsində onun 
inkişafı üçün dəyərli bir töhfədir. Mən həm Nəbi Xəzrini təbrik 
edirəm, həm də sizi - bu əsəri bilavasitə səhnəyə çıxaranları təbrik 
edirəm. Rejissor bilmirəm kimdir. 

Nəbi XƏZRİ: Vaqif Əsədovdur. 
Heydər ƏLİYEV: Rejissor orijinal bir forma tapıbdır. 

Doğrusu, bunu heç təsəvvür etmək mümkün deyildi ki, səhnədə 
heç bir şey yoxdur. Hamısı bu palazın, paltarın altında gedir. 

Nəbi XƏZRİ: Cənab prezident, mən özüm də bunu əvvəlcə 
həzm edə bilmirdim. 

Heydər ƏLİYEV: Heç bir şey yoxdur, hamısı bunun altında 
gedir. Burada nə bir dekorasiya var, nə filan var. Deyəsən, bir 
balaca rəqs var idi, amma çox az. Mahnı da bir az var idi, o da az 
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idi. Ona görə də bu, böyük bir faciə təsəvvürü yaradır. Həqiqətən 
də bu, faciəvi bir əsərdir və belə də olmalıdır. Ancaq sizin 
tapdığınız bu müasir forma - hansı ki, keçmiş zamanlarda olmazdı 
- öz-özlüyündə də sizin yaradıcılıq axtarışlarınızın nəticəsidir. 
Mən bunu müsbət qiymətlən-dirirəm. Yaxşı haldır. 

Bilirsiniz, bir var keçmiş klassik teatrın ənənələri, bir də var ki, 
o klassik teatrın ənənələrini müasir zövqə, müasir tələblərə   
uyğunlaşdırmaq.   Siz buna nail olmusunuz və çox güclü təsir 
bağışlayır. Bəzən də insanı hətta qorxudur. Belə hissiyyatlar 
yaradır. 

Mən bilirəm ki, bu, böyük zəhmət tələb edir. Hamınız zəhmət 
çəkmisiniz. Amma bunun altında necə nəfəs alırdınız - onu 
bilmirəm. Hər halda bu, eyni zamanda fiziki dözümlük tələb edən 
bir formadır. Siz bunu da göstərdiniz, bunu da edə bildiniz. Siz bu 
gün salona topdaşan tamaşaçıları, o cümlədən məni doğrudan da 
sevindirdiniz. 

Mən sizi təbrik edirəm. Hər birinizə yeni yaradıcılıq uğurları 
arzulayıram. Nəbi Xəzri də hələ gəncdir, yazır. Deyəsən, 75 yaşı 
tamam olur, ya tamam olacaqdır. 

Nəbi XƏZRİ: Cənab prezident, elə bu gün tamam olur. 
Heydər ƏLİYEV: Təbrik edirəm. 
Sənubər İSKƏNDƏROVA: Hörmətli prezident, biz bu gün 

Nəbi müəllimin 17 yaşını qeyd etdik. 
Heydər ƏLİYEV: Əlbəttə ki, sizin kimi gözəl qızlarla bir 

yerdə çalışan həmişə belə cavan qalar. Nəbi Xəzri heç dəyişilmir. 
Mən onu 20 il də qabaq belə görmüşəm. 

Nəbi XƏZRİ: Cənab prezident, mən bunların hamısını Sizdən 
öyrənirəm. 

Heydər ƏLİYEV: Elə 20 il bundan qabaq da səni belə 
görmüşəm. Demək, bunun səbəbi odur ki, həm sizin kimi 
yaradıcılardan, həm də, yenə deyirəm, belə gözəl qızlardan ruh, 
ilham alır. Ona görə də həm cavan qalıbdır və cavandır, həm də 
yazır və güman edirəm, yazacaqdır. Mən çox məmnunam ki, Nəbi 
Xəzrinin 75 yaşı tamam olan gün siz bu əsəri səhnəyə 
qoymusunuz və məni də dəvət etmisiniz. Bu, bir növ, Nəbi Xəzri 
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üçün yubiley tamaşasıdır. Təbrik edirəm və ümidvaram ki, bundan 
sonra da hələ çox dəyərli əsərlər yaradacaqsan. 

Teatrın 125 illik yubileyi qeyd olunur. Bu, yaxşı haldır ki, 
müəyyən vaxt gedir. Çünki yubileyi elan edəndən bir-iki ay sonra 
böyük bir mərkəzi mərasim keçirirsən, ondan sonra hamı soyuyur. 
Amma gərək soyumasın. Teatr gərək yeni-yeni əsərlər yaratsın. 
Bizim teatrımız həmişə xalqımızın fəxridir. Mən bunu dəfələrlə öz 
danışıqlarımda demişəm və Avropa ölkələrinin dövlət başçıları 
ilə, yaxud nümayəndələri ilə görüşlərimdə bunu xüsusi qeyd 
edirəm. Çünki bu, Azərbaycan xalqının dünyəvi xalq olduğunu 
göstərir. Bu, qeyri-təbii bir şeydir. Çünki bizim Azərbaycan xalqı 
islam dininə mənsub olan xalqdır və islam dini də indiyə qədər 
heç bir yerdə dünyəvi teatr yaratmayıbdır. Bir Azərbaycandan 
savayı. İndi çox şey yaranıbdır. Amma 125 il bundan öncə 
Azərbaycanda dünyəvi teatrın yaranması və əsərlərin yaranması, 
əsərlərin səhnəyə qoyulması bizim xalqımızın heç də Avropa 
dəyərlərindən geri qaldığını   göstərmir,   əksinə, onunla    bərabər    
olduğunu göstərir. 

Bu, çox gözəl nümunədir. Şübhəsiz, başqa nümunələr də vardır 
ki, bizim xalqımızın ümumbəşəri dəyərlərdən həmişə 
bəhrələndiyini göstəribdir. Ancaq Azərbaycanın dünyəvi teatrının 
125 il bundan öncə yaranması, hesab edirəm ki, çox böyük 
nailiyyətdir və bizim xalqımızı bütün dünyada bir dünyəvi xalq 
kimi gəstərir. Ona görə mən teatrı sevmişəm, sevirəm və bundan 
sonra da sevəcəyəm. Belə bir mahnı var - "Sən sevməsən də mən 
sevirəm". 

Mən sizin zəhmətinizi bilirəm. Çox ağır zəhmətdir. Həmişə 
demişəm, aktyor sənəti kimi zəhmətkeş sənət yoxdur. Heç 
neftçilərin də sənəti bu qədər zəhmət tələb edən deyil. Yaxud da 
ki, yerin altından kömür çıxaranların və başqalarının da. Ancaq 
təbiidir, bu sənətə təsadüfi adamlar gələ bilməzlər. Bu sənətə 
ancaq sənəti sevənlər gələ bilər, sənətə aşiq olanlar gələ bilər. 
Müəllim olmaq, həkim olmaq, yaxud mühəndis, aqronom, 
iqtisadçı olmaq və başqa işlər elədir ki, kütləvi xarakter daşıyır. 
Təbii, orada da istedadlı adamlar olmalıdır. Amma incəsənət 
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belədir ki, bunun uçün həm gərək istedad olsun, həm də 
incəsənətə bağlılıq, sevgi olsun. Xususən teatr kimi bir incəsənət 
növü. Teatrda gərək səhnədə hazırlaşasan, bir, iki, on, on böş dəfə 
məşq edəsən. Sonra bir dəfə çıxasan səhəyə, camaata bunu 
göstərəsən. Təbii ki, bu, çox ağır bir prosesdir. Siz də bu işin 
fədailərisiniz. Mən istəyirəm ki, siz həmişə fədai olasınız. 
Teatrımız yaşasın, inkişaf etsin və daha da yüksəlsin. 

Azərbaycan teatrı çox zəngin şəxsiyyətlər yetişdirmiş bir 
teatrdır. O şəxsiyyətləri siz də tanıyırsınız, biz də tanıyırıq. Mənim 
özüm, demək olar ki, onların əksəriyyətini səhnədə görmüşəm. 
Məsələn, bir Ərəblinskini görməmişəm. Abbas Mirzə Şərifzadəni 
də görmüşəm, Ülvi Rəcəbi də görmüşəm. Sidqi Ruhullanı yəqin 
siz də görmüsünüz. Mirzağa Əliyevi də görmüşəm, Mərziyə 
Davudovanı da görmüşəm, Fatma Qədrini də görmüşəm, Ələsgər 
Ələkbərovu da görmüşəm. Bunların hamısını mən səhnədə 
görmüşəm. Bunların hər biri Azərbaycan mədəniyyətinin çox 
böyük şəxsiyyətləridir. O dövrdə, XX əsrin əvvəllərindən 
başlayaraq teatr belə böyük şəxsiyyətlər yetiribdir. Bu, 
Azərbaycan tarixinin böyük, parlaq bir səhifəsidir. Lazımdır ki, 
teatr həm bu gün üçün, həm də gələcək üçün belə şəxsiyyətlər 
yetişdirsin. Güman edirəm, sizin içərinizdə belələri var və o 
səviyyəyə, yəni o ucalığa çatmağa imkanı olanlar da vardır. Mən 
arzu edirəm ki, belələri çox olsun. 

Bir daha sizi təbrik edirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı,   yeni-
yeni  yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Sağ olun. 

Xalq şairi Nəbi Xəzri dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
- Hörmətli prezidentimiz, mənim bir neçə kəlmə sözüm var. 

Birincisi, bütün kollektiv adından Sizə minnətdarlıq etmək 
istəyirəm ki, gəlib tamaşamıza baxdınız. Bu, böyük zəhmətlə, ağır 
başa gələn tamaşadır. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli, mən bunu qeyd etdim. 
Nəbi XƏZRİ: Siz düz dediniz ki, mən bu əsəri sonuncu dəfə 

işləmişəm. Amma bu, tamam başqa bir əsərdir. Düzdür, "Dədə 
Qorqud" o qədər zəngindir ki, ondan həmişə istifadə etmək olar. 
Lakin 1988-ci ildə Qarabağ məsələsi başlayanda gördüm ki, 
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mənim "Torpağa sancılan qılınc" əsərim natamamdır. Çünki biz 
tarixə getməli yox, tarixi bu günə gətirməliyik ki, bu günlə eyni 
səslənsin. 

Məsələn, əsərdə İxtiyar obrazının oğlu cəbhədə həlak olubdur. 
Oğlu ilə birlikdə anası da həlak olubdur. Yəni istəmişik ki, bu y 
günün hadisələri ilə həmahəng olsun. Elə bilirəm ki, onu da 
mənim rejissor dostum edibdir. Biz rejissorlar Vaqif Əsədovla, 
Əsgər Əsgərovla, rəssam Adil Azayla beş-altı ildir işləyirik. Biz 
bütün bu kollektivlə qaynayıb-qarışmışıq. Neçə vaxt məşqlər 
gedib, əsərin oxunuşu, mətni dəfələrlə dəyişilibdir. 

Cənab prezident, lakin bu əsərə xeyir-dua verən Siz 
olmusunuz. Çünki əsər mürəkkəb olduğu üçün teatrın heç bir 
qüvvəsi yoxdur ki, bunların geyimini, paltarını, səhnənin 
dekorunu hazırlasın. 

Mən "Dədə Qorqud" yubileyinin keçirilməsi üçün Sizin 
yaratdığınız Yubiley Komissiyasının iclasında xahiş etdim, Siz 
böyük xeyirxahlıqla onu plana saldınız və ondan sonra işlərimiz 
demək olar ki, canlı getdi. Bu əsərin yaranması üçün biz hamımız 
Sizə minnətdarıq. Bu gün gəlib məni ikiqat sevindirdiyinizə görə 
təşəkkür edirəm. Siz məni təbrik etdiniz. Bu, mənim üçün ən 
böyük mükafatdır, ən böyük təbrikdir. Çox sağ olun. 

Görürsünüz, indi buradakılar əsasən cavanlardır və hamısı çox 
yaxşı işləyən, canlarını qoyan, zəhmət çakən   aktyorlardır.   Mənə 
elə gəlir ki, bu kollektivin içərisindən hansınısa gələcəkdə 
müəyyən dərəcədə mükafatlandırmaq olar. Bunlar hamısı 
gələcəyin parlayacaq ulduzlarıdır. 

Sizə təşəkkür, minnətdarlıq edir, cansağlığı arzulayıram. Sağ 
olun, var olun. Bu gün Sizi gördüm, çox sevindim. Allah Sizin 
canınızı həmişə var etsin, sağlam, gümrah etsin. Elə bilirəm ki, 
bizim torpağımız da, vətənimiz də, gələcəyimiz də nurlu, işıqlı 
olacaqdır və biz bunu belə görürük. Bütün bunlara görə Sizə bir 
daha təşəkkür edirəm və icazə verin, Sizinlə səmimi görüşüm. 

Sonra respublikamızın rəhbəri tamaşanın yaradıcı heyəti ilə 
xatirə şəkli çəkdirdi. 
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* * * 
 
Tamaşada və görüşdə Milli Məçlisin sədri Murtuz Ələsgərov, 

Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Fatma Abdullazadə, 
mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu və digər rəsmi şəxslər də 
olmuşlar. 

 
* * * 

 Teatrın binası qarşısına toplaşan paytaxt sakinləri dövlətimizin 
başçısını hərarətli alqışlarlq qarşıladılar. Preziden Heydər Əliyev 
onlarla salamlaşdı və dedi: 

- Axşamınız xeyir olsun. İstirahət edirsiniz. İndi hər yerdə 
rahatlıqdır əmin-amanlıqdır. Bu, mən çox sevindirir. Sağ olun. 

AzərTac 
AZƏRBAYCAN 25 dekabr   1999-cu il 

 
Ə.P.DİLBAZİNİN "İSTİQLAL" ORDENİ İLƏ TƏLTİF 

EDİLMƏSİ HAQQINDA 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

 
Azərbaycan milli xoreoqrafiya sənətinin inkişafında böyük 

xidmətlərinə görə Əminə Paşa qızı Dilbazi "İstiqlal" ordeni ilə 
təltif edilsin. 

  
Heydər ƏLİYEV, 

      Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 25 dekabr 1999-cu il 
 
 
XALQ ARTİSTİ ƏMİNƏ XANIM DİLBAZİYƏ 
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Hörmətli Əminə xanım! 
Sizi - Azərbaycan xoreoqrafiya məktəbinin görkəmli nüma-

yəndəsini 80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik 
edirəm. 

Siz milli rəqs sənətimizin inkişafında, təbliğində və dünya 
şöhrəti qazanmasında əvəzsiz xidmətlər göstərməklə xalqın rəğbət 
və məhəbbətini qazanmış böyük sənətkarlardansınız. Çoxşaxəli 
istedadınız həm lirik, həm də qəhrəmanlıq rəqslərini daim böyük 
ustalıqla ifa etməyinizə imkan vermişdir. Azərbaycan xalq rəqsini 
qoruyub saxlamaqla yanaşı, yüksək ifaçılıq məharəti ilə yeni həyat 
verdiyiniz sənət inciləri milli incəsənətimizin qızıl fonduna 
həmişəlik daxil olmuşdur. 

Siz ölkəmizdə təkcə gözəl ifaçı deyil, həm də bir çox rəqslərin 
quruluşçusu kimi yaxşı tanınırsınız. Xalq rəqslərimizin sizin 
quruluşunuzda ifası Azərbaycan xalqına xas olan həyat eşqi, 
əməksevərlik və coşğunluqla səciyyələnir. Bunu yarat-dığınız və 
rəhbərlik etdiyiniz rəqs kollektivlərinin, xüsusilə "Çinar" qızlar 
ansamblının fəaliyyətində görmək olar. Bununla yanaşı, muxtəlif 
kütləvi tədbirlərdə xalq rəqslərinə verdiyiniz quruluşlar da diqqətə 
layiqdir. 

Şərəflə keçdiyiniz mənalı həyat yolu sənət adamlarının hələ 
neçə-neçə nəsli üçün gözəl bir örnək, böyük bir məktəb hesab 
olunur. Zəngin təcrübəyə, mahir pedaoq qabiliyyətinə malik 
böyük rəqs ustadı kimi siz xalq rəqslərimizin incəliklərini gənc 
nəslə öyrətməklə milli xoreoqrafiyamızın inkişafı üçün bu gün də 
əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Əminəm ki, qaynar yaradıcılıq 
həyatı yaşamış yorulmaz sənət fədaisi kimi milli rəqslərimizin 
gənc ifaçılarının yetişdirilməsi üçün bundan sonra da var 
qüvvənizi sərf edəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 25 dekabr   1999-cu il 
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AZƏRBAYCAN 29 dekabr   1999-cu il 
 

"AZƏRBAYCAN-2000" KİTABININ    NƏŞRİ   
HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

SƏRƏNCAMI 
  
Müstəqil Azərbaycan Respublikası XXI əsrə qədəm qoyur. 

Dövlət quruculuğu, elm, təhsil, mədəniyyət və respublika 
həyatının digər sahələrində əldə olunmuş nailiyyətləri nümayiş 
etdirmək, ölkəmizin yeni minillikdə inkişaf perspektivlərini 
xalqımıza və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi ilə qərara 
alıram: 

1. "Azərbaycan-2000" kitabının yazılması və çapa hazırlanması 
üçün aşağıdakı tərkibdə baş redaksiya heyəti yaradılsın: 

Artur  RASİZADƏ - Azərbaycan Respublikasının baş naziri 
Fatma ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri 
Polad BÜLBÜLOĞLU - Azərbaycan Respublikasının mədə-

niyyət naziri 
Misir MƏRDANOV - Azərbaycan Respublikasının təhsil 

naziri 
Fərəməz MAQSUDOV - Azərbaycan Elmlər Akademiyası-nın 

prezidenti 
Arif VƏLİYEV - Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin sədri 
Ömər ELDAROV - Azərbaycan Respublikasının xalq rəs-samı 
 2. "Azərbaycan-2000" kitabına Azərbaycan Respublikası 

prezidentinin rəsmi nəşri statusu verilsin. 
3. "Azərbaycan - 2000" kitabının baş redaksiya heyəti bir ay 

ərzində kitabın geniş plan-prospekti əsasında müvafiq hazırlıq, 
tərtibatvə nəşr xərclərini müəyyən etsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
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Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 28 dekabr    1999-cu il 
  
 

 
 

BEYNƏLXALQ "SÜLH MƏDƏNİYYƏTİ İLİ" -nin 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QEYD EDİLMƏSİ 

HAQQINDA    
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMI 

 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil, elm və mədəniyyət 

məsələləri üzrə təşkilatının (YUNESKO-nun) təşəbbüsü ilə 2000-
ci ilin BMT tərəfindən rəsmən "Sülh mədəniyyəti ili" elan 
edilməsini nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikasının 
beynəlxalq tədbirlərdə daha yaxından iştirakını təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram: 

1. 2000-ci il Azərbaycan Respublikasında "Sülh mədəniyyəti 
ili" kimi geniş qeyd olunsun. 

2. Beynəlxalq "Sülh mədəniyyəti ili"nin qeyd edilməsi ilə 
bağlı tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
aşağıdakı tərkibdə milli komitə yaradılsın: 

Milli Komitənin sədri 
Elçin ƏFƏNDİYEV - Azərbaycan Respublikası baş nazirinin 

müavini Milli Komitənin üzvləri 
Rəfael ALLAHVERDİYEV - Bakı Şəhər İcra Hakimiy-yətinin 

başçısı 
Fatma ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri 
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Əli HƏSƏNOV - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 
Aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri 

Allahşükür PAŞAZADƏ - Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri 

Vilayət QULİYEV - Azərbaycan Respublikasının xarici işlər 
naziri 

Misir MƏRDANOV - Azərbaycan Respublikasının təhsil 
naziri 

Polad BÜLBÜLOĞLU - Azərbaycan Respublikasının mədə-
niyyət naziri 

Südabə HƏSƏNOVA - Azərbaycan Respublikasının ədliyyə 
naziri 

Əbülfəz QARAYEV - Azərbaycan Respublikasının gənclər və 
idman naziri 

Sirus TƏBRİZLİ - Azərbaycan Respublikasının mətbuat və 
informasiya naziri 

Zəhra QULİYEVA - Azərbaycan Respublikasının Qadın 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

Nizami XUDİYEV - Azərbaycan Respublikası Dövlət Tele-
viziya və Radio Verilişləri Şirkətinin sədri 

Fərəməz MAQSUDOV - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
prezidenti 

Anar RZAYEV - Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 
Ramiz ABUTALIBOV - Azərbaycan Respublikasının 

YUNESKO üzrə Milli Komissiyasının baş katibi. 
3. Beynəlxalq "Sülh mədəniyyəti ili"nin qeyd olunması üzrə 

milli komitəyə tapşırılsın ki, bir ay müddətində müvafiq tədbirlər 
proqramı hazırlayıb təsdiq etsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 
Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti 

Bakı şəhəri, 28 dekabr     1999-cu il 
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K.N.NƏCƏFZADƏNİN "ŞÖHRƏT ORDENİ İLƏ 
TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNİN  

FƏRMANI 
Azərbaycan təsviri sənətinin və kinematoqrafiyasının 

inkişafındakı xidmətlərinə görə Kamil Nəcəf oğlu Nəcəfzadə 
"Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin. 

 
Heydər ƏLİYEV, 

   Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 28 dekabr   1999-cu il 
 
 
 

XALQ RƏSSAMI KAMİL NƏCƏFZADƏYƏ 
 
Hörmətli Kamil Nəcəfzadə! 
Sizi - Azərbaycan rəssamlıq sənətinin görkəmli nüma-

yəndəsini 70 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik 
edirəm.  

Siz yarıməsrlik fəaliyyətiniz dövründə yaratdığınız əsərlərlə 
Azərbaycan təsviri incəsənətinin inkşafında  ozünəməxsus  rol  
oynamısınız.   "Azərbaycan-film" kinosqudiyasının istehsal et-diyi 
bir çox filmlərin quruluşçu rəssamı kimi yaradıcılığınız xüsusilə 
yüksək qiymətə layiqdir. "Bir məhəlləli iki oğlan", "Uzaq 
sahillərdə", "Mən rəqs edəcəyəm", "Ad günü" filmlərinin geniş 
şöhrət tapmasında sizin onlara verdiyiniz bədii tərtibatın öz rolu 
vardır. Azərbaycanın teatr səhnələrində bir neçə tamaşaya, o 
cümlədən Hüseyn Cavidin və Səməd Vurğunun əsərlərinə tərtibat 
verməklə səhnəqrafiya sahəsində də böyük istedada malik 
olduğunuzu nümayiş etdirmisiniz. Rəngkarlıq və qrafika 
sahələrində yaratdığınız əsərlər sizə sənətsevərlər arasında böyük 
rəğbət və hörmət qazandırmışdır. Fırçanızdan çıxmış gözəl tablo 
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və portretlər öz mövzularının aktuallığı, orijinallığı və 
bənzərsizliyi ilə seçilir. Dünyanın bir çox guşələrində təşkil 
edilmiş fərdi sərgiləriniz, xarici ölkələrin muzeylərində və şəxsi 
kolleksiyalarda saxlanılan rəsm əsər-ləriniz Azərbaycan təsviri 
sənətinin şohrətini artırmışdır. Azərbaycan Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinin professoru kimi respublikada gənc 
sənətkarlar nəslinin yetişdirilməsi işinə xidmət edən pedaqoji 
fəaliyyətiniz də təqdirəlayiqdir. 

İnanıram ki, yaradıcılığınızın müdrik dövrünü yaşadığınız 
indiki mərhələdə sənətinizin pərəstişkarlarını bundan sonra da 
sevindirəcək və təsviri sənətimizin qızıl fondunu zənginləşdirən 
yeni əsərlər yaradacaqsınız. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yaradıcılıq uğurları arzu-layıram. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 28 dekabr   1999-cu il 
 
 

 
Azərbaycan.- 4 yanvar.- 2000 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
GƏNC MÜĞƏNNİ SURXAY ƏSGƏROVU VƏ ONUN 

ATASINI, ÖLKƏMİZİN SƏKKİZ MİLYONUNCU 
VƏTƏNDAŞININ VALİDEYNLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

dekabrın 31-də Prezident sarayında istedadlı gənc müğənni, 
prezident təqaüdçüsü Surxay Əsgərovu, onun atası Əli Əsgərovu, 
respublikamızın səkkiz milyonuncu vətəndaşı balaca Heydərin 
valideynləri Eldəniz Vəliyevi və Fatmaxanım Vəliyevanı qəbul 
etmişdir. 
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Onların bayramlarını təbrik edən dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyev dedi: 

- Çox məmnunam ki, bu gün sizinlə görüşürəm. Surxayı 
çoxdandı görməmişdim. Artıq boyu artıb və güman edirəm ki, öz 
sənəti üzərində də işləyir, mənim əvvəlki kimi ümidlərimi 
doğruldacaqdır. Elədir, yoxsa yox? İşlərin haqqında nə deyə 
bilərsən? 

Prezident Heydər Əliyevi Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 
günü və Yeni il münasibətilə təbrik edən Surxay Əsgərov dedi: 

- Möhtərəm cənab prezident, mən hazırda Müslüm 
Maqomayevin nəzarəti altında Bakı Musiqi Aka-demiyasında 
təhsil alıram. Fortepiano ilə, solfecio-qarmoniya ilə məşğul 
oluram. Bu, onun üçündür ki, istəyirəm musiqi savadım bir az 
artsın. 

Heydər Əliyev: Mütləq. 
Surxay Əsgərov: Cənab prezident, əsas səsimdir. Müslüm 

Maqomayev mənə deyibdir ki, Allah qoysa, gələn il oxuya-cağam. 
Səsim dəyişibdir, indi bariton olubdur. Amma deyiblər ki, səsimin 
yuxarı tona qalxması yenə də mümkündür. O, mənə deyir ki, yaxşı 
səsin vardır. Düzdür, çox müddət idi ki, oxumurdum. Möhtərəm 
prezident, daim məşğul oluram. Hər insanın həyatının mənası 
vardır. Mənim də həyatımın mənası odur ki, Sizin mənə 
göstərdiyiniz böyük etimadı doğruldum. 

Heydər Əliyev: Çox gözəl. Məşğul ol, tələsmə. Müslüm 
Maqomayevin bu barədə çox böyük təcrübəsi vardır. O da sənin 
kimi, çox gənc vaxtlarından öz səsini büruzə verdi, öz istedadını 
göstərdi. Ancaq doğru-düzgün istiqamət götürdü. O da konser-
vatoriyada oxudu, oranı bitirdi, çox yaxşı piano çalır. Bütün başqa 
müsiqi alətlərini öyrəndi. Yəni yüksək və çox gözəl musiqi təhsili 
alıbdır. Sən də bunu almalısan. Çünki səni Azərbaycanda yüksək 
təhsilli, yüksək mədəniyyətli, dünya, Avropa səviyyəsində 
istedadlı bir müğənni kimi və istedadlı musiqiçi kimi görmək 
istəyirlər. Buna görə də verilən məsləhətlərə riayət et. Sən 
Müslüm Maqomayevlə daim əlaqə saxlayırsanmı? 

Surxay Əsgərov: Bəli, möhtərəm prezident. 
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Heydər Əliyev: Onun məsləhətlərinə qulaq as. Çünki o, bu 
həyat yolunu keçibdir və güman edirəm ki, sən də keçəcəksən və 
Azərbaycanın böyük müğənnisi olacaqsan. Səni təbrik edirəm. 
Atan nə deyir? 

Əli Əsgərov: Möhtərəm prezident, zati-aliləri! Sizin Surxaya 
göstərdiyiniz çox böyük mənəvi qayğı demək olar ki, dünyanın 
heç bir yerində eyni, bərabəri, misli olmayan bir məsələdir. 
Surxay Sizin varlığınızdan ilham alır. Həmişə fikri odur ki, Sizin 
ona göstərdiyiniz etimadı doğrultsun. Gecə-gündüz öz üzərində 
işləyir və həmişə də Sizin sözlərinizi təkrar edir. Mən də eşidirəm, 
evdə bütün ailəmiz də eşidir. Deyir ki, mən istəyirəm möhtərəm 
prezi-dentimizin, zati-alilərinin qarşısında ilk dəfə yeni səsimlə 
oxuyum, o sevinsin, onda elə bilərəm ki, dünyanı mənə veriblər. 
Sizi, xalqımızı sevindirmək istəyir və həmişə də deyir ki, ömrüm 
boyu vətənimizə – Azərbaycana var gücümlə, qüvvəmlə xidmət 
edəcəyəm. 

Möhtərəm prezident, icazə verin, ailəmizin adından Sizi Dünya 
azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni il müna-sibətilə 
səmimi qəlbdən təbrik edək. Çox sağ olun. 

Heydər Əliyev: Sağ olun, çox sağ olun. Mən inanıram ki, 
Surxay həm onun, həm sənin dediyin sözlərə sadiq olacaqdır və 
sizi də sevindirəcək, məni də sevindirəcək və xalqımızı da 
sevindirəcəkdir. Mən buna inanıram. Amma bu işləri aparmaq 
üçün lazımi qanun-qaydalara riayət etmək lazımdır. Tələsmək 
lazım deyir. 

Sonra respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev ölkəmizin 
səkkiz milyonuncu vətəndaşının valideynlərinə müraciət edərək 
dedi: 

- Siz böyük bir iş görmüsünüz. Azərbaycanın əhalisinin 
səkkizinci milyonunu sizin övladınız dünyaya elan edibdir. Mən 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik bayramı münasibətilə 
oraya getmişdim, - bunu mənə xəbər verdilər. Mən sizi təbrik 
etdim. Mənə dedilər ki, siz onun adını Heydər qoymusunuz.  

Heydər elə tək mənim adım deyil, Heydər, ümumiyyətlə, çox 
məşhur addır, Şərq aləmində məşhur adlardan biridir. Bəlkə də o 
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qədər çox təkrar olunan ad deyil. Çünki Azərbaycanda indi yeni 
adları çox qoyurlar. Amma bu, qədim addır. Məlumdur ki, bu, 
Həzrət Əlinin ikinci adıdır. Yəni bu, müqəddəs bir addır. Vaxtilə 
mənim də anamın qardaşının adı olubdur. O, 1918-ci ildə hələ o 
dövrün fəlakətləri içərisində həyatını itiribdir və anam da onu çox 
sevdiyinə görə mən doğulan zaman adımı Heydər qoyubdur. 

İndi əgər sən də öz həyat yoldaşınla birlikdə oğlunun adını 
Heydər qoymusansa, elə bu, ümumi Azərbaycan tarixinə olan 
münasibətdir. Eyni zamanda əgər mənim də adımı daha da 
yaşatmaq istəmisinizsə, buna görə də mən təşəkkür edirəm. Mən 
sizi təbrik edirəm. Sizin ailənizə və balaca Heydərə cansağlığı 
arzu edirəm. Ümidvaram ki, o, sizin himayəniz altında bö-
yüyəcək, Azərbaycanın dəyərli vətəndaşı olacaq və bu adı da 
şərəflə daşıyacaqdır. 

Dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlığını bildirən Eldəniz 
Vəliyev dedi: 

- Cənab prezident, arzu edirik ki, o da Sizin kimi ağıl-kamal 
sihibi olsun, inşallah, böyüyəndə bu adı doğrultsun. Sizi Dünya 
azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni il münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirik. Neçə belə yeni illərə çıxasınız. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm. Qızım, 
sənin sözün varmı? Bu, birinci uşağındır? 

Fatmaxanım Vəliyeva: Bəli, cənab prezident. 
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Bu, böyük bir işdir. 
Fatmaxanım Vəliyeva: Möhtərəm prezident, mən də Sizi Yeni 

il münasibətilə təbrik edirəm, Sizə uzun ömür, cansağlığı 
arzulayıram. Neçə belə bayramlara çıxasınız. 

Heydər Əliyev: Sağ olun. Hər bir övlad ata-ana üçün şirin 
olur. Amma övladın dünyaya gəlməsinin əziyyətini həmişə ana 
çəkir. Ata o qədər əziyyət çəkmir, ana çəkir ona görə də ana 
həmişə cəmiyyətdə müqəddəs bir anlayışdır. Biz vətənə də ana 
deyirik, torpağa da ana deyirik, anaya da ana deyirik. Bəli, ana 
çox geniş məfhumdur. Dünyada bütün insanların dünyaya 
gəlməsinin əziyyəti, zəhməti ananın üzərindədir. Ona görə, qızım, 
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səni təbrik edirəm. İkinizi də təbrik edirəm. İndi uşaq neçə 
aylıqdır? 

Fatmaxanım Vəliyeva: İki aylıqdır. 
Heydər Əliyev: Adı ilə yaşasın, böyük oğlan olsun, kişi olsun, 

sizi sevindirsin və sizə nəvələr bəxş etsin. Nəvə də çox şirindir. 
Mənim də nəvəm var, onun da adı Heydərdir. 

Mən sizin hamınızı Yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Birinci, 
mən buna görə istədim ki, sizinlə görüşüm. Sizi Dünya 
azərbaycanlılarının həmrəylik günü – bu da bizim, müstəqil 
Azərbaycanın bayramıdır – bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. 
Hamınız gəncsiniz, sizə sağlam həyat, xoşbəxtlik, səadət və hər 
bir işinizdə uğurlar arzulayıram. 

Bilirəm ki, sizin bəzi problemləriniz və bu problemlərin 
içərisində mənzil problemi də vardır. Ona görə də mən Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəfael Allahverdiyevə tapşırmışdım 
ki, bu barədə imkanları arasın. O da mənə məlumat veribdir ki, 
artıq həm Surxay üçün, həm də səkkiz milyonuncu Azərbaycan 
vətəndaşı və onun valideynləri üçün mənzil imkanı bulunubdur. 
İndi onu sizə təqdim edəcəyik. Sən de görüm, mənzillər 
haradadır? 

Rəfael Allahverdiyev: Cənab prezident, bu bina keçmiş Sovet 
küçəsinin aşağısındadır. Azər Zeynalovun və Ömər Eldarovun 
yaşadıqları binadır. Əvvəllər o binanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
tikirdi. Sonra kommersiya təşkilatı tikdi. Kommersiya 
evlərindəndir. 

Heydər Əliyev: Yəni yeni evdir? 
Rəfael Allahverdiyev: Bəli, yeni binadadır. 
Heydər Əliyev: Hərəsinin neçə otağı var? 
Rəfael Allahverdiyev: Cənab prezident, hər bir mənzil 

üçotaqlıdır. 
Heydər Əliyev: Surxayınkı da üç otaq, balaca Heydərinki də 

üç otaq? 
Rəfael Allahverdiyev: Bəli 
Heydər Əliyev: Yaxşı onda sənədləri təqdim et. Ya istəyirsən 

mən təqdim edim? 
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Rəfael Allahverdiyev? Necə deyirsiniz. 
Heydər Əliyev: (Sənədə baxaraq): Çox gözəldir. 
Rəfael Allahverdiyev: Yadigardır. 
Heydər Əliyev: Yadigardır, bəli. 
Mənim də cavanlıqda evim olmayıbdır. Bakıda müxtəlif 

yerlərdə yaşamışam. İçərişəhərdə bir balaca otaq kirayə etmişdir. 
Heç bir şeyi – nə suyu, nə qazı yox idi. Bir elektrik lampası var 
idi, qalan hər şey həyətdə idi. Həyətdə də təxminən 60-70 belə 
otaq, ev var idi. Orada da yaşamışam, başqalarında da yaşamışam. 

İlk dəfə mən ikiotaqlı mənzil aldım, - o vaxt anam da mənimlə 
idi, bacım, qardaşım da mənimlə idi,- bu, mənim üçün çox böyük 
hadisə oldu, bizə çox böyük sevinc gətirdi. Ona görə mən bunların 
hamısını görmüşəm. Mən də sizin kimi, özüm öz həyatımı qurmuş 
adamlardanam. İndi sizə də mənzil verilir, amma çox təmtəraqlı. 

Mən mənzil almaq üçün o vaxt çox çalışdım – ora getdim, bura 
getdim və axırda ikiotaqlı mənzil aldım. 

Gəl görüm, Surxay. Bəli, bu sənəd xüsusi tərtib olunubdur ki, 
məndən sizə yadigar qalsın. Verirəm sənə, köçün, ailənizlə 
yaşayın, xoşbəxt olun. 

Surxay Əsgərov: Çox sağ olun. 
Heydər Əliyev: Açarları da verin. Bu gün gedə bilərlər də? Bir 

nəfər qoş bunlara, aparsın evə, sabaha qalmasın. 
Rəfael Allahverdiyev: Bu da balaca Heydərin sənədidir. 
Heydər Əliyev: Təbrik edirəm. Sağlıqla yaşayasınız və 

gələcək də daha da yaxşı evlər alasınız. 
Sizi Yeni il münasibətilə bir də təbrik edirəm, cansağlığı 

arzulayıram. Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN 2 fevral  2000-ci il  
 

RESPUBLİKA SARAYINDA AZƏRBAYCAN 
GƏNCLƏRİ GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ BAYRAM 

GECƏSİNDƏ 
 
Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə 2000-ci il fevralın 2-də 

Respublika sarayında təntənəli bayram gecəsi keçirildi. 
Saraya toplaşanlar Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 
 Səhnə bayramsayağı bəzədilmişdi. Aparıcılar dövlə-timizin 

başçısı, gənclərin böyük dostu və qayğıkeşi Heydər Əliyevi, 
bayram gecəsinin bütün iştirakçılarını salamladılar, Azərbaycanın 
oğul və qızlarının Gənclər günü münasibətilə təbrik etdilər. 

Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Mədəniyyət Nazirliyinin birgə 
keçirdikləri tədbirin - estrada müğənnilərinin "Gənclik-99" 
Respublika mahnı müsabiqəsinin qalibləri səhnəyə dəvət 
olundular. 

Bayram gecəsində ötən il müxtəlif sahələrdə uğurlar qazanmış 
gənclərə respublikamızın yaradıcılıq təşki-latlarının mükafatları 
təqdim edildi. Yaradıcılıq təşki-latlarının nümayəndələri müstəqil 
Azərbaycanın gənclərini bayram münasibətilə təbrik etdilər, gənc 
nəslə atalıq qayğısı göstərdiyinə görə respublika Prezidenti 
Heydər Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

 Səhnədə şən mahnı və rəqslər bir-birini əvəz edirdi. Mahnı 
müsabiqəsi qaliblərinin, habelə müğənni Almaz Ələsgərovanın, 
gənc ifaçılardan Xəyalə Manaflının, Belarus Respublikasında hər 
il keçirilən "Slavyan bazarı" Beynəlxalq Festivalının ötən ilki 
diplomantı və 1999-cu ildə "Qızıl şlyager" müsabiqəsinin laureatı 
Səbinə Babayevanın, hazırda Türkiyədə yaşayan və orada Azərin 
adı ilə tanınan Anaxanım Tağıyevanın, xoreoqrafiya qruplarının, 
balaca rəqqasların çıxışları alqışlarla qarşılandı. 

"Sultan" səsyazma şirkəti "Gənclik-99" mahnı müsabiqəsi 
qaliblərinin səslərini lentə yazmış və kompakt diskə köçürmüşdür. 
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Müsabiqə qaliblərinin Gənclər günü münasibətilə buraxılmış diski 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə hədiyyə edildi. 

Gəncliyə layiq şən, musiqili-nəğməli bayram gecəsinin 
proqramı gənclərin himni ilə başa çatdı. Aparıcılar doğma 
Azərbaycanımızın adını dünyada ucaldan və daha da yüksəklərə 
qaldıracaq möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyevə ölkəmizin 
bütün gənclərinin səmimi təşəkkürünü çatdırdılar. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev bayram gecəsi başa 
çatdıqdan sonra səhnə arxasına gələrək iştirakçıları səmimi təbrik 
etdi və dedi: 

- Siz bu səhnədən bütün Azərbaycan xalqını Gənclər günü 
münasibətilə təbrik etdiniz. Mən də bu ümumxalq bayramı, 
Gənclər günü münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizə, bütün 
Azərbaycan gənclərinə səadət, xoşbəxtlik, təhsildə, həyatda 
uğurlar arzulayıram. 

Siz çox maraqlı bir gecə təşkil etdiniz. Birincisi, məni çox 
sevindirən odur ki, mədəniyyətimizin bütün sahələrində ilbəil 
gənc istedadlar meydana gəlir və biz bu gün onların bir qrupunu 
gördük. İkincisi, ona görə ki, siz bu gecəni çox gözəl, ruh 
yüksəkliyi ilə keçirdiniz. Görürəm ki, hamınız xoşbəxtsiniz, 
hamınız yaxşı əhval-ruhiyyədəsiniz, hamınız gözəlsiniz, 
Azərbaycan xalqının gözəl balalarısınız. 

Bu gözəl gecəni təşkil etdiyinizə və keçirdiyinizə görə sizə 
təşəkkür edirəm. Təhsilinizdə, həyatınızda sizə yeni-yeni uğurlar 
arzulayıram. Sağ olun. 
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Azərbaycan.- 5 fevral.- 2000 
AZƏRBAYCANIN XALQ ARTİSTİ BƏSTƏKAR  

POLAD BÜLBÜLOĞLUNA  
 
 
Əziz Polad Bülbüloğlu! 
Sizi – Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimini 

yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, Sizə səadət, cansağlığı və 
xoşbəxtlik arzulayıram. 

Azərbaycan mahnı sənətinin zəngin ənənələrini özündə əks 
etdirən nəğmələriniz estrada tarixinə həmişəlik daxil olmuşdur. 
Əgər XX əsrin birinci yarısında sizin atanız, Azərbaycanın 
peşəkar vokal sənətinin banisi böyük Bülbül öz yaradıcılığında 
Azərbaycan muğam sənəti ilə Avropa ifaçılıq məktəbinin əvvəllər 
misli görünməmiş vəhdətini yaratmağa nail ola bilmişdisə, əsrin 
ikinci yarısında sizin yaradıcılığınız müasir estarada mahnı 
sənətinin milli xalq melodiyalarımızın ritmləri ilə birləşməsinin 
rəmzinə çevrildi. 

Siz həm bəstəkar, həm də öz mahnılarınızın tək-rarolunmaz 
ifaçısı kimi keçmiş Sovet İttifaqı gəncləri içərisində tez bir 
zamanda böyük uğur qazana bildiniz. Pərəstişkarlarınız tərəfindən 
həmişə Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında mühüm bir 
mərhələ kimi qəbul edilən sənətiniz bu gündə gənc nəsil 
tərəfindən olduqca yüksək qiymətləndirilir. 

Siz müxtəlif janrlarda əsərlər yaratmaqda böyük uğurlar qazana 
bilmisiniz. Onların içərisində kinofilmlərə yaz-dığınız musiqi 
xüsusilə seçilir. Çoxşaxəli istedadınız kino aktyoru kimi 
fəaliyyətinizdə də özünü göstərir. 

Sizi yubiley münasibətilə bir daha təbrik edir və yeni 
yaradıcılıq uğurları diləyirəm. 

 
Heydər Əliyev,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri. 4 fevral 2000-ci il. 
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Ə.B.MƏMMƏDOVUN «ŞÖHRƏT» ORDENİ İLƏ 
TƏLTİF EDILMƏSİ HAQQINDA 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı 
 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmət-lərinə 

görə Əlibaba Balaəhməd oğlu Məmmədov «Şöhrət» ordeni ilə 
təltif edilsin. 

 
Heydər Əliyev,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 

Bakı şəhəri, 4 fevral 2000-ci il. 
Azərbaycan.- 5 fevral 2000 

 
XALQ ARTİSTİ ƏLİBABA MƏMMƏDOVA 

 
Hörmətli Əlibaba Məmmədov! 
Sizi – Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli 

nümayəndəsini 70 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən 
təbrik edirəm. 

Siz xalq musiqimizin incəliklərini, klassik Azərbaycan 
poeziyasının nümunələrini gözəl bilən və öz orijinal ifa üslubu ilə 
milli musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən sənətkarlardansınız. 
Muğam, təsnif və xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı kimi sizin əlli 
illik yaradıcılıq yolunuz milli xanəndəlik məktəbinin ənənələrinin 
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi işinə xidmətin gözəl 
nümunəsidir. Klassik musiqimizin bir çox incilərinə yeni nəfəs, 
yeni həyat verməklə fitri istedadınızı, novatorluq bacarığınızı və 
böyük işgüzarlığınızı əyani şəkildə nümayiş etdirmisiniz. Yüksək 
səhnə mədəniyyəti, məlahətli səs və bənzərsiz ifa tərzi ilə 
səciyyələnən sənətini qazanmışdır. 

Uzun illər rəhbərlik etdiyiniz «Humayun» xalq çalğı alətləri 
ansamblı milli musiqimizin təbliğ olunmasında və ölkəmizdə yeni 
istedadların üzə çıxarılmasında mühüm rol oynamışdır. Öz 
repertuarının rəngarəngliyi və zənginliyi ilə seçilən bu ansamblın 
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fəaliyyəti musiqi ictimaiyyətimiz tərəfindən həmişə yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

El musiqisi əsasında yaratdığınız mahnı və təsniflər çoxşaxəli 
yaradıcılığınızın yeni çalarlarını aşkar etmişdir. Vətən, xalq 
sevgisi, yüksək əxlaqi dəyərləri tərənnüm edən bu əsərlər 
ölkəmizin musiqi həyatında öz layiqli yerini tutmuşdur. 

Sizin Asəf  Zeynallı adına Musiqi Texnikumu və Bülbül adına 
Orta İxtisas Musiqi Məktəbindəki pedaqoji fəaliyyətiniz də 
təqdirəlayiqdir. Respublikada istedadlı ifaçıların yeni nəslinin 
yetişdirilməsində sizin zəhmətiniz böyükdür. Onların bir çoxu 
artıq öz yaradıcılığı ilə xalq arasında böyük hörmət qazanmış adlı-
sanlı sənətkarlardır. 

İnanıram ki, zəngin təcrübənizdən istifadə edərək yeni 
xanəndələr nəslinin yetişdirilməsi yolunda bundan sonra da 
əlinizdən gələni əsirgəməyəcək və muğam ifaçılığı məktəbinin 
daha da inkişaf etdirilməsi üçün səylərinizi davam etdi-rəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yaradıcılıq uğurları arzu-layıram. 
 

Heydər Əliyev,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 4 fevral 2000-ci il. 
 

 
 

Azərbaycan.- 10 mart  
 

XALQ ARTİSTİ QƏMƏR XANIM ALMASZADƏYƏ 
 
Hörmətli Qəmər xanım! 
Sizi – müsəlman Şərqinin ilk peşəkar balerinasını, Azər-

baycanın görkəmli balet ustasını 85 illik yubileyiniz muna-sibətilə 
səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Siz klassill rəqslərin və folklorun gözəl bilicisi kimi 
Azərbaycanın milli xoreoqrafiya məktəbinin yaranmasında və 
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inkişafında əvəzsiz rol oynamış böyük sənətkarlardansınız. Hələ 
gənc yaşlarınızda rəqs sənətinin sirlərinə yiyələnməyiniz və 
səhnəyə qədəm qoymağınız cəmiyyətdəki bir sıra stereotipləri alt-
üst edərək, Azərbaycan qadınlarının XX əsrdə incəsənət 
sahəsindəki uğurlarının təməlini qoydu, milli musiqi 
mədəniyyətimizin yeni bir janrının meydana çıxmasına güclü 
təkan verdi. 

Avropa və rus klassiklərinin şah əsərlərində yaratdığınız 
dolğun, rəngarəng səhnə obrazları öz təkrarolunmaz ifa tərzi və 
yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə görə həmişə balet mütəxəssisləri 
tərəfindən əsl sənət inciləri kimi qiymətləndirilib. Sizin milli 
baletlərimizdə ifa etdiyiniz partiyalar Azərbaycan xoreoqrafiya 
sənətinin misilsiz nailiyyətləri hesab olunur. Azərbaycan baletinin 
parlaq ulduzu kimi yaratdığınız surətlər milli incəsənət 
xəzinəmizin qızıl fonduna həmişəlik daxil olmuşdur. 

Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində nümayiş etdirilən 
bir çox balet əsərinin müvəffəqiyyətləri ilk növbədə sizin onlara 
verdiyiniz quruluşla bağlıdır. Siz öz yüksək ifaçılıq sənətinizlə və 
balet tamaşalarına verdiyiniz quruluşlarla klassik xoreoqrafiya 
ənənələri ilə Azərbaycan xalq rus yaradıcılığı nailiyyətlərinin 
uğurlu sintezini yarada bilmisiniz. 

Məhz bu baxımdan sizi mübaliğəsiz olaraq Azərbaycan 
baletinin təşəkkül tapmasında başlıca rol oynamış sənətkar 
adlandırmaq olar. 

Özünəməxsus ənənələri olan Azərbaycan balet sənətinin 
sirlərini gənc nəslə öyrətmək sahəsindəki pedaqoji fəaliyyətiniz də 
yüksək qiymətə layiqdir. Uzun illər Bakı Xoreoqrafiya 
Məktəbində Azərbaycanın milli balet kadrlarının hazırlanması 
üçün siz böyük əmək sərf etmisiniz. Yetişdirmələrinizin bir çoxu 
sənət aləminin yüksək pillələrinə qalxaraq Azərbaycan baletinin 
inkişafı işinə xidmətlər göstərmişdir. 

Keçdiyiniz şərəfli sənət yolu həmişə yüksək qiymət-
ləndirilmiş, sizin yaradıcılığınız mükafatlara, orden və medallara 
layiq görülmüşdür. Ən böyük mükafatınız isə ölkəmizdə balet 
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həvəskarlarının, bütün qədirbilən xalqımızın sizə və sənətinizə 
bəslədiyi hədsiz məhəbbət, dərin ehtiram olmuşdur. 

İnanıram ki, sizin səhnə həyatınız hələ neçə nəsillər üçün əsl 
vətənpərvərlik, sənətə sədaqət və fədakarlıq nümunəsi olacaqdır. 

Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. 
 

Heydər Əliyev,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 9 mart 2000-ci il. 
 

AZƏRBAYCAN  10 mart 
C.X.Əkbərovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin fərmanı 

 
Azərbaycanda milli musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə 

görə Canəli Xanəli oğlu Əkbərov «Şöhrət»  
 
ordeni ilə təltif edilsin. 
 

Heydər Əliyev,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Bakı şəhəri, 9 mart 2000-ci il 
 

Xalq artisti Canəli Əkbərova 
 
Hörmətli Canəli Əkbərov! 
Sizi – Azərbaycan musiqi ifaçılığı məktəbinin görkəmli 

nümayəndəsinin 60 illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Siz müasir musiqi sənətimizdə öz dəst-xətti ilə seçilən, 
xanəndəlik məharəti və səhnə mədəniyyəti ilə musiqisevərlərin 
dərin hörmət və məhəbbətini qazanmış sənətkarlardansınız. 
Klassik muğam ifaçılığının zəngin ənənələrini qoruyub saxlamaq, 
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onlara yaradıcı münasibət bəsləmək, bütün imkanları muğamın 
bütöv şəkildə ifasına yönəltmək yaradıcılığınızın əsas 
xüsusiyyətlərindəndir. Yüksək diapazonlu ecazkar səsiniz, mətn 
ilə musiqinin sıx əlaqəsi zəminində güclü emosional çalar 
yaratmaq bacarığınız, ifa tərzinizə xas olan məziyyətlər muğam və 
xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı kimi sizə şöhrət gətirmişdir. 

Fitri istedadınız və zəhmətsevərliyiniz sayəsində ən mürəkkəb 
muğamların texnikasını dərindən mənimsəyə bilməyiniz milli 
operalarımızda uğurla çıxış etməyinizə imkan vermişdir. Uzun 
illərdən bəri solisti olduğunuz Dövlət Akademik Opera və Balet 
Teatrının səhnəsində yaratdığınız yaddaqalan obrazlar milli opera 
tarixinin parlaq səhifələridir. Opera səhnəsindəki fəaliyyətinizlə 
xanəndəlik sənətiniz arasındakı əlaqə yaradıcılığınızı daha da 
zənginləşdirərək ona çoxşaxəli xarakter vermişdir. 

Siz muğam və xalq mahnılarımızı dünyanın müxtəlif 
ölkələrində yüksək məharətlə ifa etməklə onları ayrı-ayrı xalqların 
nümayəndələrinə sevdirə bilmiş, musiqimizin təbliğində böyük 
xidmətlər göstərmisiniz. 

Sənət yollarında qazandığınız təcrübə və biliyinizi, muğam 
ifaçılığının bütün sirr və incəliklərini siz həvəslə gənclərə 
öyrədirsiniz. Bir çox gənc ifaçılar məhz sizin köməyiniz ilə ilk 
yaradıcılıq addımlarını atmış, böyük səhnədə öz istedadlarını 
nümayiş etdirmişlər.  

Əminəm ki, müstəqil Azərbaycanımızın musiqi mədəniy-
yətinin inkişaf etdirilməsi yolunda bundan sonra da var qüvvənizi 
sərf edəcək və sənətinizin pərəstişkarlarını sevindirəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni yaradıcılıq uğurları 
arzulayıram. 

 
Heydər Əliyev,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
 
Bakı şəhəri, 9 mart 2000-ci il 

Azərbaycan.- 28 mart 
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Z.M.HƏMZƏYEVANIN «ŞÖHRƏT» ORDENİ İLƏ 

TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 
 
Azərbaycan teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

Zəroş Mirzəbağır qızı Həmzəyeva «Şöhrət» ordeni ilə təltif 
edilsin. 

 
 

Heydər Əliyev,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 27 mart 2000-ci il 
 

Xalq artisti Zəroş xanım Həmzəyevaya 
 

Hörmətli Zəroş xanım! 
Sizi – Azərbaycan teatr sənətinin görkəmli nümayəndəsini 75 

illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 
Ömrünün yarıməsrlik bir dövrünü teatra həsr etmiş sənətkar 

kimi sizin Azərbaycan aktyorluq məktəbinin təşəkkül tapıb inkişaf 
etməsində xidmətləriniz vardır. Dünya klassiklərinin və 
Azərbaycan dramaturqlarının səhnə əsərlərində yaratdığınız 
rəngarəng obrazlarla siz teatr pərəstişkarlarının dərin hörmətini və 
rəğbətini qazanmısınız. Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası sizin 
yaradıcılığınızda xüsusi yer tutur. Görkəmli dramaturqun 
əsərlərində böyük məhəbbətlə yaratdığınız qadın surətləri yüksək 
sənətkarlıq səviyyəsinə görə teatr tariximizdə özünəməxsus iz 
qoymuşdur. Həmin pyeslərdə aparıcı xətlərdən olan qadın 
azadlığı, qadınların maarifləndirilməsi, hüquqlarının müdafiəsi 
ideyaları sizin qəhrəmanlarınızın simasında böyük təsir gücünə 
malik olmuş, cəmiyyətdə qadınların layiqli yer tutması işinə təkan 
vermişdir. 
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Fitri istedad, ifa üslubunuza xas olan təbiilik, yüksək səhnə 
mədəniyyəti sizə həmişə öz həyatiliyi ilə seçilən müxtəlif taleli 
saysız-hesabsız surətlər yaratmağa imkan vermişdir. 
Respublikanın tanınmış teatr xadimi, mərhum həyat yoldaşınız 
İbrahim Həmzəyevlə birlikdə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının 
səhnəsində keçən sənət yolunuz 40-50-ci illərdə bu qədim diyarın 
mədəni həyatının canlanmasında mühüm rol oynamışdır. Həmin 
dövrü haqlı olaraq naxçıvan teatrının «Həmzəyevlər dövrü» 
adlandırmaq olar. Milli teatr sənətimizin Kazım Ziya, Sidqi 
Ruhulla, Rza Əfqanlı, Mustafa Mərdanov, Ələsgər Ələkbərov 
kimi sönməz ulduzları ilə birlikdə oynadığınız hər bir tamaşa 
Naxçıvanın teatr tarixinqə qızıl hərflərlə yazılmışdır. 

Yüksək peşəkarlıq, seçdiyiniz sənətə vurğunluq və sədaqət, 
milli teatrımızın inkişafı yolunda göstərdiyinizi fədakarlıq gənc 
aktyorlar üçün əsl həyat məktəbidir. İnanıram ki, sənətkarların 
hələ neçə-nçə nəsli bundan sonra da həmin məktəbdən 
faydalanacaq, vətənə, xalqa, sənətə sevgi dərsi alacaqdır. 

Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. 
 

Heydər Əliyev,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 27 mart 2000-ci il 
 
 

Azərbaycan.- 11 aprel.- 2000 
 

QƏDİM, MÖHTƏŞƏM, ZƏNGİN, ƏBƏDİYAŞAR 
MƏDƏNİYYƏT ABİDƏMİZİN YUBİLEYİ 

 
Prezident Heydər Əliyev incəsənət ustalarına müraciətlə dedi: 
- Mən sizi təbrik edirəm. Biz «Dədə Qorqud»un 1300 illik 

yubileyini üç ildir ki, hazırlayırdıq. Bu gün onu gözəl, təntənəli 
keçirdik. Əziz dostumuz Süleyman Dəmirəl də çox gözəl nitq 
söylədi, başqa qonaqlarımız da nitq söylədilər. 
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Ancaq sizin gözəl kompozisiyalı çıxışınız bizimkindən də 
üstün oldu. Biz dediyimiz sözlərin hamısını siz səhnədə 
göstərdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.  

 
Azərbaycan.- 11 aprel.- 2000 
Bakı Türk şəhidliyinin və xatirə abidəsinin açılışı mərasimi 

Azərbaycan Prezidenti  
Heydər Əliyevin nitqi 

 
- Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli 

Süleyman Dəmirəl! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 
Bu gün biz əlamətdar hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. 

Ancaq bu günə qədər, son iki gündə Azərbaycanda tarixi hadisələr 
baş verir. Türkdilli dövlətlər birliyinin VI zirvə görüşü Bakıda, 
Azərbaycanda keçirildi. Biz dövlətlərimizin, xalqla-rımızın, 
millətlərimizin daha da bir olması, yaxınlaşması, sıx əməkdaşlıq 
etməsi üçün çox dəyərli qərarlar qəbul etdik, böyük bəyannamə 
imzaladıq. Bu gün biz hamımızın ulu babası olan «Kitabi-Dədə 
Qorqud» dastanının 1300 illiyini bir yerdə təntənəli bayram kimi 
qeyd etdik. 

Bu da təsadüfi deyildir. Çünki biz – türk xalqları, türkdilli 
xalqlar bir kökə, bir dilə, eyni dinə, bir milli adət-ənənəyə 
mənsubuq. Bizim bu köklərimiz o qədər dərindir ki, 1300 il bundan 
öncə bizim bütün xalqlarımızın ulu babası olan «Kitabi-Dədə 
Qorqud»u indi yenidən oxuyuruq, yenidən dərk edirik, yenidən 
anlayırıq. Bu bayram mərasimlərində bütün dyünyaya bəyan edildi 
ki, bizim nə qədər müdrik əcdadlarımız olubdur, xalqımız dünya 
mədəniyyətinə, sivilizasiyasına böyük şəxsiyyətlər veribdir. Onların 
içərisində ən qədimi ulu babamız Dədə Qorquddur. 

Biz bir yerdə olaraq həmişə bir-birimizi qorumuşuq, bir-birimizə 
yardım etmişik. Dədə Qoruqud da həmişə deyibdir ki, bir olun, əl-
ələ verin. Nə qədər bir olsanız, əl-ələ versəniz, o qədər də uğurlu, o 
qədər də qalib olacaqsınız. 
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Bu gün biz böyük  incəsənət əsərinə baxırdıq. Orada dədə 
Qorqudun yazıları əsasında Qazan xan oğlunu cəngavərliyə 
hazırlamaq üçün ona ox verir. Oğlu bir oxu dizinə vuraraq sındırır. 
Amma sonra bir neçəsini verir, sındıra bilmir. Bu onu göstərir ki, 
bir olsanız, sizi heç kəs qıra bilməz, heç kəs dağıda bilməz, heç kəs 
sizə qalib gələ bilməz. Ona görə də əsrlər boyu bizim birliyimiz 
həmişə qalibiyyət gətirmişdir. 

XX əsrdə Azərbaycan xalqının taleyi çox ağır mərhələlərdən 
keçibdir. Rusiya imperiyası dağıldıqdan sonra Azərbaycan böyük 
təhlükə və faciələr qarşısında olubdur. Ermənilər XX əsrdə 
Azərbaycan xalqına qarşı bir neçə dəfə soyqırımlar həyata 
keçiriblər. Onlardan ən dəhşətlisi 1918-ci il mart ayının 31-də 
Bakıda keçirilən soyqırımıdır. Təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın 
bütün bölgələrində belə soyqırımlar keçirilmişdir. Minlərlə, on 
minlərlə günahsız azərbaycanlılar qətlə yetirilmişlər. 

Bəli, o zaman Azərbaycan, Bakı bir çox ölkələrin maraq 
dairəsinə  çevrilmişdi. Burada, azərbaycanlıların qədim torpağında 
yadellilər  hökm  sürmək istəyirdilər, Azərbay-canı, Bakını öz 
əllərinə keçirmək istəyirdilər. O vaxt döyüşlərdə bizə yardım etməyə 
gələn türk ordusunun cəngavər, qəhrəman oğulları olmuşdur. 
Mənim əziz dostum qardaşım Süleyman Dəmirələ dəfələrlə 
demişəm ki, Nuru  Paşanı, Xəlil Paşanı Bakıda indiyə qədər hamı 
xatırlayır. Vaxt keçib, zaman keçib, Sovet hakimiyyəti illərində bu 
tarix tamamilə pozulub, qaralanıb, bu tarixi öyrənməyə insanların 
imkanları olmayıb. Ancaq o adlar, həmin adların arxasında olan 
qəhrəman türk əsgərləri xalqımızın qəlbində yaşayıbdır. 

Bəli, onlar burada torpağa veriliblər. Türkiyədən gəlmiş 
qardaşlarımız. Şəhid olanlar və azərbaycanlı şəhidlər bir yerdə 
məzara qoyulmuşlar. Bura, Bakının bu hissəsi ilk dəfə o vaxt 
məzarlığa çevrilmişdi. Ancaq sovet hakimiyyəti illərində bu 
məzarlar dağıdılmış, pozulmuş, insanlar bu məzarları ziyarət 
etməkdən məhrum olmuşlar. Burada park salınmış, parka heç 
azərbaycanlı olmayan, 20-ci illərdə Azərbaycana başçılıq edən, 
Rusiyadan gəlmiş Kirovun adı verilmişdi. Onun heykəli də 
Bakının ən yüksək nöqtəsində qoyulmuşdu. Yəni bu məzarların 
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üzərində park düzəldib, insanları burada şənləndirmək, gəzdirmək 
niyyəti olmuşdur. Bəli, bu on illərlə davam etmişdir. 

1990-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı sovet imperiyası 
tərəfindən, Moskva hakimiyyəti tərəfindən yeni bir təcavüz 
başlandı. Azərbaycan xalqı öz azadlığı, müstəqilliyi uğrunda 
ayağa qalxdığına görə və artıq kommunist, rejiminə dözmədiyinə 
görə, meydanlara, küçələrə çıxdığına görə yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə Bakıya sovet ordusunun qoşunları yeridildi, tanklar 
gətirildi, küçələrdə günahsız insanlar şəhid oldular. O şəhidlər 
burada torpağa verildilər. 

Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzə başlayıbdır, müharibə gedibdir. Bizim qəhrəman 
oğullarımız torpaqlarımızın qorunması uğrunda şəhid olublar. O 
şəhidlərin çoxu da burada torpağa veriliblər. Onların məzarları 
buradadır. 

Bu da tamamilə tarixin həqiqətləridir ki, vaxtilə Azərbaycanı 
qorumaq üçün türk əsgərləri, Azərbaycan qəhrəmanları burada bir 
yerdə şəhid olublar. 1990-cı  illərdə şəhid olanlar da buradadırlar. 
Ona görə də bütün bu yer indi artıq Şəhidlər xiyabanıdır və 
Şəhidlər xiyabanında biz şəhidlərimizin xatirəsinə böyük bir abidə 
ucaltmışıq. Orada əbədi məşəl yanır. Burada isə indi biz 1918-ci 
ildə şəhid olmuş türk əsgərlərinin məzarları üzərində yeni bir 
abidə ucaltmışıq. Burada həm türk əsgərlərinin, həm də 
Azərbaycan qəhrəmanlarının məzarları bir yerdədir. 

Bu gün – bu da bir rəmzi məna daşıyır – «Dədə Qorqud» 
eposunun 1300 illik yubileyini bir yerdə bayram etdik, türk 
ölkələrinin birliyini dünyaya bir daha nümayiş etdirdik. Bu gün də 
bu şəhidləri yad edirik, onların xatirəsi qarşısında baş əyirik və 
onların xatirəsinə ucaldılmış bu abidənin açılışına gəlmişik. Mən 
çox məmnunam ki, bu abidəni biz Azərbaycan xalqının əziz dostu 
və qardaşı Süleyman Dəmirəlin iştirakı ilə açırıq. Burada olan 
bizim adamlar deyirlər ki, bu abidə çoxdan hazırlanıbdır. Mənə 
dəfələrlə demişdilər ki, bunu açmaq lazımdır. Ancaq mən 
demişdim ki, yox, əgər bizim dostumuz, qardaşımız, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycana 
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gəlməsə, - o, tez-tez gəlirdi, - fürsət tapmasa, biz bunu 
açmayacağıq. Bu fürsət indi bizim əlimizə keçib, abidəni bir yerdə 
açırıq. 

Hörmətli dostum və qardaşım! 
Mən sizə Azərbaycan xalqı adından bir daha təşəkkür edirəm. 

Bütün türk xalqına təşəkkür edirəm. Burada şəhid olmuş türk 
əsgərlərinin qohum-əqrəbasına öz təşəkkürümü bildirirəm və bu 
əsgərlərin simasında qəhrəman türk ordusuna, bu gün dünyanın ən 
güclü ordularından biri olan Türkiyə Cümhuriyyətinin ordusuna 
təşəkkürümü bildirirəm və bu şəhidlərə Allahdan rəhmət 
diləyirəm. Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. 

 
 
Azərbaycan.- 22 aprel.- 2000  

 
«SƏDASI BAHARDIR VƏTƏNİMİZİN» 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV XALQ 
ARTİSTLƏRİ FİDAN VƏ XURAMAN QASIMOVA 

BACILARININ İŞTİRAKI İLƏ KEÇİRİLƏN KONSERTDƏ 
OLMUŞDUR 

 
Aprelin 21-də Respublika sarayında xalq artistləri, dövlət 

mükafatı laureatları Fidan və Xuraman Qasımova bacılarının 
iştirakı ilə konsert olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev konserti 
dinləmək üçün saraya gəldi. Salona toplaşanlar dövlə-timizin 
başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Respublika Mədəniyyət nazirliyinin və «Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları» Fondunun təşəbbüsü ilə «Sədası 
bahardır vətənimizin» devizi altında keçirilən konsertin əvvəlində 
bədii rəhbər və baş dirijor, xalq artisti Rauf Abdul-layevin idarəsi 
ilə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestrinin ifasında Motsartın «Fiqaronun toyu» operasından 
uvertüra səsləndi. Sonra xalq artistləri Fidan və Xuraman 
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Qasımova bacıları dünyanın, o cümlədən Azər-baycanın görkəmli 
bəstəkarlarının klassik və yeni əsərlərini ifa etdilər. 

Fasilə zamanı Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev sarayın 
foyesini gəzdi, ədəbiyyat, elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri 
ilə, xarici qonaqlarla, səfirlərlə səmimiyyətlə görüşdü. 

Konsertin ikinci hissəsində Qara Qarayevin «İldırımlı yollarla» 
baletindən adajio, gənc bəstəkarların yeni yazdıqları və ilk dəfə 
səslənən «Bahar duası», «Ulduzlar», «Azərbaycanım mənim» 
mahnıları, həmçinin klassik bəstəkarların əsərlərindən nümunələr 
yüksək peşəkarlıqla ifa olundu, musiqisevərlərin hərarətli alqışları 
ilə qarşılandı. 

Müvəffəqiyyətlə keçən konsert başa çatdıqdan sonra Xuraman 
Qasımova öz adından və bütün ifaçılar adından prezident Heydər 
Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirərək dedi: 

- Möhtərəm cənab prezident, icazə verin Sizə öz 
təşəkkürümüzü bildirək ki, vaxt ayırıb bizim konsertimizə təşrif 
buyurdunuz. Hamınıza təşəkkür edirik ki, bizi belə dəstəkləyir, 
alqışlayırsınız. Çox xoşbəxtik və sevinirik ki, hörmətli 
prezidentimiz öz gəlişi ilə bu konsertə xüsusi yaraşıq verdi. Biz 
sizin hamınıza bütün kollektivin adından «çox sağ olun» deyirik. 

Əlbəttə, biz hamımız çox həyəcanlıyıq. «Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları» Fonduna, onun sədri, daxilən də, 
zahirən də çox gözəl insan olan Mehriban xanıma mədəniy-
yətimizə göstərdiyi qayğıya görə təşəkkür edirik. Mədəniyyət 
Nazirliyinə, konsertimizin baş tutmasına kömək edən bütün 
insanlara dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. 

Prezident Heydər Əliyev konsertdən sonra xalq artistləri Fidan 
və Xuraman Qasımova bacıları, Rauf Abdullayev ilə görüşdü, 
onları uğurlu çıxışları münasibətilə təbrik edərək dedi: 

- Həmişəki kimi, çox yaxşı oxudunuz. Yadınızdadırmı, mən 
söz vermişdim gələcəyəm və gəldim. 

Fidan Qasımova: Çox sağ olun. Hər zaman olduğu kimi, Siz 
sözünüzün üstündə durursunuz, bizə qayğı göstərirsiniz, dəstək 
verirsiniz. Cənab prezident, proqramımız xoşunuza gəldimi? 

Heydər Əliyev: Yaxşı oxudunuz, çox yaxşı, xoşuma gəldi. 
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Xuraman Qasımova: Sizi yormadıq ki? 
Heydər Əliyev: Yox. Bu gün mənim doğrudan da çox ağır 

günüm idi. Mən saat 2-dən buraya gələnə qədər ağır bir müşavirə 
keçirirdim. Həddindən artıq yorulmuşdum və oradan çıxıb buraya 
gəlmişəm. Orkestr də çox xoşuma gəldi. Orkestr xeyli 
irəliləyibdir. 

Fidan Qasımova: Möhtərəm prezident, Siz gələndə daim 
qayğı göstərirsiniz. 

Heydər Əliyev: Bir mən gələndə yox, indi də bu orkestrin 
səviyyəsi qalxıbdır. Bu, çox gözəldir. 

Mədəniyyət naziri Polad Bulbüloğlu: Cənab prezident, Siz 
kömək etdiniz, maaşları qaldırdınız, musiqi alətləri aldınız, ona 
görə də səviyyəsi qalxıbdır. 

Heydər Əliyev: Elədir, indi orkestr çox gözəl bir simfonik 
orkestrdir. 

Rauf Adullayev: Çox sağ olun, cənab prezident, Sizə 
minnətdarıq. 

Prezident Heydər Əliyev incəsənət ustaları ilə xatirə şəkli 
çəkdirdi. 

Azərbaycan.- 27 aprel.- 2000  
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV VƏ 
GÖRKƏMLİ ALİM İHSAN DOĞRAMACI «QIZ QALASI» 

TAMAŞASINA BAXMIŞLAR 
 
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 25-də Akademik Opera və 

Balet Teatrında bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin «Qız Qalası» 
baletinin tamaşası göstərilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və görkəmli alim, 
professor İhsan Doğramacı, onun xanımı tamaşaya baxmışlar. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan dövlətinin başçısını və hörmətli 
qonağı gurultulu alqışlarla qarşıladılar. 

Baletin yeni musiqi redaksiyasını Azərbaycanın əməkdar 
incəsənət xadimi, bəstəkar Musa Mirzəyev hazırlamışdır. 
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Tamaşanın bədii rəhbəri xalq artisti, professor Fərhad 
Bədəlbəylidir. 

Böyük müvəffəqiyyətlə keçən tamaşa başa çatdıqdan sonra 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və cənab İhsan Doğramacı, 
onun xanımı səhnə arxasına gələrək yaradıcı kollektivlə 
görüşdülər. 

Tamaşanın yaradıcı kollektivini hörmətli qonağa təqdim edən 
Prezident Heydər Əliyev dedi: 

- Görürsünüz, necə gözəl qızlardır? 
İhsan Doğramacı: Dünyanın ən gözəl qızları və ən birinci 

sənətçiləri bunlardır. 
Heydər Əliyev: Ona görə də mən deyirəm ki, Azərbaycanın 

qızları və qadınları bütün dünyadakı qızlardan gözəldir. Amma 
oğlanları da gözəldir. 

Cavanşir Cəfərov baş dirijordur. Musa Mirzəyev Azər-
baycanın böyük bəstəkarıdır. O, 60 il bundan əvvəl yazılmış əsəri 
yenidən işləyibdir. Fərhad Bədəlbəylini isə yaxşı tanıyırsan, 
Bilkənd Universitetində çox olubdur. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev tamaşanın yaradıcı 
heyətinə müraciətlə dedi: 

- Bu gün «Qız Qalası» baletini yenidən bizə və bütün 
Azərbaycana çox gözəl göstərdiniz. Mənə bildirmişdilər ki, «Qız 
Qalası» baleti yenidən işlənibdir. Türkiyədən gələn dostlarımıza 
bildirmişəm ki, bu baleti 1940-cı ildə bizim mərhum böyük 
bəstəkarımız Əfrasiyab Bədəlbəyli yazıbdır. Bu, Azərbaycanın ilk 
milli baletidir. Əgər Azərbaycan xalqı 60 il bundan öncə belə bir 
bəstəkar yetişdiribsə və belə bir milli baleti tamaşaya qoyubsa, 
görün xalqımızın mədəniyyət səviyyəsi nə qədər yüksəkdir! 
Azərbaycan baletinin ilk balerinası Qəmər Almaszadədir. O, indi 
sağdır, bizimlə bərabərdir, ola bilər, bu gün buraya gələ 
bilməyibdir. O vaxt bu tamaşanın bütün quruluşunu Qəmər 
Almaszadə hazırlayıbdır. İndi həmin quruluşdur, həmin musiqidir. 

Yenə də deyirəm, quruluş həmin quruluşdur. Ancaq Musa 
Mirzəyev onun musiqisini bir az müasirləşdiribdir. Bədii tərtibat 
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çox gözəldir. Bu tamaşanın üzərində çalışanlar Qəmər 
Almaszadəninin quruluşunu bu gün çox gözəl nümayiş etdirdilər. 

Milli baletimizin 60 illik tarixi vardır. Milli operamızın tarixi 
100 ilə yaxındır. Bizim böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov ilk 
dəfə 1908-ci ildə «Leyli və Məcnun» operası ilə Azərbaycan 
operasının təməlini qoyubdur. O vaxtlar Türkiyədə bunlar yox idi, 
başqa şeylər var idi. 

Bizim xalqımız bu dünyəvi, laiq, ümumbəşəri dəyərləri hələ 
XX əsrdə mənimsəyibdir, qəbul edibdir və XX əsrin əvvəlindən 
Azərbaycanda hər bir sahə, o cümlədən mədəniyyət sahəsi çox 
inkişaf edirbdir. 

Mən çox şadam ki, bu balet yaşayır. Bizim milli baletimiz, 
milli musiqimiz, milli rəqslərimiz olduğuna görə mən hələ gənc 
yaşlarımdan bu baleti sevirəm. Mən bu baletə bir neçə dəfə 
baxmışam. Bu balet uzun bir fasilədən sonra yenidən canlanıbdır, 
səhnəyə qoyulubdur. Bu ifaçılar da, təbiidir ki, onun çox gözəl ifa 
etdilər. Bilmirəm, siz necə, mən çox təsirləndim. 

İhsan Doğramacı: 
Mən də çox təsirləndim. Mən dünyanın ölkələrində balet 

tamaşalarına baxmışam, amma bunun qədər gözəlini, yaxşısını 
görməmişəm. 

Heydər Əliyev: Mən çox təsirləndim. Demək, bizim 
mədəniyyətimiz yaşayır, inkişaf edir, hətta keçmiş illərə, 
onilliklərə görə daha da yüksək səviyyədədir. 

Mən çox məmnunam, sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Bizim 
incəsənətimiz, operamız, baletimiz, yəni dünyəvi teatrımız daim 
yaşamalıdır. Azərbaycan dünyəvi teatrının 125 illik tarixi vardır. 
İndi biz onun yubileyini qeyd edirik. Teatrımız, incəsənətimiz 
yaşamalıdır və göstərməlidir ki, Azərbaycan xalqı kökündən 
mədəniyyətə mənsub olan xalqdır. Azərbaycan xalqı dünya 
mədəniyyətindən, ümumbəşəri dəyərlərdən həmişə istifadə edib 
və istifadə edəcəkdir. Bunun da ifaçıları sizsiniz. Mən hamınızı 
təbrik edirəm. 
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Tamaşanın rəssamı da çox gözəl tərtibat veribdir. Keçmişdə də 
bu tamaşanın müxtəlif tərtibatı olubdur. Bugünkü tərtibat da çox 
gözəldir. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. 

Bilirsiniz ki, mən sizin maaşlarınızı altı dəfə artırdım. Mən 
Azərbaycanda heç bir təbəqənin maaşını altı dəfə artırmamışam. 
Onların bir hissəsinin əmək haqqını 25 faiz, başqalarının maaşını 
30 faiz, 2 dəfə, amma sizin əmək haqqınızı altı dəfə artırmışam. 
Bilmirəm, bu, sizə çatır, ya çatmır?  

İhsan Doğramacı: Yenə də azdır. 
Heydər Əliyev: Əgər belə çalışsanız, baletmizi inkişaf 

etdirsəniz, bir müddətdən sonra bu məsələyə yenidən baxaram, 
maaşınızı bir neçə dəfə yenə də artıraram. Çünki bu, çox ağır 
sənətdir. 

İhsan Doğramacı: Amma bu müddət uzun çəkməsin. 
Heydər Əliyev: Bəli, uzun çəkməyəcək. Yenə də deyirəm, bu, 

çox ağır, çətin sənətdir. 
İhsan Doğramacı: Cənab Prezident, mənimlə buraya 

Türkiyədən çoxlu tələbələr də gəlibdir. Mən onlara dedim ki, hər 
biriniz Azərbaycandan gözəl bir qız alıb aparın ki, Türkiyədə 
nəslimiz gözəlləşsin. 

Heydər Əliyev: Hələ baxmaq lazımdır ki, qızlar onlara 
gedəcəklər, ya yox. 

İhsan Doğramacı: Azərbaycanın bütün qızları gözəldir. 
Musa Mirzəyev (bəstəkar): Mən demək istəyirəm ki, «Qız 

Qalası» Şərqdə, müsəlman aləmində ilk baletdir. 
Yulana Əlikişizadə (baletmeyster): Hörmətli prezident, 

tamaşamıza baxmağa gəldiyinizə görə bütün truppamız adından 
Sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Balet sənətimizə belə 
böyük diqqət və qayğı göstərdiyinə görə də Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk.. Sizin fərmanınızla bizim maaşımız 
dəfələrlə qaldırıldı. Əlbəttə, bu, bizim üçün böyük sevinc, eyni 
zamanda, böyük məsuliyyətdir. Buna görə də söz veririk ki, 
Azərbaycan baletinin, incəsənətimizin daha da inkişaf etməsi üçün 
qüvvə və bacarığımızı əsirgəməyəcəyik. 

Cənab Prezident, Sizə bir daha «çox sağ olun» deyirik. 
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Heydər Əliyev: Sağ olun. Mən bir məsələni də demək 
istəyirəm. Adətən, bir dəfə, iki dəfə gəlirlər, mənə müraciət edirlər 
ki, müəllimlərin, həkimlərin, onun, bunun maaşını artırın. Amma 
gərək mən büdcəyə baxam ki, imkan var, yoxsa yox. Maaşları az 
olmasına baxmayaraq, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 
kollektivi bir dəfə də xahiş etməmişdi ki, onların maaşını artırım. 
Bunlar aşağı maaşla yaşayıb və bu cür fədakarlıqla çalışıblar. Mən 
özüm bildim və bunların maaşının artırılması şəxsən mənim öz 
təşəbbüsümdür. 

Prezident Heydər Əliyev, İhsan Doğramacı və onun xanımı 
tamaşanın iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev xalqımızın böyük 
dostu, görkəmli alim İhsan Doğramacı və onun ailə üzvləri ilə 
mehribanlıqla xudahafizləşdi. 

İhsan Doğramacı dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
- Hörmətli Prezident, sabah səhər mən cismən təyyarədə 

olacağam, amma ürəyim Sizinlə qalacaqdır. Sağ olun. 
Heydər Əliyev: Sizə yaxşı yol, böyük uğurlar arzulayıram. 

Azərbaycana yenə də gəlin, şəxsən mənim qonağım olun, siz 
mənim çox etibarlı dostumsunuz. Sağ olun. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev daha sonra professor İhsan 
Doğramacı, onun ailə üzvləri ilə mehribanlıqla, səmi-miyyətlə 
görüşüb ayrıldı. 

 
Azərbaycan.- 29 aprel 2000 

 
NƏSİMİ RAYONUNDAKI YENİ PARK GÖZƏL 

İSTIRAHƏT GUŞƏSİDİR AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ  
HEYDƏR ƏLİYEV PARKLA TANIŞ OLMUŞDUR 

 
Nəsimi rayonundakı 2-ci mikrorayonun ərazisində 4 hektara 

qədər sahəsi olan yaraşıqlı istirahət parkı salınmışdır. Vaxtilə 
baxımsız olan bu yerlər törtöküntüdən təmizlənərək istirahət 
guşələri, əyləncə meydançaları, fəvvarələr, gözəl şəlalə kompleksi 
yaradılmış, bu yer yaraşıqlı istirahət guşəsinə çevrilmişdir. 
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Dövlətimizin başçısının şərəfinə ona «Heydər parkı» adı 
verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev aprelin 
28-də həmin parkla tanış olmaq üçün buraya gəldi. 

İstirahət guşəsinin ətrafına Nəsimi rayonu sakinlərinin, 
ictimaiyyətinin minlərlə nümayəndəsi toplaşmışdı. Onlar 
respublikamızın rəhbərini hərarətli alqışlarla, gül-çiçəklə 
qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısının şərəfinə qurbanlar kəsildi. 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əfliyev rayon sakinlərini 

salamladı. 
Parkın girəcəyində məktəblilər dövlətimizin başçısüına şerlə 

müraciət etdilər: 
   Diyarından qüvvət aldın, 
   Neçə şəhər, kəndlər saldın, 
   Qartal kimi sən ucaldın,  
   Heydər baba, yüz il yaşa! 
 
   Siyasətlə dardan qaçdın, 
   Atəşkəsə yollar açdın, 
   Dünyamıza işıq saçdın, 
   Heydər baba, yüz il yaşa! 
 
   Müstəqillik gəlib başa, 
   Düşmənlərin dönsün daşa. 
   Azərbaycan – Heydər qoşa, 
   Heydər baba, yaşa, yaşa, min il yaşa! 

 
* * * 

   Ədalətin carçısı, 
   Həqiqətin aynası, 
   Həyatımın mənası – 
   Heydər babamdır mənim! 
 
   Odur xalqın köməyi, 
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   Həm döyünən ürəyi, 
   Vətənimin dirəyi – 
   Heydər babamdır mənim, 
   Heydər babamdır mənim! 

 
* * * 

   Heydər baba – Azərbaycan 
    torpağının dan ulduzu, 
   Heydər baba – vətənimin 
    vuran nəbzi, görən gözü, 
   Heydər baba – doğma yurdun 
    prezidenti, rəhbər özü, 
   Bu torpaqda doğulmuşam, 
    bu torpaqda öləcəyəm, 
   Heydər baba dühasını 
    qəlblərə həkk edəcəyəm! 
 
   Qərinələr ötsə belə, 
    adın dildən düşməyəcək, 
   Asimanda parlaq günəş 
    əzəməti sönməyəcək. 
   Sən həm ata, həm babasan, 
    dahiliyin enməyəcək. 
   Milyonların bir zərrəsi, 
    11 yaşlı Cədicəyəm, 
   Heydər baba dühasını  
    qəlblərə həkk edəcəyəm! 

 
* * * 

 
Prezident Heydər Əliyev məktəblilərə təşəkkür edərək onlara 

təhsildə, həyatda uğurlar və vətənin layiqli övladları olmağı 
arzuladı. 

Parkın bir guşəsçində rayonun təhsil işçiləri, əçmək veteranları 
dövlətimizin başçısını mehribanlıqla qarşıladılar. 
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54 nömrəli orta məktəbin müəllimi Qismət Hüseynova dedi: 
- Biz burada gözəl «Heydər parkı» salmışıq. Vaxtilə buralar 

çirkli bir yer, zibillik idi. Amma indi Sizin qayğınız sayəsində 
burada fəvvarələr yaradılıb, işıq çəkilib, yaşlı müəllimə də olsam, 
mən hər gün nəvələrimlə buraya gəlirəm. Buna görə də Sizə 
təşəkkür edirəm. Allah Sizə o qədər ömür versin, ömrünüzü o 
qədər uzatsın ki, Sizin şərəfinizə salınan parkların sayı artsın, 
gözəl şəhərimiz daha da yaraşıqlı olsun. 

Heydər Əliyev: Mənim də məqsədim budur ki, 30 il bundan 
əvvəl başladığım proqramla Bakını yaşıllaşdırım. Təkcə Bakını 
yox, bütün Azərbaycanı. Amma birinxi növbədə Bakını. Çünki 
Bakı böyük şəhərdir, sənaye şəhəridir və keçmişdə burada yaşıllıq 
olmayıbdır, ağaclar olmayıbdır. 

30 il bundan əvvəl mən bu proqramı irəli sürdüm, çox işlər 
gördük. İndi də son illər görürəm ki, yerli təşəbbüslərlə hər bir 
rayonda yeni parklar salınır. Çox gözəldir, insanların yaşayışı 
üçündür. Burada yaşayan insanlar çıxıb parkda otururlar, gəzirlər, 
söhbət edirlər, bir-biri ilə görüşürlər. Uşaqlar burada dincəlir, 
oynayırlar. Mən bütün bunların hamısını bunun üçün edirəm, 
xalqımız üçün edirəm. 

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Eldar Tağızadənin anası Zemfira Tağızadə dövlə-
timizin başçısına müraciətlə dedi: 

- Hörmətli, əziz, ən sevimli prezidentimiz! 
Siz bizim Nəsimi rayonuna xoş gəlmisiniz! Biz bu günü 

çoxdan arzulayırdıq, gözləyirdik. 
Baxmayaraq ki, işiniz olduqca çoxdur, ağırdır. Siz o qədər iş 

görmüsünüz ki! Sizin bütün işləriniz göz qabağındadır. Mən 
Bakıya baxıram, - şəhərimiz daha da cavanlaşır. Hər yerdə təzə 
evlər, binalar, gözəl-gözəl parklar, təzə bağlar yaradılıbdır. 
Şəhərdə hər yerdə abadlıq işləri gedir. Bu işlərə görə biz Sizə «sağ 
ol» deməliyik. 

Mən Nəsimi rayonunda yaşayıram, Bakı Dövlət Uni-
versitetinin dosentiyəm. Mənim oğlum Eldar Tağızadə şəhid olub, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır. Mən də balamın işini davam 
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etdirib bu rayonda şəhid uşaqları və anaları xeyriyyə mərkəzini 
yaratmışam. 200 şəhid ailəsi mənimlə işləyir. Biz uşaqlara çox 
qayğı göstəririk. 

Mən bütün şəhid ailələri adından Sizə öz dərin minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Siz bizi heç vaxt unutmursunuz. Həmişə yada 
salırsınız. Siz bütün çıxışlarınızda həmişə şəhidlərin adlarını 
çəkirsiniz. Mən Sizə minnətdaram ki, indi qadınlarımız 
ağlamırlar, evlərə tabutlar gəlmir, biz sakit yaşayırıq. Bu sakitliyin 
nə demək olduğunu biz şəhid anaları çox yaxşı başa düşürük. 
Buna görə mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və ana kimi Sizin 
qarşınızda baş əyirəm. 

Heydər müəllim, mayın 10-u Sizin ad gününüzdür və buna 
görə də mən bütün şəhid ailələri adından Sizi təbrik etmək 
istəyirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür, olduqca çətin işlərinizdə 
uğurlar arzulayıram. Allah həmişə Sizi qorusun! Olarmı Sizi 
öpüm! Min yaşayın! 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. 
Zemfira Tağızadə: Siz Vera xanım Şiryeyə Azərbaycanın ən 

yüksək mükafatını – «İstiqlal» ordeni vermisiniz. Siz Davosdan 
qayıdanda vaxt tapdınız, ona zəng vurdunuz. İnandırıram ki, bu 
qadın Sizin zənginizi hər gün yada salır. Hər dəfə süfrə başında 
deyir ki, ay Allah, ona o qədər cansağlığı, ömür ver ki, həmişə 
bizim Azərbaycanın prezidenti olsun. Çox sağ olun, Allah Sizə 
cansağlığı versin. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət 
eləsin. Sənin oğluna da Allah rəhmət eləsin. 

Şəhid ailələri bizim üçün həmişə əziz olub, əziz olacaqdır. Siz 
də, təbiidir ki, gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda, şəhid olanların o 
şəhidliyinin nümunəsində tərbiyə etməlisiniz, böyütməlisiniz. 

Zemfira Tağızadə: Bilin ki, biz Sizin işləriniz həmişə 
dəstəkləyirik və həmişə Sizin arxanız, dayağınız olacağıq. Çox 
sağ olun. 

Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm 
54 nömrəli orta məktəbin direktoru Rima Hənifəyeva dedi: 
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- Bu gün mənim də sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Belə ki, 
dünya şöhrətli bir şəxsiyyətlə görüşmək mənim çoxdankı arzum 
idi. Nəhayət, bu arzuma çatdım. 

Hörmətli prezidentimiz, Siz təhsil işçilərinə həmişə qayğı 
göstərirsiniz. Bu yaxınlarda bir qrup təhsil işçisinə fəxri adlar – 
«Əməkdar müəllim» adı vermisiniz. O siyahıda mənim də adım 
vardır. 

Heydər Əliyev: Təbrik edirəm. 
Rima Hənifəyeva: Ona görə də müəllimlərin adından, şəxsən 

öz adımdan Sizə təşəkkürümü bildirirəm, «çox sağ olun» deyirəm. 
Allah ömrünüzü uzun etsin. Yadınıza bir hadisəni salmaq 
istəyirəm. Yadınızdadırsa, Siz hələ Moskvada işləyərkən bizim 54 
nömrəli məktəbə gəlmişdiniz. Məktəbimizi çox qiymtələndirdiniz 
və dediniz ki. «Bu yaxşı məktəbdir ki, məni buraya gətiriblər». 
Sizin yaddaşınız möhkəmdir, yadınıza düşər. 

Heydər Əliyev: Yadıma düşür. 
Rima Hənifəyeva: Biz Sizin qayğınıza, müəllimlərə 

göstərdiyiniz hörmətə görə daha da yaxşı işləyirik. Məktəbimiz 
gözəldir, nümunəvi məktəb adını alıbdır. Ona görə də 
müəllimlərimizin hamısının Sizə böyük təşəkkürü vardır. Çox sağ 
olun, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi kollektivimiz adından 
məktəbimizə dəvət edirəm. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mək-
təbinizdəkilərə salam söyləyin. Bizim cəmiyyətdə müəllimlər 
həmişə böyük hörmətə layiq olublar. Ona görə də müəllimləri heç 
vaxt unutmamışam. Çünki bizim hamımız müəllimlərin 
tərbiyəsini almışıq, müəllimlərin bizə verdiyi dərsə, tərbiyəyə görə 
böyümüşük. İndi hərəmiz bir yerdə özümüzə görə lazım olan yer 
tutmuşuq. Müəllimlərin maaşlarını da artırmışam. 

Rima Hənifəyeva: Bəli. Maaşımızı artırdığınıza görə, 
«Əməkdar müəllim» adı verdiyinə görə, göstərdiyiniz qayğıya 
görə bütün müəllimlərin adından, təhsil işçiləri adından Sizə «çox 
sağ olun» deyirəm. 

Nəsimi Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Əli Cəfərov 
dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
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- Rayonumuzun ağsaqqaları adından Sizə təşəkkürümü 
bildirirəm. Sizin bütün fikirləriniz, müdroik sözləriniz bizim 
devizimiz olubdur. Rayonumuzun hər yerində belə abadlıq işləri 
aparılır. Ağsaqqallar bu işlərdə fəal iştirak edirlər, çox gözəl işlər 
görürlər. Mənə elə gəlir ki, bu cür davam etdirsək, gələcəkdə 
vəziyyətimiz çox yaxşı olacaqdır. Bunların hamısı Sizin 
qayğınızın və köməyinizin nəticəsində mümkün olmuşdur. Onsuz 
bunları etmək mümkün deyil. 

Heydər Əliyev: Siz işləyin, biz də qayğını göstərəcəyik. 
Əli Cəfərov: Ona görə də Sizə təşəkkür edirik. Sizin dediyiniz 

«Hərə bir ağac əksin» sözləri bizim üçün devizdir. 
Heydər Əliyev: Bəli, mən bunu 30 il bundan əvvəl demişəm. 
Əli Cəfərov: Bəli, çoxdan demisiniz, amma həmin sözlər indi 

də aktualdır. Biz ağsaqqallar öz üzərimizə öhdəlik götürmüşük ki, 
hər il ağac əkək, becərək, onu mühafizə edək. Çalışaraq ki, 
şəhərimiz gözəlləşsin, daha da yaxşı olsun. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Bu, sizin üçün, bütün 
Azərbaycan üçün, uşaqlar üçün, gələcək nəsillər üçün lazımdır. 

Əli Cəfərov: Bizim bu parkın bir gözəl xüsusiyyəti də vardır: 
onun relyefi Azərbaycanın relyefinə oxşayır. Parkın həm meşəsi, 
həm də dağı vardır. Çox gözəldir, olduqca xoşumuza gəlir. Elə 
zənn edirəm ki, Sizin də xoşunuza gəlir. 

Heydər Əliyev: Adın nədir? 
Kamal Tağızadə: Kamaldır. 
Heydər Əliyev: Kamal, neçənci sinifdə oxuyursan? 
Kamal Tağızadə: 6-cı sinifdə 
Heydər Əliyev: Nə cür oxuyursan? 
Kamal Tağızadə: Yaxşı. 
Heydər Əliyev: Çox sağ ol. Gözəl oğlandır. Qoy böyüsün, 

atası kimi olsun. 
Zemfira Tağızadə: Bizim balalarımız, şəhidlərin balaları 

atalarının yolunu davam etdirməli və Azərbaycanın bayrağını 
zirvələrə qaldırmalıdırlar. 

 
 



 614

* * * 
 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev prakdakı ayrı-ayrı 

istirahət guşələrinə, uşaq əyləncə meydançasına, yaşıl xiyabanlara 
və şəlalə kompleksinə baxdı, estrada səhnə-sində məktəblilərin 
ifasında ədəbi-bədii kompozisiyaya tamaşa etdi. 

 
Azərbaycan.- 29 aprel.- 2000 
 

AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ADINA İSTİRAHƏT 
PARKININ AÇILIŞI 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir 

 
Prezident Heydər Əliyev istirahət parkının açılışı məra-simində 

nitq söylədi. 
  - Əziz həmvətənlər! 
Bacılar, qardaşlar, əziz balalar! 
Əziz dostlar! 
Mən sizi – Bakının Binəqədi rayonunun sakinlərini səmimi 

qəlbdən salamlayıram, bu gün sizinlə görüşümdən çox böyük 
sevinc hissi keçirdiyimi bildirirəm. 

Binəqədi rayonu Bakının böyük sənaye rayonlarından biridir. 
Ancaq son onilliklərdə Binəqədi rayonunda çoxlu yaşayış binaları, 
evlər tikilibdir və onun əhalisi artıbdır.  Vaxtilə Binəqədi rayonu 
ancaq  Binəqədidə çıxarılan neftlə əlaqədar, neft buruqları, neft 
mədənləri ilə tanınırdı. Ancaq indi Binəqədi, dediyim kimi, 
əhalisinə görə Bakının ən böyük  rayonlarından biri olubdur. 
Burada Azərbaycanın, Bakının çox dəyərli vətəndaşları yaşayırlar. 

Məni bu gün ən çox sevindirən odur ki, sizi çox gözəl əhval-
ruhiyyədə görürəm. Bu hər şeydən üstündür. Bizim ölkəmiz 
Azərbaycan müstəqillik dövrünün ilk illərini yaşayır. Ölkəmiz 
demokratiya yolu ilə gedir, hüquqi dövlət qurmaq yolu ilə gedir. 
İqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edir. 
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Bütün bunlar, təbiidir ki,  Azərbaycanda, o cümlədən onun hər 
bir güşəsində bir çox problemlər yaradıbdır. Biz bu problemlərin 
öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Bu problemlər insanların bir 
hissəsinin həyat tərzinə mənfi təsir göstəribdir. Biz bunları aradan 
qaldırmaq istəyirik. Bunları aradan qaldırmaq, vətəndaşlarımızın 
hamısının həyat tərzini yaxşılaşdırmaq istəyirik. Bunlar hamısı da 
indi bizim apardığımız iqtisadi siyasət vasitəsilə ola biləcəkdir. Bu 
iqtisadi siyasət Azərbaycanın iqtisadiyyatını ardıcıl olaraq inkişaf 
etdirəcək, Azərbaycanda hər bir vətəndaş işləmək, yaxşı yaşamaq 
üçün şərait əldə edəcəkdir. O günlər də uzaqda deyildir. 

Son illərdə iqtisadiyyat sahəsində gördüyümüz işlər, ölkəmizdə 
ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması, vətən-daşlarımızın rahat, 
sakitlik şəraitində yaşaması - bunlar hamısı Azərbaycanın, bizim 
paytaxtımızın, o cümlədən Binəqədi rayonunun böyük insan 
potensialının, böyük iqtisadi potensialının hərəkətə gətirilməsini 
təmin edəcəkdir. Biz artıq bunları görürük. 

Mən buradan baxıram, keçmişdə tikdiyimiz binaları görürəm. 
Onlar 70-ci illərdə tikilmişdir. Onlarla yanaşı, burada yeni tikilən 
binaları da görürəm. Burada gözəl bir park salınmışdır, bu parkı 
görürəm. Burada aparılmış abadlıq işlərini görürəm. Bunlar 
hamısı sizin zəhmətinizin, fədakarlığınızın nəticəsidir. Bütün 
bunlar dövlətimizin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin apardığı 
siyasətin və həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsidir. 

Mənim buraya gəlməyimin əsas səbəbi sizin yaratdığınız yeni 
parkla tanış olmaqdan ibarətdir. Təbiidir ki, parkla tanış olarkən 
onu vuranlarla, yaradanlarla, onun ətrafında yaşayanlarla və bu 
parkdan istifadə edənlərlə, faydalananlarla da görüşmək nəzərdə 
tutuldu və bu, mənə nəsib olubdur. 

Bilirsiniz ki, 30 il bundan öncə mən Azərbaycanda birinci 
növbədə paytaxtımızın - Bakının yaşıllaşdırılması proqramını irəli 
sürmüşəm. O illərdə - 70-ci illərdə və 80-ci illərin sonuna qədər 
bu proqram ardıcıl surətdə yerinə yetirilibdir. Həm ayrı-ayrı 
guşələrdə, həm böyük prospektlərin sağ-sol tərəfində,  həm də 
küçələrdə tikilmiş yaşayış evlərinin önündə, ətrafında, müxtəlif 
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yerlərdə ağaçlar əkilib və bunlar 20-30 il ərzində böyüyüb, Bakı 
şəhəri yaşıllaşıbdır. 

Buraya yığışanların içərisində bütün nəsillərin nümayəndələri 
var: yaşlı nəslin də, orta nəslin də nüma-yəndələri var, gənc nəslin 
də, uşaqların da nümayəndələri var. Biz - yaşlı nəsil 30 il bundan 
öncə başladığımız işləri hansı şəraitdə başladığımızı yaxşı bilirik. 
O, nə şərait idi? Bakı - gözəl şəhər, böyük sənaye şəhəri 
yaşıllıqdan məhrum idi. Keçmiş zamanlardan, əsrin əvvəllərindən 
Bakıda bir neçə yerdə ağaclar əkilmiş, onlar böyümüşdü və 
Bakının bir neçə guşəsində ayrı-ayrı bağlar və kiçik parklar var 
idi. Onlardan ən böyüyü, təbii ki, əsrin əvvəlində yaranmış 
Dənizkənarı bulvar idi. O vaxt, o illər - təkcə əsrin əvvəlində yox, 
sonrakı illərdə, 30-cu, 40-cı illərdə, - bu şəxsən mənim 
xatirimdədir, - Bakı əhalisinin ən böyük istirahət yeri, yəni ağac 
altında, kölgədə oturub istirahət etmək yeri, hava udmaq, təmiz 
havada olmaq yeri Bakının Dənizkənarı bulvarı idi. 

Biz onu yaradanlara minnətdar olmalıyıq. Bilirsiniz ki, bulvarı 
yüksək qiymətləndirərək, mən ona Milli park statusu vermişəm, 
xüsusi fərman imzalamışam. Əminəm ki, bundan sonra bizim 
Milli parkımız daha da gözəlləşəcək, inkişaf edəcək və bütün 
Azərbaycan üçün nümunə olacaqdır. 

Ancaq şəhər əsrin əvvəlində olan şəhər deyildir. Heç 40-cı, 50-
ci illərdə olan şəhər də deyildir. Şəhər böyüyüb, yeni-yeni 
mikrorayonlar yaranıb, həddindən çox yaşayış binaları tikilib, 
insanlar burada yaşayırlar. Ancaq insana təkcə mənzil lazım deyil, 
yaşamaq üçün yer lazım deyil, - o, azdır. İnsanın gərək istirahət 
etmək üçün də imkanı olsun. Onun üçün yaranmış 
mikrorayonlarda yaşıllıq işlərinin aparılması, hər evin qarşısında 
ağaclar əkilməsi və hər mikrorayonda müəyyən bir sahədə yeni 
parkların yaranması mənim 70-ci ildən başladığım həmin 
proqramın həyata keçməsidir. 

Mən qeyd etdim ki, 80-ci illərin axırına qədər bu proqram 
yerinə yetirilibdir. Ancaq sonra Azərbaycanda, o cümlədən 
Bakıda hərc-mərclik dövrü, hakimiyyətsizlik dövrü və müxtəlif 
cinayətkarların, cinayətkar dəstələrin cəmiyyətdə özlərinə yer 
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tutaraq cəmiyyəti dağıtmaq prosesi, dövrü idi - o vaxt nəinki 
ağaclar basdırmırdılar, hətta əkilmiş ağacları da qırırdılar, 
kəsirdilər, yandırırdılar, yaxud başqa məqsədlər üçün istifadə 
edirdilər. 

Mən 1993-cü ildə yenidən Bakıya qayıdarkən öyrəndim ki, 
bizim yaratdığımız bəzi böyük mikrorayonlarda, parklarda ayrı-
ayrı mafioz adamlar ağacları kəsib özləri üçün evlər tikmişlər. 
Demək, bu insanlar öz şəxsi mənafelerinə görə xalqın, dövlətin, 
millətin, vətəndaşların mənafelərini tapdalamışlar,  hüquqlarını 
tapdalamışlar. Bu isə cəmiyyətdə qəbul oluna bilməz. Cəmiyyət 
buna dözə bilməz, cəmiyyət bununla razı ola bilməz və dözmədi, 
razı ola bilmədi. Xalqa, millətə, vətəndaşlarımıza zərər gətirən, 
onlara qarşı cinayət edən və deyə bilərəm ki, xəyanət edən bütün o 
qruplar, dəstələr - hamısı bizim tərəfimizdən ləğv olundu. Biz 
Azərbaycanı bu cinayətkar dəstələrdən təmizlədik, cinayətkar 
ünsürlərdən təmizlədik, cinayətkarların vətəndaşlar üzərində olan 
hakimiyyətini aradan götürdük və indi gözəl, sakit, sərbəst 
yaşamağa imkan yaratmışıq. 

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərpa olubdur və Bakıda, 
Azərbaycanın bütün yerlərində hökm sürür. Demək, belə bir 
şəraitdə indi quruculuq prosesi gedir və quruculuq prosesinin də 
bir hissəsi, dediyim kimi, Bakıda yaşıllaşdırmanı davam etdirmək, 
yeni-yeni parklar salmaq, yaşayış binalarının ətrafında ağaclar 
əkməkdir. Bunların hamısı Bakını yaşıl bir şəhərə döndərir. Ancaq 
gələcəkdə Bakı bundan da gözəl şəhər olacaqdır. Çünki hər bir 
şəhər nə qədər çox yaşıl olsa, o qədər də gözəldir. 

Ancaq mən 30 il öncə bu proqramı başlayarkən bunu təkcə 
gözəllik naminə etməmişəm. Bakı sənaye şəhəridir. Hər bir 
sənaye şəhərində, təbiidir ki, ətraf mühit, xüsusən hava, xüsusən 
su sənaye müəssisələrindən müxtəlif maddələr atılması 
nəticəsində müəyyən qədər çirklənir, müəyyən qədər zəhərlənir. 
Ona görə də havanın təmizlənməsi üçün, ətraf mühitdə təmiz 
havanın təmin olunması üçün yaşıllıqdan, ağaclardan faydalı, 
səmərəli vasitə yoxdur. 



 618

Havanın təmizlənməsini ağaclardan başqa heç bir yol ilə, heç 
bir vasitə ilə təmin etmək olmaz. Yəni bunu heç bir şeylə əvəz 
etmək olmaz. Ağacların, yaşıllıqların havanı təmizləməsi heç bir 
başqa vasitə ilə əldə oluna bilməz. Yəni başqa bir üsul bunun 
əvəzini verə bilməz. Məhz buna görə də mən Bakının yaşıllaşması 
işinə başlamışam. 

O vaxt mən müraciət etdim ki, hər bir Bakı sakini iki ağac 
əksin və böyütsün. Çoxları bunu etdilər və kim etmədisə, onun 
əvəzinə başqaları iki yox, üç, dörd, beş, on, on beş ağac əkdilər, 
yetişdirdilər. İndi görürsünüz, buradan bu ağaclara baxın. İndi 
burada yaratdığınız parka baxın! Ora baxın, bura baxın! Bunlar 
hamısı insan zəhmətinin işidir, sizin əlinizin zəhmətinin 
bəhrəsidir. Sizin fədakarlığınızın nəticəsidir. Bax bu, məni 
sevindirir. 

Mən burada, yenə də deyirəm, bu parka baxmağa gəlmişdim, 
amma sizi görməkdən daha da şadam. Təbiidir ki, bu park da məni 
sizi görmək kimi sevindirir. 

İnanmayanlar da, anlamayanlar da, dərk edə bilməyənlər də 
artıq inanmalıdırlar, anlamalıdırlar, dərk etməlidirlər ki, insan 
gərək öz ətrafını həmişə gözəl etsin. İnsan yaşadığı evin ətrafınnı, 
öz evinin içini də, eşiyini də, yaşadığı rayonu, yaşadığı şəhəri 
gözəlləşdirməlidir, təmizləməlidir. 

Mən sizi bax, bu yola dəvət edirəm. Mən sizdən bu cür 
fədakarlıq gözləyirəm və məmnunam ki, Bakıda bu iş son illər çox 
böyük vüsət alıbdır, bir çox belə parklar yaranıbdır, hər birində 
insanlar istirahət edir. İndi baxıram, o tərəfdə də, bu tərəfdə də, sol 
tərəfdə də, sağ tərəfdə də, arxada da, öndə də - hamısında yaşayış 
evləri var. Amma insan gəlib elə öz mənzilinin içərisində istirahət 
edə bilməz. Buradan durub gedəsən Dənizkənarı bulvara, bizim 
Milli parka - buna nə qədər vaxt sərf etmək lazımdır. Bakının 
hamısı ora yığışsa, onda orada yer olmayacaqdır. Amma öz evinin 
yanında, öz ərazisində hər bir vətəndaşın parkda istirahət etmək 
imkanı əldə etməsi - bu, böyük nemətdir və mənim də məqsədim 
bundan ibarətdir. 
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İndi görürəm, burada nə qədər çox gənc var, nə qədər gözəl 
uşaqlar var. Bu, məni nə qədər sevindirir. Amma mən bir də ona 
görə sevinirəm ki, bu gənclərin, bu uşaqların bax, bu ağacların 
altında, bu çiçəklərin arasında, bu parkda istirahət etməyə, 
oynamağa imkanları vardır. O ki qaldı yaşlı nəslə, bizim 
təqaüdçülərə, - onlar üçün mütləq belə yerlər lazımdır. Çünki 
onlar işləyiblər, çalışıblar, haqq qazanıblar ki, istirahət etsinlər. 
Amma istirahət etmək elə evində oturub, çarpayının üzərində 
uzanmaqdan ibarət olmamalıdır. İstirahət etmək üçün gərək təmiz 
hava alsın, qonşusu ilə görüşsün, danışsın, nə bilim, nərd oynasın, 
qeybət etsin. 

Görürəm ki, bu söz hamısından çox xoşunuza gəldi. Qeybət 
edin, qeybət ümumi mənada pis şey deyldir: fikrini deyirsən, 
başqasının fikrini öyrənirsən. 

Mən bu işləri - həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
fəaliyyətini, həm də şəhərimizin rayonlarının icra hakimiy-
yətlərinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq təbiidir ki, 
onlar bu işləri təkcə özləri görə bilməzlər. Onlar bu işləri müəyyən 
müəssisələr, təşkilatlar vasitəsilə görürlər. Onlar bu işləri ayrı-ayrı 
mikrorayonlarda yaşayan vətəndaşlar vasitəsilə, sizinlə birgə 
görürlər. Yəni öz torpağına, öz elinə, öz rayonuna xoş münasibət, 
ürək yanğısı göstərən insanlarla, sizinlə birgə görürlər. 

Bir halda siz buraya yığışmısınız, mən hesab edirəm ki, siz 
hamınız bu gözəl parkın yaradılmasının iştirakçısısınız. Ona görə 
də mən hakimiyyət orqanlarına da, sizə də bu gözəl, xeyirxah 
işlərinizə görə təşəkkür edirəm. 

Bizim heykəltəraşlar, memarlar təşəbbüs göstəriblər - 
akademik, professor Zərifə xanımın, mənim mərhum həyat 
yoldaşımın büstünü bu parkda qoyublar. Doğrudur, mən bunu 
bilmirdim. Bu, onlar tərəfindən göstərilən təşəbbüsdür. Mən bu 
təşəbbüsə görə çox məmnunam. Bu işdə təşəbbüs göstərənlərin, 
mənim ailəmə münasibət göstərənlərin hamısına dərindən 
minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. 

Mən burada çoxlu gənclər görürəm. Yenə də deyirəm, bu, məni 
sevindirir. Çünki gənclər müstəqil Azərbaycanın, ölkəmizin 
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gələcəyidir. Mən gənclərdə xoş əhval-ruhiyyə görürəm. Hər bir 
insanın sifətinə, geyiminə, paltarına baxıram, - Allaha şükürlər 
olsun, görürəm ki, pis deyil. Təbiidir ki, bundan da yaxşı 
olmalıdır. Mən istəyirəm bundan da yaxşı olsun. Mən onlara 
şikayət edirəm ki, bizim ölkənin bəzi çətinlikləri vardır - 
torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur, işğal edilmiş 
torpaqlardan bir milyondan çox azərbaycanlı yerindən-yurdundan 
qaçqın düşübdür, çadırlarda yaşayırlar. Bunlar həqiqətdir. 
Yurdlarından didərgin düşərək çadırlarda yaşayan insanlar çox 
ağır vəziyyətdədirlər. Biz onların yaşayışını müəyyən səviyyədə 
saxlamaq üçün nə mümkündür edirik. Mən xarici ölkələrin dövlət 
başçılarına müraciət edirəm ki, bizə yardım göstərin. 

Onların çoxu həmin çadırları görmyr, amma şəhərimizin 
küçələrində, prospektlərində insanlarımızı - gənclərimizi, 
qadınları, qızları, oğlanları görürlər və deyirlər ki, sizin insanlar 
belə gözəldirlər, gözəl əhval-ruhiyyədədirlər, yaxşı geyimləri 
vardır, siz niyə belə çox narahatlıq keçirirsiniz? Mən isə onlara 
deyirəm ki, bizim xalqın bir xüsusiyyəti var - onlar heç vaxt öz 
çətinliklərini başqalarına göstərməzlər. Onlar öz çətinliklərini 
özləri həll edərlər və heç vaxt göstərməzlər ki, çətinlikləri var. Bu, 
bizim xalqımızın xüsusiyyətidir. 

Ancaq bununla bərabər, görürəm və sevinirəm ki, hamınız 
yaxşısınız. Gənclərimiz, uşaqlar çox gözəldirlər. Bu, məni 
sevindirir. Çünki Azərbaycanın prezidenti kimi mən təkcə bu gün 
haqqında yox, gələcək haqqında da düşünürəm. Mən inanıram ki, 
bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycan daim müstəqil, xalqımız 
həmişə azad yaşayacaqdır. Bizim gördüyümüz bu işlər xalqımızı 
gələcəkdə daha da yaxşı yaşadacaqdır. Biz bunları gənclərə 
əmanət edirik, etibar edirik?  

Bizim əsas problemimiz işğal olunmuş torpaqlarımızı 
Ermənistan silahlı qüvvələrindən   azad etmək və yerindən-
yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz elinə-obasına  
qaytarmaqdır. Biz buna mütləq nail olacağıq, sülh yolu, danışıq 
yolu ilə nail olacağıq. Mən müharibənin başlanmasının, 
gənclərimizin yenidən gedib  şəhid olmasının tərəfdarı deyiləm.   
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Mən bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışıram və əmin 
ola bilərsiniz ki, biz bu məsələni həll edəcəyik, qaçqınlar, 
köçkünlər öz yerlərinə qayıdacaqlar, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Ölkəmizin başqa problemləri də həll 
ediləcəkdir. 

Bilirsiniz ki, neft sərvətlərimizin istifadə edilməsi barədə son 
beş ildə apardığımız işlər artıq öz gözəl nəticələrini verir. 
Dünyanın ən böyük neft şirkətləri Azərbaycana gəlibdir. Onlar 
bizimlə bərabər Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük 
işlər görürlər. Bunlar ölkəmizin gələcəyinə çox böyük əsas 
yaradıbdır. 5-10 ildən sonra Azərbaycan dünyanın iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş ən zəngin ölkələrindən biri olacaqdır. Biz 
bunu sizin üçün, xalqımız, millətimiz üçün, gələcək nəsillər üçün 
edirik. 

Mən sizinlə bu görüşümdən sevinc hissi keçirdiyimi bir daha 
bildirirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, səadət, bütün işlərinizdə 
uğurlar arzu edirəm. Mənə göstərdiyiniz bu məhəbbətə, 
Azərbaycan prezidenti kimi mənə göstərdiyiniz bu etibara, 
dəstəyə görə hamınıza səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Sağ olun.  

(Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi böyük diqqətlə 
dinlənildi və dəfələrlə gurultulu, sürəkli alqışlarla qarşılandı.) 

 
* * * 

 
Sonra prezident Heydər Əliyev buraya toplaşan rayon 

sakinlərinə, o cümlədən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğal olunmuş Ağdam və   digər rayonlardan didərgin düşmüş 
məcburi köçkünlərə yaxınlaşdı, onların vəziyyəti ilə maraqlandı 
və dedi: 

- İnşallah, Ağdama mütləq gedəcəksiniz. Heç narahat olmayın. 
Dözmüsünüz, çox dözmüsünüz, çox əziyyət çəkmi-siniz. Amma 
inanınki, gedəcəksiniz və bütün bu əziyyətləriniz də yadınızdan 
çıxacaqdır. Ağdama gələcəyəm. Keçmişdə Ağdamda çox 
olmuşam. Mənə bir sözünüz varmı?  
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SAKİNLƏR: Sizə cansağlığı arzulayırıq. Gün o gün olsun ki, 
öz yerimizə-yurdumuza qayıdaq. Allah Sizi bizim üstümüzdən 
əskik eləməsin.  

 
*  * * 

 
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev parkın layihəsinə baxdı, bu 

istirahət guşəsində Naxçıvandan gətirilmiş ağacı əkdi. 
Prezident Heydər Əliyev parkda akademik Zərifə xanım 

Əliyevanın həyat və yaradıcılığını əks etdirən eksponatlar 
toplanmış xüsusi guşəni ziyarət etdi, buradakı fotoşəkillərə 
maraqla baxdı. 

 Azərbaycan.- 6 may.- 2000 
 

 
 
 
Azərbaycan, 11 aprel 2000 

 
BAKI TÜRK ŞƏHİDLİYİNİN VƏ XATİRƏ ABİDƏSİNİN 

AÇILIŞI MƏRASİMİ 
 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixinin 

ən çətin, faciəli məqamlarında - 1918-1920-ci illərdə erməni 
silahlı dəstələri ölkəmizin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Bakıda 
xalqımıza qarşı görünməmiş miqyasda qanlı terror aktları 
törətmişlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müraciəti ilə 
həmin dövrdə Türkiyədən ölkəmizə köməyə gəlmiş Nuru Paşanın 
başçılığı altında Türk Ordusunun döyüşçüləri öz azərbaycanlı 
qardaşları ilə birlikdə, xalqımızın düçar olduğu bu faciənin 
qarşısını almışlar. 

Amansız düşmənlə döyüşlərdə neçə-neçə türk əsgəri və zabiti, 
eləcə də xalqımızın oğulları qəhrəmanlıqla həlak olmuşlar. 
Onların bir qismi Bakının ən uca yerlərindən birində - Dağüstü 
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parkda dəfn edilmişlər. Hər iki ölkənin iştirakı ilə burada Bakı 
türk şəhidliyi və xatirə abidəsi ucaldılmışdır. 

Aprelin 9-da Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə 
prezidenti Süleyman Dəmirəl xatirə abidəsinin açılışı mərasiminə 
gəldilər. 

Mərasimə   toplaşanlar hər iki dövlət başçısını hərarətli 
alqışlarla qarşıladılar, onlara gül-çiçək dəstələri təqdim olundu. 

Bakının düşmən işğalından azad edilməsi, bu döyüşlərdə 
qəhrəmanlıqla həlak olmuş şəhidlər barədə dövlət başçılarına 
məlumat verildi. Bildirildi ki, Nuru Paşanın rəhbərliyi altında 
Türkiyə Ordusunun döyüşçüləri ölkəmizin müxtəlif yerlərində 
amansız düşmənlə vuruşmuşlar. Beş ay davam edən bu döyüşlərdə 
1130 türk əsgəri və zabiti şəhid olmuşdur. Onların bir qismi 
ölkəmizin müxtəlif yerlərində adsız məzarlarda uyuyur. 938 
şəhidin dəfn olunduğu yer məlumdur. Bunların 174-ü 
azərbaycanlı şəhidlərdir. 

 
TÜRKİYƏ PREZİDENTİ  

SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN NİTQİ 
 

- Qardaş Azərbaycanın dəyərli cümhur başkanı, əziz qardaşım, 
hörmətli Heydər Əliyev! 

Hörmətli qonaqlar! 
Sizin hamınızı sevgi və ehtiramla salamlayıram. Bu gün 

Şəhidlər xiyabanında yığışmağımız bizə çox mühüm məqamları 
xatırladır. Burada hissiyyata qapılmamaq mümkün deyil. Uğrunda 
ölən varsa, torpaq o zaman vətən olur, uğrunda ölən varsa bayraq 
o zaman bayraq olur. İnsan üçün ən əziz varlıq onun həyatıdır. 
"Candan əziz nə var?" sualına "Vətən" deyə cavab vermək olar. 
Vətən uğrunda ölənlər varsa, o Vətən sizindir. Vətəni küçədən 
tapmırlar. Torpağı Vətən etmək ona sahib çıxmaq şüurundan 
yaranır. Bax, elə burada, bu Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan 
üçün öz canından keçmiş gənc insanlar yatır, son on il ərzində 
Vətən naminə şəhid olmuş qəhrəmanlar uyuyurlar. Mən buranı 
dəfələrlə ziyarət etmişəm. 
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Burada eyni zamanda təxminən 80 il bundan əvvəl 
Azərbaycanın yardımına gəlmiş, onun müstəqilliyi və azadlığı 
uğrunda həlak olmuş türk övladları da uyuyurlar. Onların 
qohumları bugünkü mərasimi gördükləri zaman çox xoşbəxt 
olacaqlar. Ona görə ki, onların övladları bir dost və qardaş ölkənin 
torpaqlarında həmin dost və qardaş ölkənin müstəqilliyi və 
təhlükəsizliyi üçün canlarından keçmişlər. Türk şəhidləri bu 
qardaş ölkənin bağrına gömülmüşlər. Mən hətta deyərdim ki, 
torpağa deyil, qardaş xalqın qəlbinə gömülmüşlər. 

Sağ tərəfdəki və sol tərəfdəki şəhidləri Azərbaycan xalqı heç 
vaxt bir-birindən ayırmır, onların hamısını öz bağrına basmışdır. 
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı məhz budur. Bax, Anadolu 
türkləri ilə azərbaycanlıların bir-birinə bəslədiyi qardaşlıq 
duyğuları da elə budur. 

82 il əvvəl türk əsgərləri buraya gəlmiş, şəhid olmuşlar. Onlar 
canları bahasına Azərbaycanı xilas etmişlər. O vaxt qurulan 
Azərbaycan dövləti qala bilmədi. Təbii ki, bunun da bir çox 
səbəbləri vardır, ondan alınacaq dərslər vardır. Bilirsiniz ki, ilk 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi Məmmədəmin 
Rəsulzadənin məzarı Ankaradadır. O, "Bir kərə yüksəl bayraq bir 
daha enməz” demişdir. Təəssüf ki, araya başqa şeylər girmişdi. 
İndi Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşmuşdur. Bu dəfə 
yüksələn bayraq heç vaxt enməyəcəkdir. Yüksələn bayrağı biz 
həmişə bürclərdə, səmada dalğalanan görəcəyik. Bu bayrağın bir 
daha enməməsi üçün coşğun fəaliyyət göstərən dəyərli dostum, 
qardaşım Heydər Əliyevi, bu işdə ona kömək edən, dəstək verən 
sizləri ürəkdən təbrik edirəm. Bəli, hər şey Azərbaycan üçün 
olmalıdır. Bunu da bilin ki, Anadoluda yaşayan 65 milyon 
qardaşınız həmişə, bütün şərtlər altında sizinlə bərabərdir. Biz iki 
dövlət, bir millətik. Yəni bir millətin iki dövlətiyik. 

Burada uyuyan əziz şəhidlərimizin hamısını hörmətlə anıram. 
Türk   millətinin   ətraf ölkələrin çoxunda şəhidi vardır. Harada 

bir türk övladı şəhid olmuşsa,  türk dövləti onu tapdı, məzarını 
düzəltdi,   xatirəsinə   abidə ucaltdı. Çünki şəhidlər bizim ən əziz 
varlığımızdır. Zatən dinimiz də şəhidləri ölü deyil, diri hesab edir. 
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Bizim  dinimiz,   bizim peyğəmbərimiz buyurur ki, şəhidlər 
yenidən dünyaya gəlsələr, yenə şəhid olmaq üçün gələrlər. 
Şəhidlik bu qədər ali, şərəfli, uca mərtəbədir.   Şəhidlərin   yeri 
cənnətdir. Allah-taala bu xiyabanda uyuyan bütün şəhidlərə 
cənnətdə yer vermişdir bütün   şəhidləri   rəhmətlə anıram və  bu 
gözəl torpaqlarda uyuyan türk şəhidlərinin   ruhuna   bəslədiyi 
ehtiram  üçün dəyərli qardaşım Heydər Əliyevə təşəkkür edirəm. 
Allah şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Sizin hamınızı  sevgi  və  
sayqı ilə salamlayıram.  

 
* * * 

 
Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

mərasimdə nitq söylədi. 
 
 
Azərbaycan, 11 aprel 2000 

 
BAKI TÜRK ŞƏHİDLİYİNİN VƏ XATİRƏ ABİDƏSİNİN 

AÇILIŞI MƏRASİMİ 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ 
HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ 

 
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli 

Süleyman Dəmirəl! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 
Bu gün biz əlamətdar hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. 

Ancaq bu günə qədər, son iki gündə Azərbaycanda tarixi hadisələr 
baş verir. Türkdilli dövlətlər birliyinin VI zirvə görüşü Bakıda, 
Azərbaycanda keçirildi. Biz dövlətlərimizin, xalqlarımızın, 
millətlərimizin daha da bir olması, yaxınlaşması, sıx əməkdaşlıq 
etməsi üçün çox dəyərli qərarlar qəbul etdik, böyük bəyannamə 
imzaladıq. Bu gün biz hamımızın ulu babası olan "Kitabi-Dədə 
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Qorqud" dastanının 1300 illiyini bir yerdə təntənəli bayram kimi 
qeyd etdik. 

Bu da təsadüfi deyildir. Çünki biz - türk xalqları, türk-dilli 
xalqlar bir kökə, bir dilə, eyni dinə, bir milli adət-ənənəyə 
mənsubuq. Bizim bu köklərimiz o qədər dərindir ki, 1300 il 
bundan öncə bizim bütün  xalqlarımızın ulu babası olan "Kitabi-
Dədə Qorqud"u indi yenidən oxuyuruq, yenidən dərk edirik, 
yenidən anlayırıq. Bu bayram mərasimlərində bütün dünyaya 
bəyan edildi ki, bizim nə qədər müdrik əcdadlarımız olubdur, 
xalqımız dünya mədəniyyətinə, sivilizasiyasına böyük 
şəxsiyyətlər veribdir. Onların içərisində ən qədimi ulu babamız 
Dədə Qorquddur. 

Biz bir yerdə olaraq həmişə bir-birimizi qorumuşuq, bir-
birimizə yardım etmişik. Dədə Qorqud da həmişə deyibdir ki, bir 
olun, əl-ələ verin. Nə qədər bir olsanız, əl-ələ versəniz, o qədər də 
uğurlu, o qədər də qalib olacaqsınız. 

Bu gün biz böyük incəsənət əsərinə baxırdıq. Orada Dədə 
Qorqudun yazıları əsasında Qazan xan oğlunu cəngavərliyə 
hazırlamaq üçün ona ox verir. Oğlu bir oxu dizinə vuraraq 
sındırır. Amma sonra bir neçəsini verir, sındıra bilmir. Bu onu 
göstərir ki, bir olsanız, sizi heç kəs qıra bilməz, heç kəs dağıda 
bilməz, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Ona görə də əsrlər boyu 
bizim birliyimiz həmişə qalibiyyət gətirmişdir. 

XX əsrdə Azərbaycan xalqının taleyi çox ağır mərhələlərdən 
keçibdir. Rusiya imperiyası dağıldıqdan sonra Azərbaycan böyük 
təhlükə və façiələr qarşısında olubdur. Ermənilər XX əsrdə 
Azərbaycan xalqına qarşı bir neçə dəfə soyqırımlar həyata 
keçiriblər. Onlardan ən dəhşətlisi 1918-ci il mart ayının 31-də 
Bakıda keçirilən soyqırımıdır. Təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın 
bütün bölgələrində belə soyqırımlar keçirilmişdir. Minlərlə, on 
minlərlə günahsız azərbaycanlılar qətlə yetirilmişlər. 

Bəli, o zaman Azərbaycan, Bakı bir çox ölkələrin maraq 
dairəsinə çevrilmişdi. Burada azərbaycanlıların qədim torpağında 
yadellilər hökm sürmək istəyirdilər, Azərbaycanı, Bakını öz 
əllərinə keçirmək istəyirdilər. O vaxt döyüşlərdə bizə yardım 
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etməyə gələn türk ordusunun cəngavər, qəhrəman oğulları 
olmuşdur. Mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ 
dəfələrlə demişəm ki, Nuru Paşanı, Xəlil Paşanı Bakıda indiyə 
qədər hamı xatırlayır. Vaxt keçib, zaman keçib, Sovet hakimiyyəti 
illərində bu tarix tamamilə pozulub, qaralanıb, bu tarixi 
öyrənməyə insanların imkanları olmayıb. Ancaq o adlar, həmin 
adların arxasında olan qəhrəman türk əsgərləri xalqımızın 
qəlbində yaşayıbdır. 

Bəli, onlar burada torpağa veriliblər. Türkiyədən gəlmiş 
qardaşlarımız, şəhid olanlar və azərbaycanlı şəhidlər bir yerdə 
məzara qoyulmuşlar. Bura, Bakının bu hissəsi ilk dəfə o vaxt 
məzarlığa çevrilmişdi. Ancaq sovet hakimiyyəti illərində bu 
məzarlar dağıdılmış, pozulmuş, insanlar bu məzarları ziyarət 
etməkdən məhrum olmuşlar. Burada park salınmış, parka heç 
azərbaycanlı olmayan, 20-ci illərdə Azərbaycana başçılıq edən, 
Rusiyadan gəlmiş Kirovun adı verilmişdi. Onun heykəli də 
Bakının ən yüksək nöqtəsində qoyulmuşdu. Yəni bu məzarların 
üzərində park düzəldib, insanları burada şənləndirmək, gəzdirmək 
niyyəti olmuşdur. Bəli, bu, on illərlə davam etmişdir. 

1990-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı sovet imperiyası 
tərəfindən, Moskva hakimiyyəti tərəfindən yeni bir təcavüz 
başlandı. Azərbaycan xalqı öz azadlığı, müstəqilliyi uğrunda 
ayağa qalxdığına görə və artıq kommunist rejiminə dözmədiyinə 
görə, meydanlara, küçələrə çıxdığına görə yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə Bakıya sovet ordusunun qoşunları yeridildi, tanklar 
gətirildi, küçələrdə günahsız insanlar şəhid oldular. O şəhidlər 
burada torpağa verildilər. 

Bilirsiniz ki,  1988-ci ildən Ermənistan Azərbaycana qarşı 
hərbi təcavüzə başlayıbdır, müharibə gedibdir. Bizim qəhrəman 
oğullarımız torpaqlarımızın qorunması uğrunda şəhid olublar. O 
şəhidlərin çoxu da burada torpağa veriliblər. Onların məzarları 
buradadır. 

Bu da tamamilə tarixin həqiqətləridir ki, vaxtilə Azərbaycanı 
qorumaq uçün türk əsgərləri, Azərbaycan qəhrəmanları burada bir 
yerdə şəhid olublar. 1990-cı illərdə şəhid olanlar da buradadırlar. 
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Ona görə də bütün bu yer indi artıq Şəhidlər xiyabanıdır və 
Şəhidlər xiyabanında biz şəhidlərimizin xatirəsinə böyük bir abidə 
ucaltmışıq. Orada əbədi məşəl yanır. Burada isə indi biz 1918-ci 
ildə şəhid olmuş türk əsgərlərinin məzarları üzərində yeni bir 
abidə ucaltmışıq. Burada həm türk əsgərlərinin, həm də 
Azərbaycan qəhrəmanlarının məzarları bir yerdədir. 

Bu gün biz - bu da bir rəmzi məna daşıyır - "Dədə Qorqud" 
eposunun 1300 illik yubileyini bir yerdə bayram etdik, türk 
ölkələrinin birliyini dünyaya bir daha numayiş etdirdik. Bu gün da 
bu şəhidləri yad edirik, onların xatirəsi qarşısında baş əyirik və 
onların xatirəsinə ucaldılmış bu abidənin açılışına gəlmişik. Mən 
çox məmnunam ki, bu abidəni biz Azərbaycan xalqının əziz dostu 
və qardaşı Süleyman Dəmirəlin iştirakı ilə açırıq. Burada olan 
bizim adamlar deyirlər ki, bu abidə çoxdan hazırlanıbdır. Mənə 
dəfələrlə demişdilər ki bunu açmaq lazımdır. Ancaq mən 
demişdim ki, yox, əgər bizim dostumuz, qardaşımız, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycana 
gəlməsə. - o, tez-tez gəlirdi, - fürsət tapmasa, biz bunu 
açmayacağıq. Bu fürsət indi bizim əlimizə keçib, abidəni bir yerdə 
açırıq. 

Hörmətli dostum və qardaşım! 
Mən sizə Azərbaycan xalqı adından bir daha təşəkkur edirəm. 

Bütün turk xalqına təşəkkür edirəm. Burada şəhid olmuş türk 
əsgərlərinin qohum-əqrəbasına öz təşəkkürümü bildirirəm və bu 
əsgərlərin simasında qəhrəman türk ordusuna, bu gün dünyanın ən 
güclü ordularından biri olan Türkiyə Cümhuriyyətinin ordusuna 
təşəkkürümü bildirirəm və bu şəhidlərə Allahdan rəhmət 
diləyirəm. Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. 

 
«BAKILI OĞLANLAR» KOMANDASININ YENİ 

PROQRAMLA ÇIXIŞI AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ 
HEYDƏR ƏLİYEV KONSERTDƏ OLMUŞDUR 

 
«Bakılı oğlanlar» şən və hazırcavablar komandası mayın 5-də 

Respublika sarayında yeni proqramla çıxış etmişdir. 
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev gənc istedadların çıxı-
şına baxmaq üçün saraya gəldi. Salona toplaşanlar dövlətimizin 
başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Maraqlı süjetlər və duzlu yumor ilə tamaşaçıların həmişə 
rəğbətini qazanan «Bakılı oğlanlar» bu dəfə də özlərinə sadiq 
qaldılar. Bu, onların yeni proqramla üçüncü çıxışı olmasına 
baxmayaraq, salonda yenə də boş yer yox idi. 

Konsert böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Tamaşaçılar ifaçıların 
hər bir çıxışını bəyənsələr də, «Xəstəxanada», «2000-ci ilin 
məktəbi», «Məhəllə» süjetlərini daha çox alqışladılar. Yeni 
proqramda «Rast» qrupu da onlarla birlikdə çıxış edirdi. 

«Bakılı oğlanlar» komandası XX əsrin çempionları turnirinin 
final mərhələsinə çıxmışdır və nümayiş etdirilən yeni proqram 
onların bu yarışda da uğurla çıxış edəcəklərinə ümid bəsləməyə 
əsas verir. 

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev konsert qurtardıqdan 

sonra səhnə arxasına gəldi, komandanın üzvləri ilə səmimiyyətlə 
görüşərək dedi: 

- Sizi təbrik edirəm, yenidən gözəl bir proqramla çıxış etdiniz. 
Anar deyir ki, anşlaqla keçir, yəqin ki, başqalarına stimul vermək 
istəyirsiniz. Hər dəfə olduğu kimi, indi də çox gözəl çıxış etdiniz. 
Mənim heç xatirimdə deyil ki, artıq beş il keçibdir. Beş ildir ki, siz 
inkişaf edirsiniz, istedadınız get-gedə artır. 

Burada daha çox rus dilində danışdınız, proqramın da çox 
hissəsi pus dilindədir. Amma Azərbaycan dili tədricən tətbiq 
olunur, bu, çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox 
adamlar iki dili – Azərbaycan və rus dillərini bilirlər. Bununla 
belə, bizim ölkəmiz müstəqildir, suveren dövlətdir, dövlət dilimiz 
Azərbaycan dilidir. Mən rəhbər vəzifədə olan bütün işçilərimizə 
iki-üç dəfə xəbərdarlıq etmişəm – kim öz Azərbaycan dilini 
öyrənməsə, onu işdən azad edəcəyəm. Yəqin, Anar da deyə bilər 
ki, kim öyrənməsə, komandadan çıxaracaqdır. Lakin birinci 
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növbədə o özü öyrənməlidir, mənəvi hüququ olmaq üçün özü 
öyrənməlidir. 

Çox yaxşı çıxış etdiniz. Baxıram, çox istedadlı uşaqlarsınız, 
yaxşı gənclərsiniz. Mənim aeroporta gəlmə-yimi yaxşı 
göstərdiniz. (Murad Dadaşova müraciətlə): Sən idin, deyilmi? Hər 
şeyi yaxşı göstərirsən, amma boyun mənimki qədər deyildir. 
Yaxşı göstərdiniz. Mən həmişə xaricə gedib-gələndə görürsünüz, 
ona görə də göstərməyinizdə elə bir təəccüblü şey yoxdur. 

Komandanın kapitanı, Milli Məclisin deputatı Anar 
Məmmədxanov dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

- Cənab prezident, Siz yumoru, parodiyanı həmişə normal 
qəbul edirsiniz. Bu, bizim üçün doğrudan böyük şərəfdir. 
Məmurlar yaxınlaşıb deyəndə ki, niyə bizə sataşmısınız, demişik 
ki, prezident haqqında danışanda o heç vaxt heç nə demir, siz nəyə 
görə belə narahatsınız? 

Heydər Əliyev: Mən onu görəndə hamıdan çox gülürəm. 
İstəyirəm sizə bir fikir deyəm: Əvvəl mənim barəmdə yumoru 
göstərin, sonra müxalifəti. Əgər onlar bir söz desələr, deyərsiniz 
ki, biz prezidenti də göstəririk, bərabərlik eləmişik. 

Anar Məmmədxanov: Sizi zahirən göstəririk, onların isə içini. 
Bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır. 

Heydər Əliyev: Çox gözəl. Aşığı oynayan hansı idi? 
Anar Məmmədxanov: Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun 

nəvəsidir. 
Heydər Əliyev: Allah ona rəhmət eləsin, yaxşı bəstəkar, yaxşı 

insan idi. Mən onunla 50-ci illərdən yaxın tanış idim. 
Bəstəkarın nəvələri Tahir və Cabir İmanovlar baba-larının 

Fəxri xiyabanda dəfn olunmasına görə dövlətimizin başçısına 
ailələri adından minnətdarlıq etdilər. 

Heydər Əliyev: Bəs necə, mən eşidən kimi qəzetdə baş-sağlığı 
verdim, göstəriş verdim ki, Fəxri xiyabanda dəfn olun-sun. Yaxşı 
bir insan, yaxşı bəstəkar idi. Mən onu hər dəfə görür-düm, çox 
sağlam idi. Amma nədənsə, birdən, qəfildən oldu. 

Tahir İmanov: Nənəmiz rəhmətə getdi, bir ay sonra isə 
babamız. 
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Heydər Əliyev: Nənənin adı gərək ki, Ağgül idi, yadımdadır. 
Siz onun qızının uşaqlarısınız? Çox yaxşı, istedadlı uşaqlardır, 
bunların üstünlüyü ondadır ki, həm Azərbaycan dilində, həm də 
rus dilində eyni səviyyədə danışırlar. 

Anar Məmmədxanov: Şuşada böyüyüblər. 
Heydər Əliyev: Amma rus dilini də yaxşı bilirlər. 
Anar Məmmədxanov: (Elçin Bağırzadəni dövlətimizin 

başçısına təqdim edərək): Bizim yeni opera səsimizdir. 
Heydər Əliyev: Doğrudan, sizin yaxşı səsləriniz də var, Bilalı 

keçəcəksiniz. O, indi sizin komandadadır? 
Anar  Məmmədxanov: Bəli. Bilalı amerikaya aparmışdıq. 

Orada muğam nömrəsini göstərəndə zəncilər məətəl qalmışdılar. 
Heydər Əliyev: İlham haradadır, buraya gəl. Mən onu bir də 

öpürəm ki, gələn dəfə daha yaxşı göstərsin. 
Sizi də təbrik edir yeni uğurlar arzulayıram. Sözünüzün üs-

tündə durun, - dediniz ki, qalib gələcəksiniz. Deyiləni həyata 
keçirmək, verilən sözü yerinə yetirmək lazımdır. Mən buna ümid 
bəsləyəcəyəm. Yaxşı kollektiv yaran-mışdır. Siz səhnədə 
düzüləndə görünür ki, çox böyük kollektivsiniz. Daha da sıx 
birləşməyə çalışın. Azərbaycanda sizin böyük nüfuzunuz var, 
məşhursunuz. Konsertiniz anşlaqla keçir, hamı gülür. Mən özüm o 
qədər güldüm ki, gözlərim yaşardı. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. 
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Azərbaycan.- 9 may.- 2000 
 

AZƏRBAYCAN AKADEMİK MİLLİ DRAM 
TEATRINDA «AYDIN» PYESİNİN YENİ QURULUŞDA 

TAMAŞASI 
 

Respublika Prezidenti Heydər Əliyev tamaşaya baxmışdır 
 
Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı görkəmli dramaturq 

Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 100 illik yubileyi 
münasibətilə böyük sənətkarın «Aydın» pyesini yeni quruluşda 
tamaşaya qoymuşdur. 

Mayın 7-də Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bu tamaşaya 
baxmışdır. 

Teatrın ətrafına toplaşan sakinlər dövlətimizin başçısını 
alqışlarla qarşıladılar. Prezidentə gül-çiçək dəstələri təqdim edildi. 

 
Prezident tamaşaçı zalına daxil olarkən salondakılar onu 

gurultulu, hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev fasilə zamanı görkəmli 

səhnə ustası, xalq artisti Nəsibə Zeynalova və xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadə ilə görüşüb söhbət etdi. 

Heydər Əliyev (Nəsibə Zeynalovaya müraciətlə): Necəsiniz, 
nə var, nə yox? 

Nəsibə Zeynalova: Şükür, yaxşıyam. 
Heydər Əliyev: Sizi televiziyada hərdənbir görürəm və 

sevinirəm. Maşallah, yaxşısınız. 
Nəsibə Zeynalova: Özüm yaxşıyam, amma ayaqlarım məni 

incidir. 
Heydər Əliyev: Ayaqlarını möhkəmləndir. Sizi burada 

gördüyümə görə çox sevinirəm. Bəxtiyar müəllimi salonda 
gördüm, amma sizi görmədim. Yaxşıdır ki, indi televiziya 
verilişlərində iştirak edirsiniz. Bir müddət fasilə olanda, sizi 
görməyəndə darıxırıq. 
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Nəsibə Zeynalova: (İlham Əliyevə müraciətlə): Sizi hərdənbir 
görürəm. 

Heydər Əliyev: Gənc vaxtlarında İlham sizin teatrın ən böyük 
pərəstişkarı idi. O, başqa teatrlara getməzdi, rəhmətlik Zərifə 
xanımı həmişə məcbur edərdi ki, gedək Musiqili Komediya 
Teatrına. Həmin teatr uşaq vaxtından işhamın ən çox sevdiyi teatr 
idi. O, sizin tamaşalara daha çox gedərdi. 

Nəsibə Zeynalova: Zərifə xanım da həmişə teatra gələrdi, 
mənim sözlərimi eşidərdi. O, mənə deyərdi ki, səndən ayrıl-
mayacağam. O, həyatdan tez getdi. Heyf, heyf, heyf... 

Heydər Əliyev: O sizi də, teatrınızı da çox sevirdi, uşaqlarım 
da çox sevirdilər – oğlum da, qızım da. Mən də teatrı sevirəm, 
amma bir o qədər vaxtım olmur. Onlar məni də dartıb aparırdılar. 
Gözəl-gözəl komediyalar, gözəl-gözəl rollar vardı. 

İlham Əliyev: Sizin tamaşalara biz bir neçə dəfə gedirdik. 
Heydər Əliyev: Uşaq belə olur də: bir dəfə gedir, sonra hər 

dəfə getmək istəyir. «Hicran», «Qayınana»… 
Nəsibə Zeynalova: «Qayınana», «Hicran», «Altı qızın biri 

pəri» tamaşaları, Cəhrə arvad obrazı… mənim ən çox xoşuma 
gələn Cəhrə arvad obrazıdır. 

Bəxtiyar Vahabzadə: Cəhrə arvad deyir ki, vallah, imanımı 
yandıra bilmərəm, - bilmirəm vedrə sol əlimdə idi, yoxsa sağ 
əlimdə. Çox incə detaldır. 

Nəsibə Zeynalova: «Bir qəzetlik sözüm var, amma 
deməyəcəyəm. Nə dərdimə qalıb, imanımı yandırım». 

 
* * * 

 
Tamaşanın ikinci hissəsi də uğurla keçdi. Teatr həvəskarları 

yaradıcı heyətin uğurlu işini, əsərdəki obrazların daxili aləmini 
yüksək sənətkarlıqla açan, o dövrün ziddiyyətlərini inandırıcı 
şəkildə nümayiş etdirən aktyorların oyununu dəfələrlə alqışladılar 

 
* * * 
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Tamaşa başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti Heydər 
Əliyev yaradıcı heyətlə görüşüb söhbət etdi. 

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, xalq artisti Mikayıl Mirzə 
dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

- Əziz prezidentimiz, bu gün bizim sevincimizin həddi-hüdudu 
yoxdur. Bu, ürəkdən gələn sözdür. Siz bizə həmişə sevincə bəxş 
etmisiniz. Siz tamaşaya gəlməklə teatrımıza, bizim boynumuza 
böyük minnət qoydunuz. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirik. Sizə 
cansağlığı arzu edirik və mən bu gül dəstələrinin üzərinə 
Azərbaycanın bütün güllərini qoyaraq Sizə armağan edirəm. 
Ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşləriniz barədə bu 
toplunu mən tamaşaçıların qarşısında Sizə təqdim edirəm. Bu 
toplunu Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu buraxmışdır. 
Bu, siqnal nüsxədir, iki saat bundan əvvəl çap edilmişdir. 
Tamaşaçıların adından mən bu kitabı Sizə bağışlayıram. Kitabın 
müəllifi böyük elmi işçi Asif Rüstəmlidir. Özü buradadır. Bu 
kitaba görə ona eşq olsun. Bu kitabı teatr kollektivi, incəsənət 
işçiləri adından da Sizə bağışlayıram. 

Prezident Heydər Əliyev teatrın yaradıcı heyətinə müraciətlə 
dedi: 

- Əziz və hörmətli Milli Dram Teatrımızın böyük sənətkarları! 
Mikayıl Mirzə həmişə çox orijinallığı ilə hamıdan fərqlənir. 
Mikayıl, mən təşəkkür edirəm. Ancaq mənim bura gəlməyimin 
əsas məqsədi bu tamaşanı yenidən görməkdir, bizim Milli Dram 
Teatrımızı təbrik etməkdir. 

Bu gün sizin tərəyfinizdən xalqımıza, vətəndaşlarımıza təqdim 
olunan bu tamaşa bizim üçün iki cəhətdən əhəmiy-yətlidir. 
Birincisi, bu tamaşa bizim böyük dramaturqumuz, yazıçımız, 
böyük mütəfəkkirimiz Cəfər Cabbarlının 100 illik yubileyinə həsr 
olunubdur. İkincisi də bu gözəl teatrın və ümumiyyətlə, 
Azərbaycanda dünyəvi teatrın yaranmasının 125 illiyinə həsrr 
olunubdur. Bilirsiniz ki, bu məsələlərə xüsusi qiymət verərək və 
xüsusi hörmət göstərərk, Azərbaycan Milli Teatrının, dünyəvi 
teatrın yaranmasının 125 illiyi və böyük Cəfər Cabbarlının anadan 
olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə mən xüsusi sərəncamlar 
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imzalamışam. Bu yubiley mərasimləri, demək olar ki, 1998-1999-
cu illərdən keçir. Çünki mən 1998-ci ildə teatr haqqında sərəncam 
imzalamışdım, 1999-cu ildə isə Cəfər Cabbarlının 100 illiyi 
haqqında sərəncam imzalamışdım. Yubiley tədbirləri keçir və 
keçəcəkdir. Çünki həm bizim teatrın yaranması, həm də Cəfər 
Cabbarlı kimi böyük bir şəxsiyyətimiz layiqdirlər ki, onların 
yubileyləri bir gündə yox, bir ayda yox, bir ildə yox, uzun 
müddətdə keçirilsin. Ona görə sizin bu gün təqdim etdiyiniz 
tamaşa bizim üçün qiymətlidir, xalqımız, vətəndaşlarımız üçün 
qiymətlidir. 

Beləliklə, siz həm teatrınızın 125 illik yubileyinə öz töhfənizi 
verirsiniz, ikinci tərəfdən də Cəfər Cabbarlının 100 illiyinə öz 
töhfənizi verirsiniz və onun xatirəsinə böyük hörmətinizi 
göstərirsiniz. Mən çox sevinirəm ki, bizim teatr 125 illik böyük 
yol keçərək bu gün də yüksək səviyyədədir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan teatrı, o cümlədən Milli Dram 
Teatrı yaşayır, inkişaf edir. Onu yaşadan, inkişaf etdirən sizin 
kimi gözəl sənətçilərimizdir. 

«Aydın» tamaşasını mən keçmiş zamanlarda da görmüşəm. 
Bizim böyük sənət ustalarımız Ələsgər Ələkbərovun, - gərək ki, o 
Fatma Qədri ilə birlikdə oynayırdı, - onların ifasında görmüşəm. 
Bu tamaşanı Bakı teatrında, həm də Naxçıvan teatrında 
görmüşəm. 

Ümumiyətlə, Cəfər Cabbarlının bu pyesi Azərbayxanın bütün 
teatrsevərləri, sənətsevərləri üçün həmişə qiymətli, əziz olmuşdur, 
bu tamaşa həmişə sevinclə qarşılanmışdır. Uzun bir fasilədən 
sonra siz yenidən bu əsərə qayıtmısınız. Bəlkə burada yenə mənim 
də bir az xidmətim var ki, mən Cəfər Cabbarlının 100 illik 
yubileyi münasibətilə sərəncam imzaladım, siz də bu sərəncama 
cavab olaraq onun gözəl əsərlərindən birini hazırladınız və bu gün 
təqdim etdiniz. 

Cəfər Cabbarlı haqqında çox danışmaq olar. Mən çox 
məmnunam ki, onun qızı Gülüş də bu gün buradadır. Çoxdandır 
ki, mən onunla görüşməmişdim. Onu çox görmürəm. Sevinirəm 
ki, bu gün gördüm və yenə də görüşəcəyik. 
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Cəfər Cabbarlı mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın böyük, dahi 
insanlarından biridir. Təsadüfi deyil ki, - mənim xatirimdədir, - 
biz onun 80 illik yubileyini çox təntənəli keçirdik. Azərbaycanda, 
Bakının ən gözəl guşələrindən birində Cəfər Cabbarlının heykəlini 
ucaltdıq. Mən bu barədə danışmışam. İndi insanlar ayaqüstə 
durublar, mən istəmirəm vaxt alım, o heykəlin yaranması tarixi 
çoxlarına məlumdur. Çox xoşbəxtəm ki, onu mən yaratdım, onun 
yaradılması haqqında mən qərar qəbul etdim, heykəltəraş 
Mirqasımovun qarşısında duran bütün çətinlikləri həll etdim, o 
heykəli ucaltdıq. O da indi Azərbaycanda, Bakıda ən gözəl 
heykəllərdən biridir. Cəfər Cabbarlı qoyduğu böyük irsə görə 
buna layiqdir. 

Bu gün sizin bu tamaşanız da, hesab edirəm ki, Cəfər 
Cabbarlının xatirəsinə layiqdir. Yenəd də deyirəm, bizim milli 
teatrın 125 illik yubileyinə gözəl bir töhfədir. 

Xatırlatdım ki, bu tamaşanı mən keçmişdə də görmüşəm. Bu, 
bir az yeni quruluşdadır, müəyyən qədər müa-sirləşdirilibdir, 
gördüyümdən bir qədər fərqlidir. Ancaq hər bir yeni mərhələ, 
təbiidir ki, bizi irəliyə aparır. Mikayıl Mirzə gərək ki, ilk dəfədir 
rejissorluq işinə başlayıbdır. Bu onun ilk rejissorluq əsəridir və 
hesab edirəm ki, bu əsər də çox uğurludur. Ona görə mən səni 
təbrik edirəm. Əgər bu yolla gedəcəksənsə, mən sənə bu yolda da 
uğurlar arzulayıram. Baxmayaraq ki, sən bizim dram teatrının, 
demək olar ki, ən yüksək səviyyədə duran aktyorusan, 
ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimizin ən yüksək sənətkarlarından 
birisən. 

Burada sizin hamınız mənə tanışsınız, yeni adamlar yoxdur. 25 
il bundan öncə gördüyüm adamlar da burada vardır, - gərək ki, o, 
Hacıbəylidir, orada durubdur. Sənin isə adın yadımdan çıxıbdır. 

Yerdən səs: Rafiq Əzimovdur. 
Heydər Əliyev: Onlar elə o vaxt da var idilər. O vaxt Mikayıl 

Mirzə səhnəyə yeni-yeni çıxırdı. Amma Rasim Balayev də elə o 
illərin yetirməsidir. «Babək», «Nəsimi» filmlərində çəkilibdir. 
Xatirimdədir, biz Nəsiminin 800 illik yubileyini keçirirdik. 
Rəhmətlik Həsən Seyidbəyli «Nəsimi» filmini yaradırdı və 
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Nəsimi roluna aktyor axtarırdı. Mənimlə məsləhətləşirdi. Təbiidir 
ki, mənim məsləhətlərim, ola bilərdi ki, səthi olsun. Çünki bunu 
sənətkar tapa bilər. Ancaq bir gün mənimlə görüşəndə dedim ki, 
nə oldu bəs sənin əsərin? Dedi, tapmışam. 

Soruşdum ki, nəyi tapmısan? Dedi ki, Nəsimi roluna yeni bir 
aktyor tapmışam. Soruşdum ki, hardan tapmısan? Dedi ki, ya 
İncəsənət İnstitutunu bitirib, ya da orada oxuyur, gənc, çox 
istedadlı aktyordur. 

Filmi çəkdi təbiidir ki, mən də himayədarlıq etdim, o filmin 
çəkilməsində öz xidmətlərimi göstərdim. Rasim Balayev də ilk 
dəfə orada Azəraycana təqdim olundu. Görürəm ki, indi gəlmisən, 
Dövlət bəyi oynayırsan. Nəsimidən, Babəkdən, başqalarından 
sonra. Ancaq hər artist, aktyor üçün hər bir rol əhəmiyyətlidir. 

Görürəm, o şəkilini. Onun adı da, familiyası da yadımdan 
çıxıbdır. 

Yerdən səs: Hacı İsmayılovdur. 
Heydər Əliyev: Şəkili. Bəxtiyar da buradadır. Lakin Hacı Şəki 

ləhcəsində elə danışır ki, heç Bəxtiyar Vahabzadə də elə danışa 
bilməz. 

Mən bizim yeni, gənc, istedadlı insanları görürəm. Gültəkin 
rolunu Məleykə xanım çox gözəl, məharətlə ifa etdi. Deyə bilərəm 
ki, onun ifası heç Fatma Qədrinin də ifasından geri qalmır. 
Nurəddin Mehdixanlı Aydın rolunu çox gözəl ifa etdi. Burada da 
yenə müqayisə üçün Ələsgər Ələkbərovu deyə bilərəm, çünki 
Ələsgər Ələkbərov mənim hafizəmdə, deyə bilərəm ki, gördüyüm 
bütün aktyorlardan, - mən hətta Abbas Mirzə Şərifzadəni də 
görmüşəm, - onların hamısından mənim üçün yüksəkdir. 
Doğrudur, qoy Həsən Turabov inciməsin, bu rolu o da oynayıbdır, 
onu da bilirəm. Ancaq hər dövrün öz hökmü var. Tamaşanı 
təqdim edənlər, baş rolları oynayanlar öz üzərlərinə düşən vəzifəni 
çox gözəl yerinə yetirdilər. Ona görə də bu yaradıcılıq uğuru 
münasibətilə mən sizi təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni uğurlar 
arzulayıram. 

Mən Milli Dram Teatrını sevirəm və daim sevəcəyəm. Onun 
100 illik yubileyini mən etmişəm, 125 illik, yubileyini də mən 
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təşkil etmişəm. Hesab edirəm ki, 150 illik yubileyini də mən təşkil 
edəcəyəm. Təbiidir ki, sizin hamınıza cansağlığı arzulayıram. 

Tamaşa çox dinamik keçdi, çox böyük enerji tələb edirdi, 
xüsusən baş rollarda oynayanlardan. Bilirəm ki, indi onlar 
yorulublar. Amma görürəm ki, o qədər də yorul-mayıblar. Təbiidir 
ki, aktyor üçün rolunu istədiyi kimi ifa etmək hər şeydən 
üstündür. Onda onlar yorulmur, din-cəlirlər. Hesab edirəm ki, siz 
hamınız dincəlmisiniz, xüsusən baş rolları oynayanlar. 

Mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni uğurlar 
arzulayıram. Sağ olun. 

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev səhnəyə qalxaraq 

«Aydın» tamaşasında iştirak edən aktyorlarla bir-bir görüşdü, 
onlarla birlikdə xatirə şəkli çəkdirdi. 

Cəfər Cabbarlının qızı Gülüş Cabbarlı atasının əsərlərinin 
toplusunu «Mənim tanrım gözəllikdir» kitabını dövlətimizin 
başçısına hədiyyə etdi. 

Tamaşaya baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov, dövlət 
müşaviri Hidayət Orucov, Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri 
Fatma Abdullazadə, mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu və digər 
rəsmi şəxslər də baxmışlar. 

 
* * * 

 
Tamaşadan sonra teatrın ətrafına toplaşan sakinlər dövlətimizin 

başçısı Heydər Əliyevi hərarətli alqışlarla yola saldılar. 
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Azərbaycan.- 9 may.- 2000 
 

XALQ ARTİSTİ NƏSİBƏ ZEYNALOVANI QƏBUL 
EDƏRKƏN 

  
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev 2000-ci il 

mayın 20-də Prezident sarayında respublikanın görkəmli teatr 
xadimi, Azərbaycanın xalq artisti Nəsibə xanım Zeynalovanı 
qəbul etdi. Qəbul zamanı Azərbaycan teatrının vəziyyəti, onun 
müasir dövrdə inkişaf yolları, habelə Nəsibə xanımın yaradıcılıq 
planları ilə bağlı məsələlər barədə fikir mübadiləsi olmuşdur. 

Söhbət əsnasında Nəsibə xanımın atası, Azərbaycanın tanınmış 
aktyoru Cahangir Zeynalovun xatirəsi yad olundu, onun adının 
əbədiləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi zəruri hesab 
edildi. 

Nəsibə Zeynalova mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə 
göstərdiyi daimi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlığını bildirdi. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Nəsibə xanıma yeni 
yaradıcılıq uğurları diləyərək yaxın gələcəkdə onu qayınana 
rolunda bir daha görmək arzusunda olduğunu vurğuladı. 
 
mayın  24 

 
DAHİ ŞAİR VƏ MÜTƏFƏKKİR 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MƏQBƏRƏSİ ÖNÜNDƏ 
 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 2000-ci il mayın 24-də 

dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət 
etdi. 

Məqbərənin qarşısına toplaşan şəhər sakinləri dövlətimizin 
başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyevə 
gül dəstəsi təqdim olundu. 

Respublikamızın rəhbəri sakinlərlə görüşüb söhbət etdi və 
dedi: 
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- Bilmirəm, bu insanları bura niyə gətiriblər. 
Sakinlər: Cənab Prezident, özümüz gəlmişik. 
Heydər Əliyev: Özünüz gəlməmisiniz, gətiriblər. 
Sakinlər: Vallah, özümüz gəlmişik. 
Heydər Əliyev: Siz nə bilirdiniz mən buraya gələcəyəm? 
Sakinlər: Biz özümüzü xoşbəxt sanırıq ki, Sizi burada 

qarşılayırıq, Sizinlə görüşürük. Biz özümüz bura böyük həvəslə 
gəlmişik. Sizi həmişə televizor vasitəsilə görmüşük, amma 
həyatda da görmək istəyirdik. 

Heydər Əliyev: Məni küçədə, evinizin qarşısından keçəndə də 
görmək olardı. 

Sakinlər: Cənab Prezident, elə aydın görmək olmur. Biz çox 
razıyıq. Allah Sizə cansağlığı, uzun ömür versin. Sizinlə 
görüşmək ən böyük xoşbəxtlikdir. 

Heydər Əliyev: İşiniz var, gücünüz var, hərənin öz işi var. 
Yığışıb bura gəlmisiniz. 

Sakinlər: İşimiz də, gücümüz də - hamısı Sizə qurbandır. Bizi 
heç kim gətirməyibdir. 

Heydər Əliyev: Bilirsiniz, bu, məni narahat edir. Bu, 
Daşdəmirovun günahıdır. 

Sakinlər: Cənab Prezident, bu, bizim hamımızın qəlbindən 
gələn istəkdir ki, bura gəlmişik. 

Heydər Əliyev: Nizami məqbərəsini ziyarətim təbiidir. Mən 
həmişə buranı ziyarət etmişəm. Amma bir belə insanın buraya 
toplaşmasına... 

Sakinlər: Yox, cənab Prezident, bu, Sizə məhəbbətdir. Biz Sizi 
hələ 70-ci illərdən istəyirik. 

Heydər Əliyev: Mən çox şadam ki, sizi görürəm. Amma mən 
bilirəm ki, sizi müəyyən vaxtdır avtomobillərlə, avtobuslarla bura 
gətiriblər. 

Sakinlər: Cənab Prezident, vallah, özümüz gəlmişik. 
Heydər Əliyev: Piyada gəlmisiniz? 
Sakinlər: Hörmətli Prezident, bütün şəhər, 300 minlik əhali 

istəyir ki, Sizinlə görüşsün. Hamı piyada gəlməyə hazırdır. Tez-
tez gəlin. 
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Heydər Əliyev: Bilirəm. Mən Daşdəmirova dedim ki, düz iş 
görmür. Mən sizinlə görüşməkdən çox məmnunam. Amma mən 
Daşdəmirovu tənbeh, tənqid etdim. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev məqbərənin önünə əklil 
qoyaraq böyük şairin xatirəsinə ehtiramını bildirdi. 

Sonra respublikamızın rəhbəri buraya toplaşanlar qarşısında 
nitq söylədi. 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
- Əziz gəncəlilər! 
Əziz bacılar, qardaşlar, xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Mən dünən Gəncə şəhərinə gəlmişəm. Ancaq bilirsiniz ki, mən 

dünən Yenikənd su elektrik stansiyasının açılması münasibətilə 
Şəmkir rayonuna getmişdim. Orada stansiyanın açılış mərasimini 
keçirdik. Ondan sonra mən gedib Şəmkir su elektrik stansiyasını, 
oraları bir də ziyarət etdim. Bunlar hamısı mənim üçün çox əziz 
işlərdir. Dünən mən Yenikənd su elektrik stansiyasının açılışında 
olan mitinqdəki nitqimdə bunu söyləmişəm. 

70-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman 
respublikanın müstəqil elektrik enerjisi sistemini yaratmaq üçün 
biz o vaxt düşünürdük və uzaqgörənlik edib bir çox işlər gördük. 
Buna baxmayaraq, bu gün bizim ölkəmizdə qış vaxtı elektrik 
enerjisi təminatı ilə bağlı bəzi çətinliklər olur. Ancaq əgər o vaxt 
biz bu işləri görməsəydik indi nə vəziyyətdə olardıq?! Mən dünən 
bu barədə orada geniş damşmışam, - yəqin televiziya ilə 
verəcəklər, siz dinləyəcəksiniz, təkrar etmək istəmirəm. Ancaq o 
illərdə bizim apardığımız siyasət və həyata keçirdiyimiz əməli 
tədbirlər bu gün Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasına, 
insanların həyatının təmin olunmasına böyük şərait yaratdı. İndi 
Azərbaycanın artıq heç bir ölkədən asılı olmayan böyük elektrik 
enerjisi sistemi var. 

Doğrudur, son illər stansiyaların bəziləri köhnəlib, təmirə 
ehtiyacları var, bəzən ehtiyat hissələri tapılmır. Ancaq bunların 
hamısının öhdəsindən gəlirik. Biz o vaxt o proqramı həyata 
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keçirərkən Kür çayının üzərində bir-birinə yaxın bir neçə su 
elektrik stansiyasının tikilməsi barədə qərar qəbul etdik. Bu, bizim 
Azərbaycanın bu günü üçün, gələcəyi üçün, on illər də, yüz illər 
də bundan sonra gələcəyi üçiin çox əhəmiyyətli bir proqram idi. 
Çünki elektrik enerjisini istehsal etmək, təbiidir ki, böyük elektrik 
stansiyalarının qurulmasını tələb edir. Amma bununla yanaşı, o 
elektrik stansiyalarının yanacaqla təmin olunması lazımdır. O illər 
bizdə qaz ehtiyatı çox olduğuna görə biz elektrik stansiyalarımızı 
əsasən qaz vasitəsilə işlətmək prinsipi ilə yaratmışdıq. Eyni 
zamanda, qaz olmayan halda mazutdan da istifadə etmək 
texnologiyası - hamısı orada qurulmuşdu. 

Təbiidir ki, dünyanın əksər yerlərində insanlar istilik elektrik 
stansiyalarından, yəni yanacaq vasitəsilə hərəkətə gətirilən 
elektrik stansiyalarından istifadə edirlər. Biz vaxtilə - keçmişdə 
Sumqayıtda, Əli Bayramlıda, Bakıda belələrini qurmuşuq. Ancaq 
Mingəçevirdəki su elektrik stansiyası ilə yanaşı, doqquz müstəqil 
istilik elektrik stansiyası yaratmaq proqramını başladıq və artıq 
onun səkkizi yaranıbdır. Əgər onlar olmasaydı və bizim bu sahədə 
gördüyümüz başqa işlər olmasaydı, indi Azərbaycan tələbatının 
heç 20-30 faizini təmin edə bilməzdi. 

Qışda bir az çətinliklər olduğu zaman biz çox insanların 
narazılığını eşitdik. Təbiidir, insanlar öyrənib ki, evində elektrik 
işığı da olsun, soyuducusu da işləsin, televizoru da işləsin, ütüsü 
də işləsin, evindəki başqa elektrik cihazları da işləsin. Amma əgər 
indi 50 il bundan öncəni götürsək, elektrik enerjisindən sadəcə, 
evləri işıqlandırmaq üçün istifadə edirdik. O vaxt heç soyuducular 
da yox idi. Onda, təbii ki, tələbat az idi. Amma indi insanların 
tələbatı artıbdır. Təkcə insanların yox, bütün həyatın tələbatı 
artıbdır. Sənayenin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyatın tələbatı - hər 
şey elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Ona görə - mən yenə də deyirəm - 
indi evdə elektrik enerjisi çatışmayanda narazılıq əmələ gəlir. 
Amma narazılıq edən adamlar, yəqin ki, onların əksəriyyəti 
bilmirlər ki, bu elektrik enerjisi harada, nə çətinliklə, hansı 
imkanlarla istehsal olunur və indi bizim bu qədər elektrik enerjisi 
almağımızın əsası nədən ibarətdir. 
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Bunun əsası isə keçmişdə görülən işlər və xüsusən 70-ci illərdə 
bizim başladığımız və ardıcd surətdə həyata keçirdiyimiz 
proqramdır. Bir də deyirəm, o proqram, onun məqsədi və son 
məqsədi ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın elektrik enerjisindən 
asılısızlığını təmin edək. Bəlkə də o vaxt bunu anlayanlar o qədər 
yox idi. Çünki o vaxt SSRİ-nin vahid energetika sistemi var idi. 
Bəzi yerlərdə elektrik stansiyası var idi, amma bəzi yerlərdə yox 
idi. Ancaq vahid sistem olduğuna görə SSRİ-nin bir yerində olan 
böyük elektrik stansiyasının istehsal etdiyi enerji başqa yerlərə də 
verilirdi. Yəni burada bir problem yox idi. 

Biz onda Sovetlər İttifaqının tərkibində idik. Ancaq indi 
müstəqilik. İndi bizə heç kəs elektrik enerjisi vermir. Versə də, 
ona gərək nə qədər pul ödəyək, vəsait ödəyək. Bax, buna görə də 
biz o proqramı hazırladıq, həyata keçirdik və o proqramın tərkib 
hissəsi, demək olar ki, vacib bir hissəsi də Kür çayının üzərində su 
elektrik stansiyaları yaratmaq idi. 

Keçmişdə, 50-54-cü illərdə ilk dəfə Azərbaycanda Mingəçevir 
su elektrik stansiyası yaradıldı. O, bizim həyatımızda böyük 
hadisə oldu. Onda Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatı indiki 
kimi deyildi. İlk dəfə belə bir su elektrik stansiyasının 
yaradılması, təbii ki, möcüzə kimi bir şey idi. Amma ondan sonra 
biz həmin Kür çayının üzərində - dünən mən getmişdim - Şəmkir 
su elektrik stansiyasını yaratdıq. Onun gücü Mingəçevirdəki su 
elektrik stansiyasından bir xeyli çoxdur. 

Bəli, o vaxt proqram belə idi ki, Şəmkir rayonunun ərazisində, 
Kür çayının üzərində elektrik stansiyası tikilsin. Ondan sonra 
Kürün axarlı yerində Yenikənd su elektrik stansiyası tikilsin. 
Tovuz rayonunun ərazisində də bir su elektrik stansiyası tikilsin 
və bunlar ucuz elektrik enerjisi istehsal edərək Azərbaycanı 
elektrik enerjisi ilə təmin etsinlər. 

Bu proqramın, demək olar ki, müəllifi, bu işləri başlayan 
mənəm. Ona görə o vaxt bu işləri başlayandan sonra da bir çox 
tədbirlər gördüm və onların bir hissəsini həyata keçirdik. Ancaq 
bilirsiniz ki, sonra mən Azərbaycandan ayrıldım. Doğrudur, mən 
Moskvada işləyən zaman bu işlərə tam nəzarət edirdim. Çünki 
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bütün bu işlər mərkəzin, yəni Sovet hökumətinin, mərkəzi 
hökumətin köməyi, vəsaiti olmadan həyata keçirilə bilməzdi. Ona 
görə ki, o illər bütün elektrik stansiyalarının tikintisi ancaq SSRİ 
büdcəsindən təmin olunurdu, Energetika Nazirliyi vardı, ona 
ayrılan büdcədən təmin edilirdi. 

Mən də Moskvada həm Siyasi Büronun üzvü, həm də Nazirlər 
Soveti sədrinin birinci müavini olduğuma görə səlahiyyətlərim var 
idi ki, o işlərin davam etdirilməsi üçün vəsait ayrılmasını təmin 
edək və ayrı-ayrı tədbirlər görək. Bəlkə də bu sahədə mənim 
Moskvadakı imkanlarım Bakıda işlədiyim dövrdəkindən daha çox 
idi. Bunları da mən etdim. 

Ancaq ondan sonra mən, bilirsiniz ki, bir neçə il tamamilə 
işdən də ayrıldım, uzaqlaşdım. Sonra Naxçıvanda yaşadım. 1993-
cü ildə Bakıya döndüm,- siz tələb elədiniz, xalq tələb elədi, mən 
də gəldim. Amma bizim qurduğumuz proqramlar o vaxt 
dayanmışdı, yaratdığımız elektrik stansiyalarının bəziləri də 
bərbad vəziyyətə düşmüşdü. 

Ona görə də mən imkan tapıb bu işləri davam etdirmək qərarını 
qəbul etdim. 1994-cü ildə Yenikənd su elektrik stansiyasının 
tikintisi üçün - biz onun tikintisinə 70-ci illərin sonu-80-ci illərin 
əvvəlində başlamışdıq, ancaq az bir iş görülmüş, sonra 
dayandırılmışdı - vəsait əldə etdik. Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankından 53 milyon dollar vəsait aldıq və Yenikənd su 
elektrik stansiyasını tikib qurtardıq. İndi o, elektrik enerjisi verir. 
Demək, indiyə qədər aldığımız elektrik enerjisinə əlavə olaraq 115 
meqavat enerji alırıq. 

Dünən mən o elektrik stansiyasının açılışına getmişdim. Çox 
məmnun oldum ki, vaxtilə - 1979-cu ildə mənim qəbul etdiyim 
qərarımın həyata keçirilməsini, gec də olsa, Allah mənə nəsib 
edibdir. Mən bunu etdim. Yəni bunu göydən Allah göndərməyib, 
çalışıb sona çatdırmışıq. 

Getdim ki, Şəmkir su elektrik stansiyasının vəziyyətinə baxım. 
Orada, Şəmkir rayonunda Kür qəsəbəsi var. Vaxtilə yaratdığımız 
o stansiya da yaxşı işləyir, dediyim kimi, Mingəçevir su elektrik 
stansiyasından daha çox elektrik enerjisi verir. 
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İndi bizim qarşımızda Tovuz su elektrik stansiyasını tikmək 
durur. O da təxminən Mingəçevir su elektrik stansiyası həcmində 
elektrik enerjisi verə bilər. Dünən orada mütəxəssislərdən 
soruşdum, - buna 200 milyon dollar vəsait gərəkdir. Bunu 
axtarmaq, tapmaq lazımdır. Bu işləri biz davam etdiririk. 

Bir sözlə, bu çətin dövrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf 
etdirərək, onun əsas sahəsi olan energetikanı təmin etməyə 
çalışırıq və çalışacağıq. 

Bu gün isə mən Gəncədə olmaq fikrindəyəm. Təbiidir ki, ilk 
öncə Nizaminin məqbərəsinə gəlmişəm. Siz də buraya 
toplaşmısınız. Ancaq siz nə üçün buraya gəlmisiniz, - mən bunu 
bilmirəm. 

 
     Yerdən səs: Hörmətli Prezident, bu məqbərənin də müəllifi 
Sizsiniz. Nizaminin 840 illiyi münasibətilə qərar verdiniz, o vaxt 
pul ayrıldı ki, məqbərə tikilsin və tikildi. 

Heydər Əliyev: Onu doğru deyirsən. Amma bu məqbərənin 
tarixi böyükdür. İlk dəfə burada, Nizami Gəncəvinin qəbri 
üzərində abidə 1948-ci ildə tikilibdir. O vaxtlar Nizami 
Gəncəvinin 800 illik yubileyi keçirilirdi. Ancaq o vaxt yaranmış 
məqbərə Nizamiyə layiq deyildi. İkincisi, siz yəqin xatırlayırsınız, 
gəncəlilər bilir ki, burada yaxınlıqda gil-torpaq kombinatı tikildi. 
Kombinatın işləməsi üçün əsas xammal alunit idi, texnologiyası 
da çox yüksək səviyyəli deyildi. Ona görə də orada - gil-torpaq 
kombinatında alunitin işlədilməsi zamanı toz çıxırdı və Nizami 
Gəncəvinin məqbərəsini də toz basırdı. Xatirinizdədirmi? 

Bu, bizi narahat edirdi. 70-ci illərdə mən Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyim zaman bir çox ziyalılarımız - şairlərimiz, 
alimlərimiz gəlib Nizami Gəncəvinin məqbərəsini belə halda 
görəndə mənə bir neçə təklif verdilər. Təkliflər ondan ibarət idi ki, 
Nizami Gəncəvinin qəbrini başqa yerə köçürmək lazımdır. Bu, 
ziyalıların xatirindədir. 

Mən çox fikirləşdim ki, axı, necə ola bilər? 800 il bundan öncə 
bizim dahi şairimiz Nizami Gəncəvini burada torpağa veriblər. 
800 ildən artıqdır ki, bu torpaqdadır, bu yerdə yatır. İndi onu 
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narahat edib başqa bir yerə köçürmək nə qədər düzgün olar? Eyni 
zamanda bizim ziyalılarımız - şairlərimiz, mədəniyyət 
xadimlərimiz mənə sübut edirdilər ki, əgər köçürmək mümkün 
deyilsə... 

Özlüyündə köçürmək çətin bir şey deyildi, texniki və ya 
maliyyə cəhətdən elə bir problem yox idi. Amma mənəvi 
baxımdan, tarixi-mənəvi baxımdan bu, nə qədər düzgün ola 
bilərdi? Ona görə bu məsələ məni çox düşündürürdü. Bir neçə il 
bu işlə məşğul olmuşdum. Hər il də ziyalılarımız dəstə-dəstə gəlib 
mənə deyirdilər ki, gedib Gəncədə Nizaminin məqbərəsini elə 
görürük, ürəyimiz ağrıyır. 

Doğrudan da, bax, oradan buranı toz vururdu və qurtarmaq 
bilmirdi. Təbiidir ki, həmin gil-torpaq kombinatını Nizaminin 
qəbrinin yanında tikən adamlar böyük tarixi səhv buraxıblar, 
böyük günah eləyiblər. Gəncənin ətrafında nə qədər istəsən yer 
var, onu harada istəsəniz tikmək olardı. Onu yaradanlar da 
bilirdilər ki, bu istehsal elədir ki, toz buraxır. Onu bizim ən böyük, 
ən müqəddəs tarixi abidəmiz olan Nizami Gəncəvinin qəbrinin, 
məqbərəsinin yanında yerləşdirmək, mən deyərdim ki, vaxtilə 
mənəvi cinayət olmuşdur. Bu iş 50-ci illərin axırında başlanıbdır. 
O vaxt yaşayan adamlar yəqin ki, bunu bilirlər. 

Bəli, bu iş 50-ci illərin sonunda başlanıbdır. Çünki mən 1969-
cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndə bir tərəfdən, gil-torpaq 
kombinatı hələ tikilirdi, digər tərəfdən də onun tikilib istismara 
verilmiş hissəsi yaxşı işləmirdi və bu da bizim üçün ən böyük 
problem idi. Mən Moskvadan, başqa yerlərdən nə qədər 
mütəxəssis dəvət edirdim. Çünki bu, bizim üçün yeni bir istehsal 
sahəsi idi, bizim adamlar bunu o qədər də yaxşı bilmirdilər. 
Burada işləyənlərin əksəriyyəti də azərbaycanlılar deyildi. 
Gəncəlilər bilər, son vaxta qədər oranın direktoru Yamov  idi.  
Çünki yerli mütəxəssis tapılmırdı ki, bu işi aparsın. 

Mən kombinatın tikilib qurtarması, xüsusən yeni texnologiya 
ilə, boksit xammalı ilə işləməsi üçün o illər nə qədər əziyyət 
çəkmişəm, nə qədər işlər görmüşəm. Bunu hesablamaq da 
mümkün deyildir. 
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Bir halda ki, bu gün siz burada yığışmısınız, mən də keçmiş 
dərdlərimi deyirəm. Bu, bizim üçün bir dərd olmuşdur. Yenə də 
deyirəm, belə böyük müəssisəni, bu cür texnologiyası, məhsulu 
olan müəssisəni gətirib Nizami Gəncəvinin qəbrinin, 
məqbərəsinin yanında tikmək tarixi, mənəvi cinayət olmuşdur. 
Ancaq nə etməli? O vaxt gərək ya bu müəssisəni dağıdaydıq - bu 
da mümkün deyildi, çünki Sovet İttifaqının böyük tikintilərindən 
biri idi, - ya da, deyirdilər ki, əgər bu mümkün deyilsə, tədbir 
görün, Nizami Gəncəvinin məqbərəsini başqa yerə köçürək. 

Onu da etmək mümkün deyildi, bunu da etmək mümkün 
deyildi. Biz neçə illər bu əziyyəti çəkdik. Sonra burada 
texnologiya dəyişildi, əsasən boksitə keçildi. İndi yenə alunit 
gəlir, ya yox? 

Yerdən səs: İndi boksit işlədilir. Sizin vaxtınızdan yandırma 
kükürdlə oldu, tozun miqdarı təxminən 1000 dəfə azaldı. Amma 
buna baxmayaraq, orada yenə tozlu proses var. Orada iki filtr 
sistemi var, onları dəyişdirsələr, tozu bir neçə dəfə də azaltmaq 
olar və şəhərə, ekologiyaya bu qədər zərər dəyməz. 

Heydər Əliyev: Bəli, ümumiyyətlə, ekologiya nöqteyi-
nəzərindən Gəncə şəhərinin gözəl iqlimi, təbiəti var. Bu tozun 
olması onun üçün zərərlidir. Amma müəssisə lazım idi. Çünki o 
vaxt alunit yatağının açılması böyük bir hadisə idi. Məsələn, mən 
1970-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri olanda kombinatın işi ilə 
məşğul olarkən gedib SSRİ hökumətindən çox şeylər xahiş 
edirdim. Narazılığımı da bildirirdim ki, nə üçün belədir. 
Rəhmətlik Kosıgin - o, uzun müddət SSRİ Nazirlər Sovetinin 
sədri olmuşdu, Stalinin vaxtında da işləmişdi - mənə belə bir 
hadisə danışmışdı və bu, həqiqətdir. Deyirdi ki, 50-ci illərdə 
Azərbaycanın rəhbəri Mircəfər Bağırov Stalinin yanına gəldi, 
Daşkəsəndən gətirdiyi aluniti göstərdi ki, Azərbaycanda belə 
faydalı qazıntı var, bundan istifadə etmək lazımdır. 

Təbiidir ki, o vaxt, müharibədən sonra SSRİ-nin ağır dövrü idi. 
Belə məhsula ehtiyac var idi. Çünki alunitdən alüminium oksidi, 
ondan da alüminium alınırdı. Alüminiuma da çox böyük ehtiyac 
var idi. 
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Kosıgin o söhbətin şahidi olmuşdur. Xatırlayırdı ki, Stalin məni 
çağırdı və dedi ki, bu işlə məşğul ol. Çünki mən gedib 
şikayətlənəndə ki, bu, Azərbaycana, ekologiyaya, təbiətə zərər 
vurur, o mənə dedi ki, özünüz günahkarsınız. Deyirəm ki, kim 
günahkardır? Deyir ki, mənim xatirimdədir, 1950-ci illərin 
əvvəlində - deyəsən, 1950 və ya 1951-ci ildə idi, - Mircəfər 
Bağırov Moskvaya, Stalinin yanına gəlib böyük təmtəraqla aluniti 
göstərdi və subut etdi ki, orada böyük bir kombinat tikmək olar. O 
da mənə tapşırdı, biz də başladıq tikməyə. 

Yəni bunlar tarixi səhvlərdir. Təbiidir ki, alunit bizim faydalı 
qazıntıdır və ondan istifadə etmək lazım idi, - buna indi, 50 il 
keçəndən sonra da mənim etirazım yoxdur. Ancaq bilmək lazım 
idi ki, o vaxt bugünkü texnologiya da yox idi. Bunu harada 
yerləşdirməyi də bilmək lazım idi. Şəhərin yaxınlığında 
yerləşdirmək olmazdı. Elə yerlər var ki, orada yerləşdirmək olardı. 
Ancaq yaxınlıqda da yerləşdirməli olsaydılar, hər halda onu 
Nizaminin qəbrinin yanında yerləşdirmək olmazdı. 

Belə səhvlər buraxılmışdır. Mən bu işlərlə məşğul olmağa 
məcbur olmuşam. Birincisi, 1969-cu ildən bunun tikilməsi ilə 
məşğul olmuşam. Həmin Yamova nə qədər töhmətlər vermişəm. 
İkincisi, texnologiyanın boksitə keçirilməsi ilə məşğul olmuşam. 
Boksiti Qvineyadan alırdıq. Azərbaycanın bütün böyük müəs-
sisələri kimi, bu da mənim üçün doğmadır. Biz bunlarla illərlə, 
aylarla məşğul olmuşuq. 

Ancaq yenə də deyirəm, bu, bizi narahat edirdi. İndi müəs-
sisənin dayanması, yəni tam gücü ilə işləməməsi, əlbəttə ki, 
zərərdir. Çünki vaxtilə burada çox insanlar işləyir, pul 
qazanırdılar. İndi bu iş yerləri itirilibdir. Hələ bir qisim iş yeri var, 
mən bu gün oraya gedəcəyəm. Ancaq eyni zamanda, indi toz 
yoxdur, bunu da bilmək lazımdır. Görürəm ki, bura da tərtəmizdir. 
Yəqin ki, mən gəldiyimə görə təmizləməmisiniz, həmişə belə 
təmizdir. Elədirmi? Bilirsiniz, biz çətinliklərə dözəcəyik, orada 
lazımi tədbirlər görəcəyik, buna şübhəniz olmasın. Bunun üçün 
zaman lazımdır. Amma Nizaminin məqbərəsini qorumaq bizim 
müqəddəs vəzifəmizdir. Siz də bunu etməlisiniz, biz də etməliyik. 
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Gərək elə olsun ki, indiki nəsil də, gələcək nəsil də vaxtilə 
buraxılmış səhv kimi səhvlər buraxmasınlar. 

Mən bu gün böyük hisslərlə Nizaminin məqbərəsini bir daha 
ziyarət etdim. Onu da sizə deyə bilərəm ki, Nizaminin 800 illiyi 
1948-ci ildə keçirilmişdi. 

Amma 840 illik yubileyini mən böyük təntənə ilə keçirdim, 
yəni bu tədbiri həyata keçirməyə nail oldum. O vaxt buna da 
imkan vermirdilər. 
Mən Moskvada Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin     
qarşısında     bu     məsələni qaldıranda, -   çünki   onlarsız   bu   
işi   görə bilməzdik, - dedilər ki, “840 il yuvarlaq rəqəm deyildir. 
800 illiyi qeyd eləmisiniz, 850 illik də ola bilər. Amma 840 
olmaz, çünki sonra deyəcəksiniz   ki,   845,   nə   bilim,   847”. 
Xatirimdədir, Mərkəzi Komitənin ikinci katibi var idi - Suslov, 
Brejnevin dövründə ikinci katib idi, - mənə dedi ki, bu, mümkün 
deyildir. 

Mən isə dedim ki, siz  Nizami Gəncəvini tanıyırsınızmı? Dedi 
ki,  tanıyıram,  yaxşı tanıyıram,- Suslov keçmiş işçi  idi, Stalinin 
yanında da işləmişdi, 1948-ci ildə onun yubileyinin   
keçirilməsindən   də   xəbərim   var. Dedim, yəqin ki, tamam 
xəbəriniz yoxdur. Nizami Gəncəvi elə dahidir ki, onun nəinki 840 
illiyini, onun yubileyini hər il keçirmək lazımdır. 

Beləliklə, biz buna nail olduq, o vaxt Nizami   Gəncəvinin   
840   illik yubileyini keçirdik. Azərbaycanda, sonra Moskvada çox 
təntənə ilə keçirdik. O vaxt, yubiley ərəfəsində də qərar verdik ki, 
buradakı məqbərə yenidən qurulsun, Nizamiyə layiq bir   
səviyyəyə çatdırılsın. 

Mən məmnunam ki, bunu etdik. Amma indi içərisinə də, çö-
lünə də baxanda hesab edirəm ki,  bundan da yaxşı  edə bilərdik. 
Güman edirəm, əgər vaxt çatsa, biz bunu edəcəyik. Amma vaxt 
çatmasa, gələcək nəsillər bu məqbərəni bundan da gözəl 
edəcəklər. Mənim buna şübhəm yoxdur. 

Bütün Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. Ancaq 
gəncəlilər xüsusi iftixar hissi keçirirlər. Birincisi, ona görə ki, 
Nizami gəncəlidir, Gəncənin adını dünyada məşhur edibdir, bu 
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torpaqda yaşayıbdır, bu torpaqda yazıbdır. Onun yazdığı əsərlər 
bütün dünyada məşhurdur. Təsəvvür edin, 850 il bundan öncə bu 
qədər böyük əsərlər yaratmaq!.. Bu əsərlər təkcə şerdən ibarət 
deyildir, onların hər birində böyük elm var, böyük fəlsəfə, dahi 
fikirlər var. Buna görə onun əsərləri də yaşayır, özü də yaşayır. 

Nizaminin xatirəsinə mənim bir xidmətim də olubdur. İndi 
burada fürsətdən istifadə edib onu da demək istəyirəm. Nizami 
Gəncəvinin əsərlərinin bir qismini 1948-ci ildə onun 800 illik 
yubileyi keçiriləndə rus dilinə tərcümə etmişdilər. Biz onun 840 
illik yubileyini keçirəndə əsərlərinin tamamilə rus dilinə tərcümə 
olunması və Moskvada, - əgər burada ədəbiyyatçılardan varsa, 
bilirlər, Moskvada “Xudojestvennaya literatura” nəşriyyatı var idi. 
O, ən yüksək səviyyəli, tarixi şəxsiyyəflərin kitablarını nəşr edirdi, 
- böyük tirajla nəşr olunması barədə qərar qəbul etdik. 

Bu, asan bir iş deyildi. Mən buna da nail oldum, bu qərar da 
qəbul edildi. Ancaq elə oldu ki, bu qərar həyata keçirilənə qədər 
mən Bakıdan Moskvaya işə keçdim. Təbiidir ki, orada da mənim 
səlahiyyətlərim böyük idi. Bu işə nəzarət etdim və Moskvada 
“Xudojestvennaya literatura” nəşriyyatında Nizami Gəncəvinin 
beş cilddən ibarət poemalarının çox nəfis şəkildə nəşr edilməsinə 
nail oldum. 

Bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki Nizamini biz tanıyırıq, 
Şərq ölkələri tanıyır. Amma lazımdır ki, Avropa da yaxşı tanısın. 
Avropada da tədqiqatçılar tanıyırlar, bir çox kitabxanalarda onun 
kitabları var. Ancaq rus dili böyük dil, Rusiya böyük ölkə 
olduğuna görə, - o vaxtlar biz Sovet İttifaqının tərkibində idik, - 
bu əsərlərin rus dilində yaxşı, yəni yüksək səviyyədə nəşr 
olunması o vaxt bizim üçün böyük bir nailiyyət, böyük bir hadisə 
idi. 

Mən qürur hissi keçirirəm ki, Nizaminin yolunda az iş 
görməmişəm. Onun xatirəsini əbədiləşdirmək, irsinin daha da 
təbliğ olunması, yayılması üçün, kitablarının nəşri üçün çox iş 
görmüşəm. Buna görə də mən Nizami Gəncəvinin qarşısında öz 
borcumu yerinə yetirmişəm. 
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Ancaq mən hesab etmirəm ki, bütün borclarımı qaytarmışam. 
Mən hələ çox illər yaşayacağam və bütün borclarımı da yerinə 
yetirəcəyəm. Yəni açıq desək, mənim borcum yoxdur. Amma 
borcum olmasa da, nə qədər ki, çalışıram, xalq mənə etimad 
göstərir, xalq, millət, ölkə, dövlət, doğma torpaq qarşısında o 
qədər də özümü borclu hesab edirəm. 

Sizinlə bu gün burada görüşməkdən çox məmnunam. 
Doğrudur, mən Daşdəmirovu tənqid etdim. Ancaq görünür ki, 
onun fikri belə deyildi. Onun planında yox idi ki, burada söhbət 
eləyək. Planı belə idi ki, birlikdə gəlib buraya əklil qoyaq. Amma 
mən isə bu fürsətdən istifadə edib sizinlə belə səmimi söhbət 
apardım, ürək sözlərimi dedim. Mən bu gün buradayam, yəqin ki, 
sizinlə hələ görüşəcəyik.  Sağ olun, hamınıza cansağlığı, bütün 
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. 

Sonra şəhər sakinləri Prezident Heydər Əliyevə yaxınlaşaraq 
onunla səmimi görüşdülər. 

Heydər Əliyev: Siz harada işləyirsiniz?  
Kənd   Təsərrüfatı   Akademiyasının   müəllimləri:   Cənab 

Prezident, Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında işləyirik.  
Heydər Əliyev: Siz hamınız müəllimsiniz? 
Müəllimlər: Bəli. 
Heydər Əliyev: Nə dərsi deyirsiniz?  
Müəllimlər: Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili, 

marketinq, təbiət dərsləri deyirik. 
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Gəncənin gözəl qızları var. Gəncə 

qızları həmişə gözəl olublar. Təsadüfi deyil ki, Nizami Gəncəvi 
həmişə gözəlliyi vəsf edibdir. O vaxt da yəqin belə gözəl qızlar 
varmış ki, Nizami Gəncəvi onlardan ilham alıb o cür əsərlərini 
yazıbdır. 

Gəncə 2 nömrəli uşaq xəstəxanasının həkimləri ölkəmizin 
rəhbərinə yaxınlaşaraq dedilər: 

- Cənab Prezident, bizim yurdumuza xoş gəlmisiniz!  
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Harada işləyirsiniz, nə iş 

görürsünüz?  
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Səhiyyə işçiləri: 2 nömrəli uşaq xəstəxanasında həkim 
işləyirik. Hamımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Sizə 
dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirik ki, bizi yada 
salıb gəlmisiniz. Siz bizim dayağımızsınız. Ömrünüz uzun olsun. 
Biz həmişə Sizinləyik. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Çox gözəl.  
Gülüş Gözəlova: Cənab Prezident, mən Milli Olimpiya 

Komitəsinin Gəncə regionu üzrə nümayəndəsiyəm. Biz İlham 
müəllimlə fəxr edirik. Biz, Gəncə idmançıları var gücümüzlə 
çalışırıq ki, 2000-ci ildə Sidneydə keçiriləcək olimpiya 
oyunlarından ölkəmizə fəxrlə medal gətirək, Sizi, İlham müəllimi 
sevindirək. Biz həmişə Sizinlə fəxr edirik. 

Goranboy rayonu Borsunlu kənd sakini, şəhid bacısı  
Ofelya Tahirova: Yoldaş Əliyev, yoldaş Əliyev! 
Heydər Əliyev: O kimdir, gəlsin bura. Onu bura gətirin.  
Ofelya Tahirova: Yoldaş Heydər Əliyev, Sizdən kömək 

istəyirəm. 
Heydər Əliyev: Nə olub, bacı? 
Ofelya Tahirova: Goranboy rayonundan gəlmişəm. Üç 

uşağımın və mənim gözümün qarşısında, yatdığımız evin içində 
yoldaşımı qətlə yetiriblər. 

Heydər Əliyev: Nə vaxt ediblər?  
Ofelya Tahirova: Doqquz aydır.  
Heydər Əliyev: Doqquz ay bundan qabaq?  
Ofelya Tahirova: Bəli. 
Heydər Əliyev: Bacı, narahat olma. Mən göstəriş verəcəyəm. 

Dilarə xanım Seyidzadə mənim köməkçimdir, onunla əlaqə 
saxlayarsan. Mən göstəriş verəcəyəm. Dilarə xanım, sən də onunla 
əlaqə saxlayarsan. 

Ofelya Tahirova: Kömək olmasa, Sizi yenə görəcəyəm. 
Heydər Əliyev: Kömək olar. Çalışaram. O qətli edənlər 

tapılmayıblar? 
Ofelya Tahirova: Xeyr, tapılmayıbdır. Üç körpə uşaq, bir də 

özüm qalmışam. Uşaqlarım xəstəliyə tutulubdur. Onun günahı 
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nədir? - Mən ərimin günahını bilmək istəyirəm. Başqa heç nə 
istəmirəm. 

Heydər Əliyev: Bacım, indi nə edək, kim qətl edib, onu tap-
maq lazımdır. 

Ofelya Tahirova: Yoldaş Heydər Əliyev, onun günahı nə idi?! 
Heydər Əliyev: Yəqin ki, öyrənərlər. Amma o qətli edən 

cinayətkardır, təbiidir. Darıxmayın. 
Ofelya Tahirova: Bir ata kimi, balalarıma kömək əlinizi 

uzadın. 
Heydər Əliyev: Yaxşı, yaxşı. Daha mənə bir sözünüz varmı? 
Sakinlər: Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. 
Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının müəllimi  
Zaur Hümbətov: Hörmətli Prezident, Siz akademik Validə 

xanım Tutayevanı tanıyardınız. Siz onun əməyinə çox böyük 
qiymət    vermisiniz. 

Heydər Əliyev: Validə xanım Tutayeva. 
Zaur Hümbətov: Bəli, Siz ona yaşıllaşdırma haqqında tapşırıq 

veımişdiniz. O, mənim müəllimim olubdur. Buranın  yaşıl-
laşmasında akademiyamız müəyyən işlər görmüşdür. İndi     
çalışacağıq buranı daha da yaşıllaşdıraq.  

Heydər Əliyev: Çox gözəl. Bu yaşıllaşdırma məsələsi mənim   
həyatımda   ən   birinci   məsələlərdən   biridir. Siz görürsünüz, 
Bakını necə yaşıllaşdırdıq. 

Zaur Hümbətov: Bəli, akademik Həsən Əliyevin böyük 
xidmətləri olmuşdur.  

Heydər Əliyev: Mən 70-ci ildən bu işə başlamışam. İndi,     
əlbəttə ki, buranın ətrafı gərək yaşıllaşsın. Yəqin ki, burada bu 
məsələ zəif gedir. 

Zaur Hümbətov: Cənab Prezident, diqqət göstərirlər. Biz 
özümüz də çalışırıq. Ancaq mən istəyirdim Sizin yadınıza salım,- 
Siz mənim müəllimimə o vaxt çox böyük qiymət vermişdiniz. 

Heydər Əliyev: Bəli, mən Validə xanımı yaxşı tanıyırdım. O, 
çox böyük bir alim idi, ona böyük hörmətim var idi. Allah ona 
rəhmət eləsin!  
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Mən Naxçıvanda orta məktəbdə oxuyanda Validə xanımın 
böyük qardaşı Murad Tutayev mənim fizika müəllimim olubdur. 
     Zaur Hümbətov: Bəli, Validə xanım söyləyirdi. 

Heydər Əliyev: Murad Tutayev çox yaxşı bir müəllim idi.      
Əlbəttə, onda mən Validə xanımı tanımırdım. Mən gənc idim. 
Orta məktəbi 16 yaşında bitirmişəm. Amma 16 yaşına qədər biz      
üç il fizika keçirdik - onu Validə xanımın qardaşı Murad Tutayev 
aparırdı və mənə də çox yaxşı təhsil verdi. Çünki fizika, 
riyaziyyat, başqa elmləri, ümumiyyətlə, mən hamısını yaxşı 
öyrənmişdim. Amma onları daha da yaxşı bilirdim. 

Zaur Hümbətov: Cənab Prezident, Validə xanım o vaxt Sizin 
fenomenal qabiliyyətiniz haqqında biz aspirantlara söyləyirdi. O, 
Sizinlə görüşəndə Sizə 11 kitab bağışlayıbdır. Akademiyanın 
yubileyində Siz çıxış edəndə onun haqqında demisiniz ki, Validə 
xanım 11 kitab yazıbdır. 

Heydər Əliyev: Bəli... Yaxşı, başqa sözünüz varmı? 
Sakinlər: Sizə cansağlığı arzulayırıq. Allah Sizi xalqımızın 

üstündən əskik eləməsin. Çox razıyıq. Cənab Heydər Əliyevə eşq 
olsun! 

 2000-ci il mayın 27 
 

RESPUBLİKA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ 
BÖYÜK BAYRAM KONSERTİNDƏ 

 
2000-ci il mayın 27-də Respublika sarayında 28 May -

Respublika gününə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirildi. 
Təntənəli mərasimdən sonra respublikanın incəsənət ustalarının 

iştirakı ilə böyük bayram konserti oldu. 
Kosertdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev iştirak edirdi. 

Konsert başa çatdıqdan sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev 
səhnə arxasına keçdi, respublikanın incəsənət ustaları ilə 
görüşərək dedi: 

- Bayramınız mübarək olsun! 
Mən bu gün çıxış edəndə bütün Azərbaycan vətəndaşlarını 

təbrik etdim. Amma sizi xüsusi təbrik edirəm. Eyni zamanda 
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təşəkkür edirəm ki, siz bu gün yenidən çox gözəl bir konsert 
göstərdiniz və hamımızı sevindirdiniz. Bu gün böyük bayramdır, 
bizim əziz bayramımızdır. Ona görə də insanlar sevinc 
içərisindədirlər. Bu sevinci daha da çox artıran sizin bu gözəl 
çıxışlarınız, sənət  nümunələrinizdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. 

Hamınız yaxşısınız, gözəlsiniz, yaxşı oxuyursunuz, çalırsınız, 
yaxşı oynayırsınız, yaxşı sözlər deyirsiniz. Hamınıza təşəkkür 
edirəm, çox sağ olun. 

Uşaqlar da yaxşıdır, siz də yaxşısınız. Mənə sözünüz varmı? 
Yerdən: Sizə cansağlığı arzulayırıq. 
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Mən də sizə cansağlığı arzu 

edirəm. Biz həmişə fəxr edirik ki, Azərbaycanın gözəl incəsənət 
ustaları var. 

İşləriniz yaxşı gedirmi? Bütün işlər yaxşıdır? Oxuyursunuz, 
çalırsınız, hər şey yaxşıdır. Yaxşı, sağ olun. Azər, sən də sağ ol. 
Hamınız sağ olun. 

Polad Bülbüloğlu: Bu, Azərbaycan xor kapellasının bədii 
rəhbəri Gülbacı İmanovadır. Onun sözü var. 

Heydər Əliyev: Mən hər dəfə deyirdim, amma sizi burada 
görəndə, yanımda oturanlara göstəriş verdim ki, sizin maaşınızı 
artırsınlar. Beş-altı günə kimi maaşlarınız artacaqdır.  

Gülbacı İmanova: Çox sağ olun. 
Heydər Əliyev: Hamınızın maaşını artırmışam. Sizinkini 

artırmamışam? 
Polad Bülbüloğlu: Cənab Prezident, bu il rəqs ansamblının 30 

illiyi tamam olacaqdır. O barədə mən Sizə xüsusi olaraq 
deyəcəyəm. Amma xor kapellasına Siz çoxdan söz vermisiniz. 

Heydər Əliyev: Mən hamınızın maaşını artırmışam. 
Mədəniyyət işçilərinin əmək haqqını altı dəfə artırmışam. Düzdür, 
əvvəl maaşlar az olubdur. 

Burada balet artistləri də varmı? Bir dəfə də onların maaşlarını 
artırmışam. 

Polad Bülbüloğlu: Bəli, düzdür.  
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, vallah-billah, imkan olsa, 

maaşlarınızı yüz dəfə də artıraram. Amma nə mümkündür, onu 
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edirik. Bu gün də çıxışımda dedim, - bundan sonra imkanımız 
daha da çox olacaqdır. Maaşları daha da çox artıracağıq. 
İqtisadiyyatımız inkişaf edir, gəlirimiz artır, bundan sonra daha da 
çox artacaqdır. Nə qədər ki, çox artacaq, o qədər də birinci 
növbədə mədəniyyətə sərf olunacaqdır. Çünki mədəniyyət hər 
şeydən üstündür. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. 

 
2000-ci il iyunun 17 
 

Çuvaşiyanın xalq yazıçısı Mişşi 
Yuxmanı qəbul edərkən 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 2000-ci 

il iyunun 17-də Prezident sarayında Ümumçuvaşiya İctimai 
Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti, İ.Y.Yakovlev adına Ümumçu-
vaşiya Milli Mükafatlar Komissiyasının sədri, xalq yazıçısı, 
akademik Mişşi Yuxma başda olmaqla Çuvaşiya Respublikasının 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonaqları qarşılayaraq 
dedi: 

- Sizi, Uzaq və Yaxın Çuvaşiyadan gəlmiş qonaqları salam-
layıram. Aramızdakı məsafə sanki uzaqdır, amma bununla yanaşı, 
biz bir-birimizə çox yaxınıq. Deyə bilmərəm ki, bu məsafə 
uzaqdır. Şadam ki, siz Azərbaycana gəlmişsiniz. Bilirəm ki, siz 
burada artıq neçə gündür qonaqsınız, həyatımızla tanış olursunuz, 
münasibətlərimizi inkişaf etdirirsiniz. Bütün bunlar çox xoşdur, ən 
başlıcası isə bizim hamımız üçün çox faydalıdır. Kimin harada 
olduğunu bilmədiyimiz vaxtlar artıq arxada qalmışdır. İndi biz bir-
birimizi axtarıb tapmalı, yaxınlaşmalı, öz tariximizi bərpa 
etməliyik. Odur ki, bu baxımdan siz yaxşı təşəbbüs göstərirsiniz. 
Mən sizi salamlayıram. 

Mişşi Yuxma Prezident Heydər Əliyevə dərin təşəkkürünü 
bildirərək dedi: 

- Heydər Əliyeviç, ilk öncə, yenicə keçən bayram - 
Azərbaycanın Milli Qurtuluş günü münasibətilə Sizi çuvaş xalqı, 
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Rusiyanın sayca üçüncü xalqının milli hərəkatı adından təbrik 
etmək istəyirəm. Biz onu heç də təkcə Azərbaycanın qurtuluş 
günü hesab etmirik, bu, bütün türk dünyasının qurtuluş günüdür. 
Biz Sizi bütün türk dünyasının lideri hesab edirik. 

Çuvaşlar və bütün Çuvaşiya Sizi xatırlayır, Çuvaşiyaya 
səfərinizi həmişə xoş sözlərlə yada salırlar. Sizin səfəriniz 1986-cı 
il iyunun 5-7-də olmuşdur. 

Heydər Əliyev: Siz hətta günləri də xatırlayırsınız. Mən 
günləri unutmuşam. Bu, 1986-cı ildə olubdur. 

Mişşi Yuxma: O vaxt çox yaxşı - günəşli, gözəl günlər idi. 
Mən bunu bir də ona görə xatırlayıram ki, o vaxt Siz küçələrdə 

şəhər sakinləri ilə görüşürdünüz. Siz adamlarla görüşən belə yük-
sək vəzifəli ilk rəhbər idiniz. Ona görə də biz bunu çox yaxşı 
yadda saxlamışıq. Siz mağazalara, bazarlara baş çəkirdiniz. 
Küçələrdən birində adamlara dediniz: yaxın gəlin, söhbət edək. 
Mən birinci irəli çıxdım, Siz əlimi sıxıb soruşdunuz: siz kimsiniz? 
Dedim ki, yazıçıyam. Familiyamı dedim - çuvaş türkü Mişşi 
Yuxma. Siz mənə təəccüblə və hörmətlə baxdınız. Biz söhbət 
etdik. Mən heyran qalmışdım, necə suallar verirdiniz, bu suallar 
qəlbimi riqqətə gətirir və sevindirirdi. Sonra dostlarım, 
respublikanın rəhbərləri soruşurdular: o, səni haradan belə yaxşı 
tanıyır? Cavab verirdim: axı, biz onunla köhnə dostlarıq. O vaxtlar 
Aleksandr Semyonoviç Çeboksan şəhərinin meri idi. 

Aleksandr Nikitin /Çuvaşiya Respublikası Turizm və Servis 
İnstitutunun rektoru/: O vaxtlar biz təmizliyi təmin edirdik, 
çalışırdıq ki, hər yer tərtəmiz, yollar qaydasında olsun. Sizin 
gəlişinizə hazırlaşırdıq, sənaye traktorları zavodunu, pambıq-parça 
kombinatını Sizin gəlişiniz münasibətilə hazırlayırdıq - orada 
sosial xarakterli problemlərimiz vardı. 

Mişşi Yuxma: Traktor zavoduna kömək etdiyinizə görə biz 
Sizə çox minnətdarıq. Onda Siz dediniz: bu, elə bir zavoddur ki, 
onu dirçəltmək və tikib başa çatdırmaq lazımdır. Siz subsidiya 
almağa kömək etdiniz. Bu traktor zavodu məhz Sizin sayənizdə, 
necə deyərlər, ayağa qaldırıldı. Biz bütün bunları çox yaxşı 
xatırlayırıq. İndi bizim Çeboksarı traktorları, xüsusən də 



 658

kanalqazan maşınlarımız başqalarından heç də pis deyildir. Bütün 
bunlar Sizin sayənizdə olmuşdur. Sizin səfərinizi, traktor 
zavodunda söylədiyiniz sözləri, çıxışınızı hamı xatırlayır. Biz 
həmçinin minnətdarıq ki, Siz bizim Pambıq-parça Kombinatının 
sosial prob-lemlərinin həllinə də kömək etdiniz. Şəhərdə hər üç 
qadından biri bu kombinatda işləyirdi. Ona görə də Sizin 
köməyiniz hər bir ailəni əhatə etdi. Sizin ağac əkdiyinizi də 
xatırlayırıq. Heydər Əliyeviç, Sizin sözlərinizi xatırlayırıq, dediniz 
ki, şəhərimiz gözəldir, amma həmişəyaşıl ağaclar - küknar 
ağacları əkmək lazımdır. Yoxsa ki, payızda yarpaqlar tökülür və 
qışda ağaclar qara kölgələr kimi durur. Əkdiyiniz o gözəl ağac 
həmin vaxtdan bəri qol-budaqlı olmuşdur, - əliniz yüngüldür, - biz 
hətta bu ağacın şəklini xüsusi olaraq çəkib gətirmişik və şəkilləri 
Sizə bağışlamaq istəyirik. 

Heydər Əliyev: Necə də xoşdur. Bir baxın, ağac necə də 
böyüyüb. Sözün düzü, düşünmürdüm ki, bu ağac hələ də yaşayır. 
Mən çox səfərlərdə olmuşam, çox ağac əkmişəm, ona görə də 
bilmirəm, onlar harada yaşayır, harada yaşamır. 

Mişşi Yuxma: Çuvaş və rus dillərində yazılmış lövhəcik bu 
ağacın üstündə qalmaqdadır. Bu ağaca 11 nömrəli məktəbin 
şagirdləri qulluq edirlər. 

Aleksandr Nikitin: Yanında da respublikamızın iftixarı olan 
kosmonavt Andrian Qriqoryeviç Nikolayevin əkdiyi ağac var. 

Heydər Əliyev: Çox xoşdur. Siz mənə çox gözəl hədiyyə etdi-
niz. 

Mişşi Yuxma: Heydər Əliyeviç, mənə tapşırılmışdır ki, bu 
sözləri deyim: Sizin səfəriniz bizim üçün bir də ona görə 
əlamətdar idi ki, Siz xalqla ünsiyyət nümunəsi göstərmiş olan ən 
yüksək vəzi-   
fəli ilk rəhbər idiniz. Onda biz başa düşdiik ki, müdrik rəhbər 
xalqla, sadə insanla danışmağı həmişə bacarır. Siz çox gözəl 
nümunə göstərdiniz və buna görə Sizə çox minnətdarıq. 

İndi isə ağaclar barəsində. Bu, küknar ağacları xiyabanıdır. 
Xalq arasında onu Əliyev xiyabanı adlandırırlar və düşünürəm ki, 
gələcəkdə bu xiyaban belə də adlandırılacaqdır. Gözəl səslənir. O 
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vaxtlar Sizin məsləhətiniz sayəsində bir çox küçələrdə cökə 
ağacları əvəzinə həmişəyaşıl ağaclar əkməyə başladılar. 

Heydər Əliyev: Bəli, küknar həmişəyaşıl ağacdır. Mən bunu 
həmişə təbliğ edirəm. Sizin iqliminiz bunun üçün çox münasibdir. 
Amma bizim iqlim, Bakının iqlimi, - Siz yəqin ki, diqqət 
yetirdiniz, - çox sərtdir. Burada ağac çox çətin bitir. Sizdə ağacı 
əkdikdən sonra çox da sulamaq lazım deyil, çünki kifayət qədər 
rütubət var, ağac böyüyəcək. Bizdə isə ağacın böyüməsi üçün ona 
azı bir neçə il qulluq etmək gərəkdir. Siz indi yəqin görürsünüz ki, 
şəhərdə olduqca çoxlu həmişəyaşıl ağaclar var, bunlar şam 
ağaclarıdır. Siz hava limanından gələrkən yol boyu ağaclar 
gördünüz - ora sanki meşədir. Halbuki siz neft mədənlərindən 
keçib gedirsiniz. Məsələn, təxminən 30 il əvvəl orada bir dənə də 
ağac yox idi. Mən Azərbaycanın rəhbəri olduqdan sonra biz, 
əvvəla, bu yolu çəkdik. İkincisi, mən Bakı şəhərini yaşıllaşdırmaq 
proqramını irəli sürdüm-təkcə dövlətin imkanları ilə deyil, həm də 
adamların, hər bir müəssisənin imkanları ilə yaşıllaşdırmaq. Buna 
görə də mən hər bir neftçıxarma idarəsini məcbur edir, onlara sahə 
verir, deyirdim: bax, bu sənin sahəndir, sən burada ağac əkməli, 
onu sulamalı və böyüt-məlisən. 

Mən uzun müddət Bakıda olmadım. Bilirsiniz ki, getmişdim, 
burada uzun müddət olmadım. Qayıtdıqda gördüm ki, bu ağaclar 
artıq böyüyübdür. Mən artıq yeddi ildir buradayam. Bu yeddi ildə 
hava limanına və ya prospektlərlə bir yana getdikdə bu ağaclara 
baxıram və qəlbim sevinc hissi ilə dolur. Bilirsinizmi, həmişəyaşıl 
ağaclar əkmək yaxşıdır. Deyirlər ki, küknar da bitir, amma gec 
böyüyür. Hərçənd bizdə bəzi yerlərdə küknar da əkiblər və bu 
ağaclar yaxşı bitir. 

O vaxtlar demişdim ki, burada, bizim bu binanın, - yeri 
gəlmişkən, onu da mən tikdirmişəm, - qarşısında hökmən küknar 
ağacları əksinlər. Məsələn, Moskvada, Lenin mavzoleyinin 
qarşısındakı küknar ağacları mənim xoşuma gəlirdi. Dedim ki, 
hökmən küknar ağacı əkmək lazımdır. Mənə dedilər ki, yox, bura-
da çətindir, bitməyəcəkdir. Əkdilər, indi bitibdir. Özü də indi 
yanıma gəlib deyirlər ki, bu ağaclar bir-birini sıxışdırır, kimsə 
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onların bəzisini oradan çıxarıb, başqa yerdə əkmək istəmişdir. 
Mən dedim: Yox, onlara toxunmaq olmaz. Amma buna 
baxmayaraq, bizdə bizim Bakı iqlimi şəraitində ağac əkmək 
çətindir. Sizdə isə Allahın özü kömək edir. 

Mişşi Yuxma: Bizdə tuya ağacı da bitir. Elə küçələr var ki, 
onların hərəsində 15-20 tuya bitmişdir. Bütün şəhər Sizin 
sözlərinizi nəzərə aldı və ağac əkməyə başladı. 

Heydər Əliyev: Çox xoşdur, mən şadam. Mən orada olanda 
vilayət partiya komitəsinin katibi... 

Mişşi Yuxma: O vaxtlar Baranovski idi. Heydər Əliyeviç, onu 
da demək istəyirəm ki, Çeboksarıda birinci görüşümüzdən sonra 
Sizinlə görüşməyi çox arzu edirdim. Nəhayət, 1998-ci ildə 
Ankarada mən türk dünyası qarşısında xidmətlərə görə mükafata 
layiq görüldüm. Mənə dedilər ki, Heydər Əliyev də bu cür 
mükafatla təltif edilmişdir, mükafatı almağa birlikdə gələcəksiniz. 
Sizinlə görüşəcəyimdən çox sevinirdim. Çuvaşiyada yaşayan 
azərbaycanlılar, - onlar təxminən iki min nəfərdir, bunu eşitdikdə 
töhfələr toplayıb dedilər: bunları Heydər Əliyeviçə, sevimli 
Prezidentimizə hökmən çatdırın. Mən getdim, amma təəssüf ki, 
Siz orada deyildiniz. Belə olduqda möhtərəm Süleyman Dəmirələ 
dedim: bilirsinizmi, Çuvaşiyada yaşayan azərbaycanlılar Heydər 
Əliyeviçə hədiyyə göndəriblər. Mən nə edim? O dedi: İndi səfiri 
çağırarıq. Sonra fikirləşərək dedi: Mən hörmətli Heydər Əliyevlə 
daha tez görüşəcəyəm, hədiyyəni ona özüm verərəm. Bir 
müddətdən sonra Bakıdan müxbir zəng vurub deyir: Süleyman 
Dəmirəl sizin töhfələrinizi təqdim etdi, özünüz haqqında danışın. 
Mənim üçün çox xoş oldu, mən çox şad oldum. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Bilirsiniz, Siz keçmişlə bağlı 
mənə maraqlı çox şeyləri xatırlatdınız. Həyat ağırdır, hər şeyi 
yadda saxlaya bilmirsən. Ümumiyyətlə, mənim yaddaşım, 
şükürlər olsun, çox yaxşıdır. Mən hər şeyi xatırlayıram. Amma o 
qədər iş, gündəlik qayğılar var, işdən baş açıb keçmişdə olanları 
yada salmağa heç olmasa bir saat vaxt tapmırsan. Bax, sizinlə 
görüş kimi, belə görüşlər olduqda, keçmişlə bağlı nəyisə 
xatırlamağa başladıqda mənə çox xoş olur. Siz öz söhbətinizlə 
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məni çox sevindirdiniz. Mən Çeboksarını xatırlayıram, 
respublikanızı xatırlayıram, o vaxtlar mən sizə təsadüfən 
gəlməmişdim. Elə deyildi ki, məni kimsə göndərmişdi. Mən 
Tatarıstana da, sizin respublikamza da, digər türkdilli 
respublikalara da, məsələn, Başqırdıstana da səfər etmişdim. 

Rusiya böyükdür, Sovetlər İttifaqı da böyük idi. Mən Siyasi 
Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim. 
Ölkəyə çox səfərlər edirdim. Amma ən çox Rusiyanı gəzməyə 
çalışırdım. Çünki digər ittifaq respublikaları mənə tanış idi. 
Volqaboyu, bizim türkdilli respublikalar məni xüsusilə cəlb edirdi. 
Ona görə də imkan düşən kimi sizə gəldim. Yadımdadır, axşam 
sizin milli ansanbl konsert verdi. Mən sizin rəqslərinizi, 
mahnılarınızı xatırlayıram. Sizdə hər şey rus dilində idi. 

Mişşi Yuxma: Bizdə Çuvaşiya Akademik Dram Teatrı var. O, 
yalnız çuvaş dilində fəaliyyət göstərir. 

Heydər Əliyev: Onda da çuvaş mahnıları oxuyurdular. Mən 
çuvaş dilini məhz orada, bu konsert zamanı hiss etdim - mahnıları 
da çuvaş dilində oxuyurdular, ifa edilən rəqslər də çuvaş rəqsləri 
idi. Mən milli geyimi də gördüm. 

Mişşi Yuxma: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizin Çeboksanya 
gəlişinizdən sonra Azərbaycanla əlaqələrimizi möhkəmlətmək 
üçün nə etmək barədə çox düşündük. Odur ki, şəhərimizin ən 
yaxşı küçələrindən birinə böyük Azərbaycan şairi Nizaminin adını 
verdik. 

Aleksandr Nikitin: Şəhərin yeni meri Sizə çatdırmağı xahiş 
etdi ki, Nizami küçəsi nəinki şəhərin ən yaxşı küçəsi olacaq, həm 
də biz hər şey edəcəyik ki, orada Nizaminin büstü qoyulsun. 

Mişşi Yuxma: Biz büstü qoyduqdan sonra Çeboksandakı 
Azərbaycan cəmiyyəti ilə birlikdə hər il Nizami küçəsi bayramı 
keçirəcəyik. Azərbaycan cəmiyyəti yaradılan vaxtdan bəri hər il 
Novruz bayramını keçiririk. Bu bayramı qədimlərdə Çuvaşiyada 
da keçirirdilər, lakin sonralar unudulmuşdur. 

Heydər Əliyev: Bu yaxınlarda Türkiyə və Azərbaycan 
yazıçıları burada "Dialoq Avrasiya" jurnalı nəşr etməyə başlamış 
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və onun təqdimatına məni də dəvət etmişdilər. Siz orada 
oldunuzmu? 

Mişşi Yuxma: Orada idik, Sizin çıxışınızı dinlədik. 
Heydər Əliyev: Mən Azərbaycan dilində danışırdım. Jurnalda 

Novruz bayramı haqqında iki məqalənin olması məni sevindirdi. 
Mən orada dedim ki, Novruz bizim bütün xalqlarımızın qədim 
bayramıdır. Bəzi xalqlar onu unudublar. Azərbaycanlılar isə 
unutmayıblar. Mən orada dedim ki, Novruz bayramı 
Azərbaycanda keçirilən kimi heç yerdə keçirilmir. Biz müstəqil 
dövlətlər olduqdan sonra isə Novruzu Özbəkistanda, 
Türkmənistanda da keçirməyə başladılar. Məsələn, Türkiyədə bu 
bayramı keçirmirdilər. Lakin iki il bundan əvvəl Türkiyə 
nümayəndə heyəti Novruz günlərində burada idi. Onlar mənimlə 
birlikdə şəhərdə, şənliklərdə oldular. Onlar bütün bunları görüb 
Prezident Süleyman Dəmirələ danışdılar. O da dedi: Bəs nə üçün 
biz bu bayramı keçirmirik? İndi bu bayramı Türkiyədə daha geniş 
keçirməyə başlamışlar. Bu, həqiqətən, xalqımızın ən qədim 
bayramıdır. Deməli, siz o təqdimatda idiniz, şadam ki, məni 
dinlədiniz. 

Aleksandr Nikitin: Cənab Hidayət Orucov yanımızda otur-
muşdu və o, bizə çox şeyi tərcümə etdi. 

Mişşi Yuxma: Onunla dostlaşmağımıza çox şadıq. O, öz 
xalqının, türk dünyasının böyük vətənpərvəridir, gözəl şairdir. O, 
bizi dəstəkləyir, bizə kömək edir. 

Heydər Əliyev: Mənə xoşdur ki, siz "Dədə Qorqud"un 1300 
illiyində olmusunuz. Bu, çox yaxşıdır. Bizim Polad Bülbüloğlu, 
Türksoyun sədri bu yaxınlarda mənə dedi ki, Çuvaşiyada 
Türksoyun növbəti iclası keçirilmişdir. O, orada idi, onu yenidən 
Türksoyun sədri seçdilər. Türksoy çox mühüm rol oynayan 
təşkilatdır. Çünki indi xalqlarımızın tarixi köklərinin bərpası ən 
çox mədəniyyət, ədəbiyyat, tarix vasitəsilə həyata keçirilməlidir. 
Biz, türkdilli dövlətlərin liderləri də görüşürük. Bu görüşlərdə 
daha çox iqtisadiyyat, siyasət məsələləri olur, siyasət isə bəzi 
ölkələrdə qıcıqlanma doğurur: yeni blok yaradır və sair. Xeyr, heç 
bir yeni blok yoxdur. Amma iş xalqlarımızın mədəniyyətinin, 
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elminin, tari-xinin, tarixi köklərinin xətti ilə görüldükdə, burada 
qəbahətli bir şey yoxdur. Əksinə, bu, ən başlıcasıdır. İqtisadiyyat 
hər yerdə iqti-sadiyyatdır - sizdə traktor zavodu, pambıqparça 
kombinatı, bizdə isə neft, maşınqayırma zavodları var. Özü də 
indi, elmi-texniki tərəqqidə belə böyük sıçrayış edildiyi bir 
vaxtda. Ancaq mədəniyyəti, dili, adət-ənənələri artıq heç kim 
dəyişə bilməz. Elm, texnika nə dərəcədə inkişaf etsə də, nə kimi 
sıçrayışlar edilsə də, hətta Marsa uçsalar da, xalqların qədim 
ənənələri heç vaxt ləğv oluna bilməz. 

Sizə deyim ki, sovet dövründə burada, Azərbaycanda az-az 
adam bilirdi ki, çuvaşlar türkdilli xalqdır. Tatarıstanı tanıyırdılar, 
Başqırdıstanı tanıyırdılar, çuvaşların türkdilli xalq olduğunu isə 
bilmirdilər. Azərbaycanda ayrı-ayrı tədqiqatçılar bilirdilər, xalq 
isə bilmirdi. Mən isə bilirdim, ona görə də sizə gəlmişdim. 

Mişşi Yuxma: Biz Sizin dəstəyinizi yadda saxlayaraq, tarixi-
mizin qaytarılması üzərində işləməyə başladıq. Məsələn, bu 
yaxınlarda mənim "Qədim çuvaşlar" kitabım çapdan çıxdı. Biz 
əslində tarixi xalqımıza qaytardıq. İndi bu işi davam etdirərək, 
dünyamn türkdilli xalqlan ədəbiyyatlannm antologiyasım 
hazırlamağa başlamışıq ki, hər bir çuvaş oxusun, qalan türkdilli 
xalqları tamsın. Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqədar maraqlı bir 
hadisə oldu. Orada biz hər bir xalq haqqında tarixi məlumat, 15 
yazıçı haqqında məlumat verməyi qərara almışdıq. Azərbaycan 
ədəbiyyatına dair bölməyə 15 nəfər heç cür yerləşmirdi. Heç 
olardımı ki, Füzulini daxil edəsən, Sabiri yox, Rəsul Rzanı necə 
daxil etməyəsən? Qərara aldıq ki, hər ədəbiyyatdan 18 nəfər daxil 
edək. Çox çalışdıq, yenə də bir şey çıxmadı. İndi Azərbaycan 
ədəbiyyatı sayəsində hərədən 20 nəfər daxil etdik. 

Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən hələ onda görürdüm, hiss 
edirdim ki, bu türkdilli respublikalarda, müsəlman 
respublikalarında güclü assimilyasiya gedir. Mən Çeboksanda 
olanda Vilayət partiya komitəsinin birinci katibi ilə danışdım, 
əlbəttə, çox ehtiyatla danışırdım, ona görə ki, bilmirdim, kim necə 
başa düşəcəkdir. Amma mən ona eyham etdim ki, əlbəttə, rus dili 
bizim hamımız üçün gərəkdir, bu dil olmadan bizim sovetlər 
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ölkəsində həyat ola bilməz, ancaq bununla yanaşı hər bir xalq öz 
dilini qorumalıdır. Mən ona bəzi məsləhətlərimi verdim. Aydındır, 
siz Rusiyanın mərkəzindəsiniz. Bəs indi siz öz dilinizdə 
məktəbləri bərpa edirsinizmi? 

Mişşi Yuxma: Bərpa etmişik, özü də təkcə Çuvaşiya 
Respublikasında deyil, hətta onun hüdudlarından kənarda - 
Samara vilayətində, Tatarıstanda, Başqırdıstanda da. 

Heydər Əliyev: Siz dediniz ki, çuvaşlar Rusiyanın sayca 
üçüncü xalqıdır. Bu belədir? 

Mişşi Yuxma: Bəli, 3 milyon çuvaş var. 
Heydər Əliyev: Mən bilirəm ki, ikinci yerdə tatarlardır. 
Mişşi Yuxma: Tatarlardan sonra bizik. Çuvaşlar çox möhkəm 

tarixi kökləri olan böyük xalqdır. Sizin Çeboksarıya gəlişiniz, 
Sizin sözləriniz, xoş münasibətiniz, köməyiniz və yüksək vəzifəli 
rəh-bərin, türk mənşəli rəhbərin gəlişi bizim iiçün olduqca böyiik 
rol oynadı. 

Heydər Əliyev: Mən bunu hiss etdim. Çünki çar Rusiyası 
dövründə də, Sovetlər İttifaqı dövründə də bizim xalqlarımızdan 
Kremldə belə yüksək səviyyəli bir nəfər də olmayıbdır. 

Aleksandr Nikitin: Kirilenko olubdur. 
Heydər Əliyev: Kirilenko kimdir? O, ukraynalıdır. Mən bizim 

xalqlarımızdan, türkdilli xalqlardan, müsəlmanlardan danışıram. 
Mişşi Yuxma: Heydər Əliyeviç, o vaxt mən deyəndə ki, çuvaş-

türkəm, Siz mənə elə məhəbbətlə baxdımz. Bu, məni ruhlandırdı, 
mən milli hərəkata başçıhq etdim. Biz çox böyük bir təşkilat 
yaratdıq. Biitün bunlar Sizin sayənizdə olmuşdur. Bunu təkcə mən 
yox, dostlarım da başa düşürlər. Ona görə də bütün bu reallıqları 
nəzərə alaraq, biz bir yerə toplaşdıq və böyük mütəfəkkirimiz, 
yeni yazımızın, Simbirsk çuvaş məktəbinin yaradıcısı, əslində 
millə-timizin xilaskarı olmuş İvan Yakovlevin adını daşıyan 
ümumçu-vaşiya milli mükafatına Sizin namizədliyinizi rəsmən 
irəli sürdük. Biz 27 nəfərdən - aparıcı yazıçılarımızdan, 
alimlərimizdən, ictimai xadimlərimizdən ibarət bir heyətdə 
toplaşdıq və məni sevindirən o oldu ki, təqdimatı oxuyub, 
hörmətli Heydər Əliyeviçin namizədliyini irəli sürdükdə, 
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komissiyanın bütün üzvləri ayağa qalxdı. İndi Sizin icazənizlə, 
Heydər Əliyeviç, mən ayağa qalxıb diplomda yazılanları oxumaq 
istəyirəm. 

Heydər Əliyev: Buyurun. 
Mişşi Yuxma: "Diplom nömrə 25. Çuvaş xalqının dirçəlməsi 

naminə böyük fədakar fəaliyyətinə görə və çuvaş xalqının da aid 
olduğu türk xalqlarının milli oyanışı və dirçəlişi işində görkəmli 
xidmətlərinə görə, onların dostluğunun, qardaşlığının, mehriban 
qonşuluğunun və həmrəyliyinin genişlənməsinə və möhkəmlən-
məsinə çox böyük töhfəsinə görə, türk dünyası xalqlarının 
elminin, mədəniyyətinin və maarifçilik fəaliyyətinin tərəqqisinə 
olduqca böyük şəxsi töhfəsinə görə, öz türk köklərimizin dərindən 
öyrənilməsi yoluna sönməz məşəl tutduğuna görə 1999-cu ilin 
İvan Yakovleviç Yakovlev adına Ümum-çuvaşiya Milli Mükafatı 
Azərbaycan Respub-likasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu 
Əliyevə verilir. Komissiyanın sədri Yuxma, katibi Qavrilova". 

Heydər Əliyev: Sağ olun. 
Mişşi Yuxma: Hörmətli, bizim hamımızın sevimlisi Heydər 

Əliyeviç, icazə verin, bu ən yüksək mükafatımızın diplomunu 
Sizə təqdim edim. Döş nişanını, İvan Yakovlevin büstünü, xatirə 
hədiyyələrini, Çuvaşiyada nəşr olunan qəzetləri, nəvəniz - balaca 
Heydər üçün hədiyyələri də təqdim edirəm. 

Ümumçuvaşiya İctimai Mədəniyyət Mərkəzinin vitse-prezi-
denti xanım Roze Şevlebi çuvaş dilində yazdığı "Uşaqlığımın 
bağı" kitabını Prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi. 

Dövlətimizin başçısına Mişşi Yuxmanın "İrs" kitabı da təqdim 
olundu. 

Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Mən heç vaxt bu qədər hədiyyə 
qəbul etməmişəm. Sizdə nə qədər azərbaycanlı yaşayır? 

Aqil Əliyev /Çuvaşiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin 
prezidenti/: 1500-dən çox, təxminən iki min. 

Heydər Əliyev: Normal yaşayırsmız? 
Aqil Əliyev: Bəli, hər şey yaxşıdır. 
Aleksandr Nikitin: Onun ofisi bizim ictimai mədəniyyət 

mərkəzimizdədir. Biz birlikdə işləyirik. 
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Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Mənə yetirdiyiniz diqqətə görə 
sizə çox təşəkkür edirəm. İlk öncə bu yüksək mükafata görə. 
Mənim fəaliyyətimi, mənim xidmətlərimi belə yüksək qiymət-
ləndirdiyinizə görə və bütün digər hədiyyələrinizə görə sizə 
təşəkkür edirəm. Ən başlıcası budur ki, siz gəlmisiniz, biz söhbət 
etmək, keçmişi xatırlamaq, gələcək barəsində düşünmək imkanı 
qazandıq. Bir daha təkrar edirəm, 1986-cı ildə mən qəlbimin 
hökmü ilə Çuvaşiyaya gəldikdə məni, təbii olaraq, traktor zavodu 
da, pambıq parça kombinatı da, bir çox başqa şeylər də 
maraqlandırırdı. Biz orada fəalların böyük bir yığıncağını 
keçirdik. Mən bu yığıncaqda çıxış etdim. Əslində sizin bütün 
respublikanız oraya toplaşmışdı. Mən küçələri gəzdim - mənim 
xarakterim belədir. Ola bilsin ki, bu, o vaxtlar bir qədər təəccüblü 
görünürdü. Çünki o vaxtlar Sovetlər İttifaqının rəhbərləri belə 
hərəkət etmirdilər, belə şeyləri özlərinə rəva bilmirdilər. Amma 
mənim xarakterim belədir. Mən həmişə, burada da, Moskvada da 
işləyəndə küçələrdə, mağazalarda, meydanlarda insanlarla birbaşa 
ünsiyyətdən çox şey öyrənirdim. Başlıcası isə, məni sizdə cəlb 
edən bu idi ki, Çuvaşiya mənim üçün doğma ölkədir, çuvaşlar 
mənim üçün doğma xalqdır. 

Təkrar edirəm, o vaxtlar bütün bunlar üçün, təəssüflər olsun, 
imkan yox idi. Sovetlər İttifaqı dağılan kimi biz bu ideologiyadan 
xilas olduq, bir baxın, xalqınız öz zəngin tarixini, zəngin mədəni 
dəyərlərini, öz dövlətçiliyini bərpa etmək üçün qısa müddətdə nə 
qədər işlər görmüşdür. Halbuki o vaxtlar çuvaş dövlətçiliyindən 
heç danışmaq da mümkün deyildi. Yalnız onu deyirdilər ki, 
çuvaşlar Oktyabr inqilabından sonra təhsil almışlar və sair. 
Halbuki türk xalqlarının, o cümlədən də çuvaş xalqının necə 
qədim, zəngin tarixi, zəngin sivilizasiyası var. Mən şadam ki, 
sizdə dirçəliş prose-si gedir. Əlbəttə, Azərbaycanda biz çox şeyi 
qoruyub saxlamışıq, heç nəyi itirməmişik. Amma buna 
baxmayaraq, indi biz tamam başqa şəraitdə, müstəqillik şəraitində 
yaşayırıq. 

Mişşi Yuxma: Heydər Əliyeviç, biz Qobustanda olduq, 
Yanardağı gördük. Biz çox ümidvarıq ki, kitablarımız burada 
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Azərbaycan dilində nəşr olunacaqdır. Biz özümüz də Azərbaycan 
kitablarını tərcümə etmək istəyirik. 

Heydər Əliyev: Çox yaxşı. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ən 
əvvəl çuvaş xalqına, respublikamzın bütün vətəndaşlarına, rəhbər-
lərinizə salam çatdırın. Sizdə prezident Fyodorovdur, o, Rusiyada 
tanınmış adamdır. Axı, ədliyyə naziri olubdur. O, özünün icfimai 
və dövlət fəaliyyəti ilə tanınmışdır. Sizdə kosmonavt da var. 
Əslinə qalsa, ruslardan və ukraynalılardan başqa, digər xalqlardan 
kos-monavtlar az idi. Əvəzində, çuvaşlar kosmonavt verə bildilər. 
Hətta azərbaycanlılar da kosmonavt verə bilmədilər, amma 
çuvaşlar verdilər. Sizin çoxlu uğurlarınız var. Mən buna şadam. 
Hesab edirəm ki, indi, respublikanız öz milli xüsusiyyətinə, milli 
dövlətçiliyinə nail olduqdan sonra sizi qarşıda hələ çox 
nailiyyətlər gözləyir. Sizə uğurlar arzulayıram, yenə də gəlin. 

Görüş qurtardıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyev qonaqlarla xatirə şəkli çəkdirdi. 

  
2000-ci il 23 iyun 

 
TANINMIŞ RUSİYA MODELYERİ VALENTİN 

YUDAŞKİNİ VƏ FƏXRİYYƏ XƏLƏFOVANI QƏBUL 
EDƏRKƏN 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 2000-ci il iyunun 23-də 

Prezident sarayında tanınmış Rusiya modelyeri Valentin 
Yudaşkini, onun xanımını və modelyer Fəxriyyə Xələfovanı qəbul 
etdi. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonaqları səmimiyyətlə 
salamlayaraq dedi: 

- Şadam ki, Siz buraya gəlmisiniz. İndi moda xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir və modanın həmişə əhəmiyyəti olubdur, 
amma indi onun xiisusi əhəmiyyəti var. Azərbaycanlılar da 
modadan geri qalmaq istəmirlər. Buna görə də Sizin buraya 
gəlişinizin, məncə, böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Valentin 
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Yudaşkin səmimi qəbula görə Prezident Heydər Əliyevə təşəkkür 
edərək dedi: 

- Çox məşğul olduğunuza baxmayaraq, bizi qəbul etdiyinizə 
görə Sizə hədsiz minnətdaram. Biz Sizi Moskvada gördiik, mənim 
təcrübəmə inanın, Siz ən eleqant prezidentlərdən birisiniz. Mən 
bunu kənardan görmüşəm - biz Moskvadan təyyarə ilə əslində 
eyni vaxtda yola düşdük. 

Heydər Əliyev: Mən dünən axşamdan xeyli keçmiş qayıtdım. 
Siz də? 

Valentin Yudaşkin: Biz bir az əvvəl gəldik. Bilirdik ki, Siz 
gəlirsiniz. Düşünürəm ki, hər şey uğurlu keçdi. Mən Bakıda artrq 
ikinci dəfəyəm. Biz mədəniyyət naziri ilə çox söhbət etmişik, 
Azərbaycanda Rusiya günləri ərəfəsində, - bu gələn həftə başlayır, 
- bizim teatr burada ilk elçidir, bunu təşkil edənlərə təşəkkürürünü 
bildirirəm. Bakını görmək çox xoşdur. Biz təyyarə ilə gələrkən 
şəhərin necə dəyişdiyini, böyüdüyünü gördük, olduqca çox yeni 
tikililər var. 

Heydər Əliyev: Siz burada axırıncı dəfə nə vaxt olubsunuz? 
Valentin Yudaşkin: İki il əvvəl. İki ildə böyiik dəyişikliklər 

baş veribdir. Çox xoşdur ki, moda vahid olur və iinsiyyətə kömək 
edir. Biz əvvəllər fransızlardan ayrı düşmüşdük, lakin indi biz, 
şübhəsiz ki, birlikdəyik. 

Heydər Əliyev: Sovetlər İttifaqı dövründə bizim öz modamız, 
onların öz modası vardı. Amma buna baxmayaraq, əksəriyyət hər 
halda Avropa modasından istifadə etməyi üstün tuturdu. Əlbəttə, 
fərq böyük idi. Ancaq indi, siz doğru deyirsiniz, biz hamımız 
birlikdəyik - Rusiyada da, başqa ölkələrdə də, keçmiş Sovetlər 
İttifaqı ərazisindəki müstəqil dövlətlərdə də, artıq bu sahə 
əhəmiyyət kəsb edir və ictimaiyyətdə maraq doğurur. Sovet 
dövründə Moskvada moda nümayiş etdirilərkən ona ancaq 
sayseçmə adamlar maraq və həvəs göstərirdilər. Yadımdadır, mən 
Moskvada yaşayarkən "Burda moden" jurnalının baş redaktoru ilk 
dəfə oraya gəlmişdi. Bu, həmin dövr idi ki, Sovetlər İttifaqında 
müəyyən proseslər baş verirdi. Xatirimdədir, İttifaqlar evində 
"Burda moden" moda nümayiş etdirirdi, adamlar oraya can 
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atırdılar, oraya gedə bilənlər də oldu, bilməyənlər də və sair. Mən 
həmin "Burda moden" jurnalını götürüb baxdım. İndi "Burda 
moden" daha elə geniş şöhrətə malik deyildir. Nəyə görə? Ona 
görə ki, o vaxt bu, bizdə yox idi və lakin birdən peyda oldu. Bu 
jurnalı əldə etmək üçün böyük canfəşanlıq göstərilirdi. 

Valentin Yudaşkin: Ona görə ki, orada ülgülər vardı, adamlar 
paltarı özləri tikirdilər. Burada çoxlu fabrik var. Səfərimin bir 
məqsədi də bu fabriklərə baxmaqdır. Hazırda biz öz istehsalımızı 
bütün dünyada yerləşdiririk. Burada köhnə məktəbin qalması çox 
vacibdir. Burada çox yaxşı keyfiyyətli parçalar var. Biz sizin gənc 
dizaynerlərinizi Moskvaya dəvət edirik. 

Heydər Əliyev: Bu, çox yaxşıdır. Doğrudur, modelyerlər 
modanı icad edirlər, bəzən nümayiş etdirirlər, amma sonra harada 
geyirlər, kim geyir - biz bunu görmürük. Mənim ailəmdə qızım, 
nəvəm, gəlinim, - şübhəsiz ki, onlar cavan adamlardır, - bununla 
maraqlanırlar və hətta mən Yudaşkindən savayı ayrı modelyerləri 
tanımırdım. Amma onların vasitəsilə Versaçeni, Valentinonu da 
tanıdım. 

Valentin Yudaşkin: Dior. 
Heydər Əliyev: Dior köhnə modelyerdir. Məsələn, cavanlar isə 

hesab edirlər ki, Dior, Pyer Karden - bunlar artıq keçmişdə 
qalmışdır. 

Valentin Yudaşkin: Keçmişsiz gələcək olmur. 
Heydər Əliyev: Bəli, buraya Pyer Kardenin kostyumları gəlib 

çıxanda hamı fikirləşirdi ki, ilahi, Pyer Karden. Ancaq mən bəzən 
mağazalarda Pyer Kardenin kostyumlarmı görürəm - bunlar ya 
əvvəlki şöhrətini itirib, yaxud da keyfiyyətini pisləşdiriblər. 

Valentin Yudaşkin: Keyfiyyətini pisləşdirməyibiər, sadəcə, 
saxta mallar olduqca çoxdur. Eyni şey musiqi aləmində, kompakt 
disklər sahəsində də baş verir. Əgər bu sahədə hələ hansısa 
hüquqlara əməl olunursa, moda sahəsində vəziyyət çox 
mürəkkəbdir. 

Heydər Əliyev: Bəli, saxtakarlıq. Mən bilmirdim ki, sax-
takarlıqla məşğul olurlar. 
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Valentin Yudaşkin: Düyməni bir balaca dəyişdilərsə, bunu: 
saxta mal olduğunu sübut etmək çətindir. Çindən, Türkiyədən 
Hindistandan çoxlu saxta mal gəlir. Bir sözlə, bu, bizim üçün əsas 
problemdir. Amma mən burada, sizin şəhərdə çoxlu firma 
mağazaları gördüm. 

Heydər Əliyev: Burada? Onlar malları əsasən Avropadan 
gətirirlər? 

Valentin Yudaşkin: Bəli, bunlar həqiqi firma məhsullarıdır. 
Bu gün biz parfümeriya mağazasında olduq, yüksək keyfiyyətli 
məhsullar gördük. Çoxlu yeni mağazalar yaranıb və iki il ərzində 
çox böyük yüksəliş olduğu görünür. 

Heydər Əliyev: Siz iki il ərzindəki yüksəlişin dinamikasını 
görürsünüz. Bu, yaxşıdır. Əlbəttə, mən çox az görürəm, çünki 
məni həmişə ümumi göstəricilər maraqlandırır. Gəzmək, baxmaq 
iiçün, sadəcə, imkan yoxdur. Halbuki, həvəs var. 

Valentin Yudaşkin: Heydər Əliyeviç, həddən çox restoran, 
kafe var və adam bir gün ərzində daha çox şey görmək istəyir. 

Heydər Əliyev: Bəli, mən də maşında işə gedir və işdən 
qayıdıram. Bir vaxtlar, on beş il əvvəl, xaricə gedib-gəlmək 
məhdud idi. Adamlar gedirdilər və mən də Avropa ölkələrində 
olmuşdum, açıq havada kafeləri görmüşdüm, bütün bunlar 
xoşuma gəlmişdi. İndi isə bunlar Bakıda çoxdur, bəlkə də həddən 
çoxdur. Hansı küçə ilə gedirəmsə, hər yerdə görürəm. 

Valentin Yudaşkin: Ən başlıcası odur ki, milli kolorit qalır, 
Rusiyadakı kimi Avropaya aludəçilik yoxdur. Hər halda burada 
milli kolorit, musiqi, rəng qorunub saxlanır. Bu, çox vacibdir. Bu 
gün bizə milli musiqinin yeni səpkidə improvizə edildiyi disk 
bağışladılar. Bu, gənclər üçün maraqlıdır. Bu da vacibdir. 

Heydər Əliyev: Bilirsiniz, bir halda ki, biz sizinlə görüşürük 
və söhbət edirik, demək istəyirəm - tarixən elə olub ki, hər bir 
xalqın öz geyim forması olmuşdur. İndi dünyada qəbul edilmiş 
geyim forması isə Avropada yaranmışdır. Bununla belə, keçmiş 
zamanlarda, neçə-neçə əsrlər bundan əvvəl çox gözəl şəxsi geyim 
formaları olub və indi də tətbiq edilə bilər. Həmin geyimi indi biz 
ancaq teatrda və ya kinoda görürük. Məsələn, hansısa tarixi 
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mövzuda film çəkirlər, onda sən bunu görürsən. Xüsusən də qadın 
paltarından söhbət düşəndə, - çünkı kişi geyimi dəyişmişdir, - 
qadın modasından söhbət gedəndə. Məsələn, bizdə köhnə 
fotoşəkillərdə və ya rəssamlarımızın əsər-lərində, - yeri 
gəlmişkən, bizim yaxşı teatr rəssamlarımız olub, onlar müxtəlif 
tamaşalar, xüsusən də keçmiş tariximizə aid tamaşalar üçün 
eskizlər veriblər, - bunlar qalmışdır. Azərbaycanda gözəl, çox 
gözəl qadın geyimi olmuşdur. Təkrar edirəm, indi onu yalnız 
bizim filmlərdə və tamaşalarda görmək mümkündür. 

Mən 70-ci illərdə burada, Azərbaycanda işləyərkən məndə belə 
bir fikir yaranırdı - niyə də təklif edilməsin ki, qadınlarımız 
Avropa geyimləri ilə yanaşı, öz milli paltarımızı da geysinlər? 
Axı, öz milli geyimimiz çox gözəldir. Onu modernləşdirmək olar. 
Elə rəsmlərdə - rəssamlarımızın əsərlərində gördüyüm qadınların 
da geyimi çox qəşəngdir və bundan niyə istifadə edilməsin? Onda 
dünyada rəngarənglik olar. Yoxsa ki, indi təkcə Avropa modasını 
əsas götürmüşlər. Şəxsən mən azərbaycanlı kişilərin keçmiş 
vaxtlarda geyindikləri paltar formasına qayıtmaq istəməzdim. 
Qadın geyiminin isə çox gözəl və cürbəcür olduğunu, zənnimcə, 
bilirsiniz - kataloqlar, kitablar var. Mən hətta bir dəfə rəhmətlik 
həyat yoidaşıma təklif etdim ki, gəl, qızımıza belə kostyum 
tikdirək və qoy onu geyib bizimlə birlikdə bir yerə getsin, bəlkə 
bununla başqalarına nümunə göstərərik və onlar da belə edərlər. 
Amma baş tutmadı. 

Valentin Yudaşkin: İndi qadınlar çox sərbəstdirlər. Onların 
hamısı bizneslə, işlə məşğuldur, vaxtları yoxdur. Onlar teatra da 
ofisdə geydikləri paltarda getmək istəyirlər. Həyat çox 
dəyişmişdir. Amma elə axşamlar var ki, onda gərək milli paltar 
geyəsən. Keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarının milli 
geyimlərinin sərgisini keçirmək, bu geyimləri orada nümayiş 
etdirmək üçün Ermitajla, onun direktoru Piotrovski ilə razılığa 
gəlmişik. Çünki bir çox əcnəbilər milli paltarı ümumən yaxşı 
qəbul edirlər. Məsələn, Ukrayna, özbək naxışlarını. Belə geyimləri 
daha çox nümayiş etdirmək lazımdır. Ola bilsin, biz bu ciir 
geyimlərdən bezmişik, çünki bu geyimləri böyük konsertlərdə tez-
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tez görmüşük. Vaxt gələcək modelyerlər öz işlərində bunlardan 
istifadə edəcəklər. Bu gün biz kolleksiyaya baxdıq və gördük ki, 
oradakı modellərdə milli naxışlardan, bəzəklərdən, rənglərdən 
geniş istifadə edilmişdir. 

Heydər Əliyev: İndi mən daha bir prosesi müşahidə edirəm, 
xüsusən də Avropada, Amerikada, görürəm ki, əvvəla geyim çox 
sadələşmişdir. İkincisi isə, keçmişdə gördüklərimiz indi yoxdur. 
Tutalım teatra gedirsən, deməli, sən hökmən teatra layiq geyinib-
keçinməlisən. Hesab edirəm ki, bu baxımdan keçmiş zamanlar 
daha maraqlı idi. Teatra hər hansı paltarda getmək olmazdı. Elə 
götürək, XIX əsrin rus və ya Avropa kübar cəmiyyətlərini və sair. 
Sovet dövründə hətta, biz, o vaxtm cavanları, bir və ya iki 
kostyumumuz olsa da, axşamlar teatra, kinoya getməyə 
hazırlaşarkən, - cavanlığımda mənim cəmi bir bayırlıq, bir də iş 
kostyumum vardı. Mən iş kostyumunda işə gedirdim, bayırlıq 
kostyumu isə bayram günlərində, yaxud teatra gedəndə 
geyinirdim, - hər halda əynimizi dəyişirdik. O vaxtlar imkanlar 
məhdud idi. İndi isə imkanlar geniş, qeyri-məhduddur, amma 
adamlar hesab edirlər ki, onlar küçəyə çıxanda, mağazaya 
gedəndə necə geyinirlərsə, teatra gedəndə də eləcə geyinə bilərlər. 
Bu, belədir və mənim xoşuma gəlmir. Hər halda teatra və yaxud 
hər hansı başqa bir tədbirə, ya da ad gününə gedəndə gərək 
müvafiq surətdə geyinəsən. Belə olmasa, onda moda nəyə 
lazımdır? Cins paltarı götürək, hamı geyir. Gəlin, görək, hamı 
teatra da, işə gedəndə də, gecə də cins paltar geysə... 

Valentin Yudaşkin: Hər şey bəsitləşibdir, hamı yaşamağa 
tələsir. Bax, hər şey də bu qaça-qaça görə baş verir. İndi vaxt 
sürətlə ötüb keçir. Əvəllər biz faksın nə olduğunu bilməzdik, 
poçtu gözləyərdik, xəbərləri gözləyərdik. İndi isə informasiyanı 
kompüterdən bir saniyəyə alırıq. Sonra nə olacaq, bəlli deyil. 
Modada da belədir. Əvvəllər moda illər boyu təşəkkül tapırdı, indi 
isə altı aya hər şey dəyişir, formalar əvəzlənir. 

Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, elə bir böyük fərq yoxdur. Nəyisə 
bir balaca dəyişdirib deyirlər ki, bu, təzə modadır. Yaxşı ki, bizdə, 
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kişilərdə bu, sabitdir. Qadınları isə başa düşmürsən, bilmirsən ki, 
nə nə vaxt dəyişilir. 

Valentin Yudaşkin: Hava dəyişən kimi dəyişir. Heç nəyin 
dəyişməməsi üçün mən Sizə bizim firmanın qalstukunu 
bağışlamaq istəyirəm. 

Heydər Əliyev: Sağ olun. Siz qalstuk da buraxırsınız? 
Valentin Yudaşkin: Bəli. 
Heydər Əliyev: Mən qalstuklara biganə deyiləm. Yaxşı, gözəl 

qalstukdur. Bu, sizin firmamn qalstukudur. Qalstuklar dəyişir, 
köynəklər dəyişir. Bəlkə də kimsə buna fikir vermir, amma bəzən 
yaxşı pislə əvəzlənir. Amma, nə etmək olar, modadır, gərək ona 
uyğun geyinəsən. Bu baxımdan mən mühafizəkar deyiləm, amma 
özümün müəyyən üslubum var. Bəli, öz üslubum var və mənə elə 
gəlir ki, o, həmişə müasir görünür. 

Valentin Yudaşkin: Bayaq dediyim kimi, Sjz çox yaraşıqlı 
kişisiniz. 

Heydər Əliyev: Biz kişilər belə sürətlə dəyişən moda ilə çətin 
ki, ayaqlaşaq. Qadınlara isə bu gərəkdir. Gəlişinizə görə Sizə bir 
daha təşəkkür etmək istəyirəm, siz bizə kömək edəcəksiniz. Mən 
ciddi şəkildə hesab edirəm ki, ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz bu 
istiqamətdə də öz yerini tutmalıdır. Görürsünüz, nə qədər kafelər, 
restoranlar, mağazalar tikilib, çox şey dəyişibdir, çoxlu tikinti var. 
Odur ki, gərək bu işdə də eyni proseslər baş versin. Mən Sizin 
buraya səfərinizi dəstəkləyirəm. Fatma xanım mənə dedi ki, bu 
gün Siz çoxlu yeni moda nümunələri nümayiş etdirəcəksiniz. 
Yəqin ki, böyük maraq var. Sizə uğurlar arzulayıram. Mən isə bu 
axşam Çin nümayəndə heyəti ilə olacağam. 

Valentin Yudaşkin: Sağ olun ki, çox məşğul olsanız da bizi 
qəbul etməyə vaxt tapdımz. Mən çox şadam. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev, Valentin Yudaşkin və 
Fəxriyyə Xələfova xatirə səkli cəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN 2000-ci il 25 iyun 
 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ DRAM 
TEATRININ "AH, PARİS... PARİS..." TAMAŞASINDA 
 
2000-ci il iyunun 25-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli 

Dram Teatrında xalq yazıçısı Elçinin "Ah, Paris... Paris..." 
ikihissəli komediyasının tamaşası göstərildi. 

Salona toplaşan tamaşaçılar dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyevi hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Müvəffəqiyyətlə keçən tamaşa başa çatdıqdan sonra 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev səhnə arxasına keçdi, 
uğurlu çıxışlarına görə aktyorları təbrik etdi və dedi: 

- Axşamınız xeyir olsun. Bu gün təqdim etdiyiniz bu tamaşaya 
görə hamınızı təbrik edirəm. 

Mənə Elçin məlumat verdi ki, bu tamaşa çoxdandır ki, bizim 
Milli Dram Teatrının səhnəsində uğurla gedir. Ancaq təəssüflər 
olsun ki, mən vaxt tapıb indiyə qədər gələ bilməmişdim. Bu gün 
mən bu imkanı əldə etdim və gəlməyimdən, tamaşanı 
görməyimdən çox da məmnunam. Çünki eşitmişdim, amma bir 
var ki, eşidəsən, bir də var ki, özün eşidəsən və görəsən. 

Adətən, mənim bu son illərdə Milli Dram Teatrının 
tamaşalarına gəlməyim çox vaxt bizim keçmiş tariximizə aid olan 
əsərlərlə tanışlıqdan ibarət olubdur. Təbiidir ki, mən bütün 
tamaşalara baxa bilmərəm, imkan yoxdur. 

Rusiyanın mədəniyyət naziri də burada durubdur. Güman 
edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti ümumiyyətlə 
teatrı keçmişdə sevdiyi kimi, bu gün də sevir və mən Milli Dram 
Teatrımızda yetərli qədər oluram. Hər halda mən belə hesab 
edirəm. Əlbəttə, imkan olsa, bundan da çox olmaq olar. Amma 
yetərli qədər oluram. 

Qeyd etdim ki, son illərdə bizim keçmiş tariximizə aid bir neçə 
çox uğurlu tamaşa olmuşdur. 

Həm klassiklərimizin, həm müasir yazıçılarımızın, 
şairlərimizin əsərləri tamaşaya qoyulmuşdur. Mən gəlib onlarla 
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tanış olmuşdum və öz mülahizələrimi, fikirlərimi bildirmişdim. 
Yəni onlar bu əsrin əvvəlinə, yaxud qədim əsrlərə aid idi. Ancaq 
bugünkü tamaşa, bu pyes onlardan fərqlənir. Çünki bu, bizim ən 
yaxın keçmişimizə aiddir. 

Məsələn, son dəfə mən "Aydın" tamaşasına baxırdım. Bu, 
Cəfər Cabbarlının bizim əsrin əvvəlindəki o həyatdan götürdüyü 
mövzudur və öz fəlsəfəsinə görə, öz fikirlərinə görə bu gün də çox 
aktualdır. 

Elçin bizim çox istedadlı yazıçımızdır, gənc vaxtlarından çox 
dəyərli əsərlər yazıbdır. Amma son illər o, eyni zamanda teatr 
üçün də əsərlər yazıbdır. Deyəsən, keçmişdə bu, olmamışdı. 
Çünki bu məsələ ilə əsasən sənin atan məşğul olurdu. 

Elçin: Bəli, cənab Prezident. 
Heydər Əliyev: Atan rəhmətlik İlyas Əfəndiyev bu işlərlə çox 

uğurla məşğul olurdu və çox da gözəl əsərlər yaratmışdı. Elçin isə 
daha çox nəsr əsərləri yazırdı və dəyərli əsərlər yaratmışdır. Ona 
görə də gənc vaxtlarından - 60-70-ci illərdə gənc yazıçılar, gənc 
şairlər sırasında idi. Hətta xatirimdədir ki, ilk dəfə Yazıçılar 
İttifaqının ən gənc katibi Elçin Əfəndiyev oldu, o seçildi. Amma 
son zamanlar görürəm ki, o, eyni zamanda pyeslər də yazır və 
onlar bizim Milli Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulur, 
uğurla göstərilir. Beləliklə də bizim teatr həyatı yaşayır. 

Mən fürsətdən istifadə edib onu demək istəyirəm ki, 
ümumiyyətlə, bizim teatr keçmişdə zəngin olubdur. Yəni əgər 
bizim teatrın indi 125 illik tarixi varsa, biz bununla fəxr edə 
bilərik və mən bunu dəfələrlə demişəm. Keçmiş dövrlərdə də, yəni 
əsrin əvvəlində də çox böyük ziyalılarımız gözəl pyeslər 
yaratmışlar, gözəl səhnə əsərləri yaratmışlar və bizim teatrı 
yaşatmışlar, inkişaf etdirmişlər. Sonralar - 20-30-40-cı illərdə və 
sonrakı illərdə isə Azərbaycanda teatr çox inkişaf etmişdir. Bütün 
teatrlar - həm Dram Teatrı, həm Musiqili Komediya Teatrı, həm 
Opera və Balet Teatrı - bunların hamısı ilə biz fəxr edə bilərik. 
Ancaq təəssüflər olsun ki, 1988-1989-cu illərdə Azərbaycanda 
daxili sabitliyin pozulması, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi 
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təcavüz və ölkəmizin daxilindəki ictimai-siyasi gərginlik həyatda 
çox ağır bir vəziyyət yaratmışdı. Bunu xatırlayırsınız. 

Burada, bu pyesdə söhbət 1991-ci ildən gedir. 1991-ci ildə 
Azərbaycanda nə vəziyyət var idi, biz hamımız - siz də, mən də 
onun şahidiyik. O illərdə Azərbaycan xalqı çox böyük çətinliklərə 
məruz qalıbdır, böyük itkilər olubdur, şəhidlər vermişik, qan 
tökülübdür, müharibə gedibdir. 

Daxilimizdə də vəziyyət çox mürəkkəb olubdur, çox gərgin 
olubdur. Çünki bəzi adamlar, bəzi qruplar, dəstələr bu gün sizin 
göstərdiyiniz həmin o vəziyyətdən - xalqın meydana 
toplaşmasından öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etməyə 
çalışıblar. Ona görə də meydana toplaşmağın da bir axırı, müsbət 
nəticəsi olmamısdır. 

1988-1989-1990-cı illərdə xalqın meydanlara toplaş-ması, 
küçələrə çıxması - bunlar Azərbaycanın tarixində çox müsbət 
səhifələr kimi yaşayacaqdır. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. 
Ancaq buna bəziləri qeyri-obyektiv qiymət verirlər. Yəni o 
mənada ki, indi bizim içərimizdə bəzi adamlar var, hesab edirlər 
ki, onlar xalqı qaldırıblar, xalqı meydana çıxarıblar, onlar guya 
sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparıblar, onlar Azərbaycanın 
müstəqilliyinə nail olublar. İndi tarix artıq göstərir ki, bunlar 
nəinki yanlış fikirlərdir, hətta cəfəngiyatdır. Azərbaycanda 
millətin, xalqın küçələrə çıxmasına, meydanlara toplaşmasına əsas 
səbəb o vaxt - Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdiyi zaman, 
artıq təcavüz müharibəyə çevrildiyi bir zaman, Sovetlər İttifaqı 
mövcud olduğu bir zaman və Sovetlər İttifaqının çox güclü 
dövləti, güclü hüquq-mühafizə orqanları, güclü ordusu olduğu bir 
zaman Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin, - indi kimsə, hansı 
personajsa Qorbaçovun da adını çəkdi ki, onun başında hansısa 
ləkə var, ona görə dünya dağıldı, - onların ədalətsizliyi, 
Azərbaycan xalqına qarşı ədalətsizliyi idi. 

İki müttəfiq respublikanın bir-biri ilə münaqişəsi zamanı 
hökumət, dövlət hər iki müttəfiq respublikaya eyni göz ilə 
baxmalı idi, eyni münasibət göstərməli idi, ədalət nümayiş 
etdirməli idi. Bu ədaləti nümayiş etdirmədiklərinə görə münaqişə 
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genişləndi. Bu ədalətsizliyi görən, hiss edən Azərbaycan xalqı 
təbiidir ki, belə vəziyyətə biganə qala bilməzdi. Ona görə də 
insanların əksəriyyəti öz qəlbinin istəyi ilə küçəyə çıxıb, 
Azərbaycan xalqına qarşı olan ədalətsizliyə görə sovet 
hökumətinin, sovet dövlətinin rəhbərliyinə öz etirazını bildirirdi. 
Bax, bu prosesin mahiyyəti bundan ibarətdir və belə olubdur, 
axıra qədər də belə olubdur. 

Ondan sonra, 1990-cı ilin yanvar ayında yenə Kommunist 
Partiyasının rəhbərliyinin, sovet hökumətinin rəhbərliyinin və 
şəxsən Qorbaçovun tarixi cinayəti baş verdi. Dinc Azərbaycan 
xalqına qarşı ikinci bir hərbi təcavüz edildi. Azərbaycana bir hərbi 
təcavüz Ermənistan vasitəsilə edilmişdi, ikinci hərbi təcavüz isə 
artıq bizim respublikamızın, xalqımızın öz dövlətinin öz xalqına 
etdiyi təcavüz idi. 

Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Sovet İttifaqının tarixində, 
yəni 1920-ci ildən ki, sovet hakimiyyəti qurulmuşdu, heç vaxt 
mərkəzi hökumət, mərkəzi dövlət heç bir xalqa qarşı, heç bir 
respublikaya qarşı bu qədər təcavüz, bu qədər cinayət etməmişdi. 
Amma Azərbaycan xalqına qarşı bu cinayəti etdi. Bu, 1990-cı ilin 
yanvar hadisələri idi. Təbii ki, bunlar da insanları coşdurdu. İndi 
burada yenə deyildi ki, insanlar partiya biletlərini atırdılar. 
Əlbəttə, atmalı idilər. Partiya biletlərini yandırdılar. Vaxtilə 
Azərbaycanın ən böyük kommunisti mən olmuşamsa, mən də o 
vaxt partiya biletini atdım. 

Bunlar hamısı bizim yaxın tariximizdir. Ancaq yenə də 
deyirəm, - bu tarixin bir həqiqət hissəsi var, bir də onun təhrif 
olunan hissəsi var. Bəzi adamlar onu təhrif edirlər. Ona görə də 
belə əsərlərin yaranması lazımdır. Amma mən bu gün belə 
anladım ki, Elçinin məqsədi ondan ibarət olubdur ki, ölkənin bu 
ağır vaxtında, çətin vaxtında xalqın hamısının birləşib millət 
haqqında, torpaq haqqında düşünməsinin əvəzinə, bəziləri yenə də 
mal-dövlət dalınca gedir və bu, mənəvi əxlaqsızlıqdır. Yəni əsərdə 
mənəviyyat məsələsinə toxunulur. 

Siz bilirsiniz ki, mən əvvəllər - 70-ci illərdə də Azərbaycanın 
rəhbərliyində olanda həmişə fəaliyyətimin əsas hissəsi bundan 
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ibarət olmuşdur ki, xalqımızda yüksək mənəviyyat bərqərar olsun. 
Çünki insan üçün mənəviyyatdan yüksək heç bir şey ola bilməz: 
nə mal, nə dövlət, nə pul, nə villa, nə milyon - heç bir şey olmaz. 
Bunlar hamısı dünyada gəldi-gedər şeylərdir. İnsanı yüksəldən, 
insanı insan edən, adamı adam edən və insanı vətəndaş edən onun 
mənəviyyatıdır. Ona görə də mən pyesdə bunları gördüm. 

Elçin həmin proseslərin bu hissəsini göstərmək istəyibdir, özü 
də çox məharətlə göstəribdir. Mən buna baxanda Cəlil 
Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsəri yadıma düşdü. İndi görün, 
əgər o vaxt bizim xalqımız belə cahil idisə, Cəlil 
Məmmədquluzadə "Ölülər" əsərini yazmışdı. O, keçmişə aid idi 
ki, bir Şeyx Nəsrullah peyda olubdur, ölüləri qəbirdən qaldırır. 
Hamı da gəlib Şeyx Nəsrullahı axtarır, onu görmək istəyirlər ki, 
mənim bacımı qaldır, atamı dirilt, nə bilim, nənəmi dirilt, filanı 
dirilt. 

Mən bir neçə dəfə demişəm, bu gün burada teatr, incəsənət 
xadimləri olduğuna görə bir də deyirəm: mən Cəlil 
Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsərini çox yüksək 
qiymətləndirirəm. O, tarixi bir əsərdir və heç bir əsərə bənzər 
deyil. 

Bizim Azərbaycanda teatr sənəti Qərb teatrının təsiri altında 
yaranıbdır. Qərb teatrının təsirini biz Rusiya teatrının təsirindən 
götürmüşük. Məsələn, biz Şekspirdən də götürmüşük, Şillerdən də 
götürmüşük. Amma biz eyni zamanda Rusiyanın teatrından çox 
şey götürmüşük. Biz Şekspiri də birbaşa götürməmişik. İndi bu 
gün burada "Romeo və Cülyetta"nın adını çəkdilər. Şekspirin 
əsərləri çoxdur. Ancaq o illər Azərbaycanda ən populyar olanı 
"Hamlet" idi, "Otello" idi, "Kral Lir" idi və başqaları idi. Amma 
biz onları yenə də Rusiya ədəbiyyatından götürmüşük. Çünki rus 
ədəbiyyatçıları, məsələn, Şekspiri və başqalarını rus dilinə 
tərcümə ediblər, biz də onları rus dilindən Azərbaycan dilinə 
tərcümə etdik və teatrımızı yüksəltdik. 

Mən bütün bunları - Qərb ədəbiyyatını da, Rusiya ədəbiyyatını 
da, Azərbaycan ədəbiyyatını da həmişə layiqli 
qiymətləndirmişəm. Yəni mən bu teatr ədəbiyyatını deyirəm, teatr 
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sənətini deyirəm. Hərəsinin öz yeri var. Bir-birinin təsiri altında 
olduğuna görə bir-birinə bənzərliyi də var. Ancaq Cəlil 
Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsəri həm mövzuya görə, həm də 
onun fəlsəfəsinə görə heç bir əsərə bənzər əsər deyildir. 

Mən indi niyə bunu xatırlayıram? Çünki o vaxtlar - bizim 
xalqımızın geridə qaldığı vaxt yalançı bir şeyx Nəsrullah meydana 
çıxdı və bütün şəhər də qalxdı ki, "bu şeyx Nəsrullah bizim 
qohum-əqrəbamızı dirildəcəkdir". Cəlil Məmmədquluzadə də 
bunu əsərində çox məharətlə göstərdi. Yəni onun qarşısına kefli 
İsgəndər obrazını gətirdi. Kefli İsgəndər də öz monoloqları ilə 
onların hamısını başa saldı ki, o, gəlib sənin qardaşını dirildəcək 
və qardaşında gəlib sənin başını əzəcəkdir. Çünki qardaşın 
öləndən sonra sən onun arvadını almısan. Atanı dirildəcək və atan 
da gəlib sənə deyəcəkdir ki, oğlum, sən nə üçün bu işi etmisən? 
Ondan sonra bunların ağıllarına gəldi və onlar qaçdılar ki, yox, 
daha bizə şeyx Nəsrullah lazım deyil. 

Mən bu əsərə baxanda bir az həmin o mövzu yadıma düşür ki, 
indi görün, Azərbaycan belə ağır, çətin vəziyyətdədir, Ermənistan 
hücum edibdir, ölkə dağılır, iqtisadiyyat dağılır, insanların həyatı 
dağılır, - şeyx Nəsrullah kimi, Parisdən bura bir milyonçu gəlib, 
hamı, ət kombinatının müdiri də istəyir Parisə getsin, o partokrat 
da, yəni o obrazı ifa edən Yaşar Nuriyev də istəyir Parisə getsin, 
yaxud rus aktyoru da istəyir Parisə getsin. Hamısı həyatın bütün 
məsələlərini qoyub, yenə də öz şəxsi məsələləri barədə düşünür. 
Amma şəxsi məsələ də deyil, yəni burada mənəviyyat məsələsidir. 
O vaxt bizim xalqımız bir tərəfdən həqiqətən öz mənliyini 
göstəribdir, amma ikinci tərəfdən də nə qədər mənəviyyatsızlıq 
olubdur, nə qədər qüsurlar olubdur. Bunun da bir səhnəsini burada 
Elçin göstəribdir. Mən düz başa düşmüşəm? 

Elçin: Tamamilə doğru deyirsiniz. 
Heydər Əliyev: Düz başa düşmüşəm. Ona görə hesab edirəm 

ki, pyes dəyərlidir. Yəni bu 1991-ci il bizim yaxın keçmişimizdir. 
Təbiidir ki, bu pyes 1991-ci ildəki hadisələrin hamısını əhatə edə 
bilməz, onun bir hissəsini əhatə edir və məni də sevindirən odur 
ki, burada bütün pyes mənəviyyat üzərində qurulubdur. Pyes 
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əvvəldən axıra qədər bu mənəviyyatsız adamları ifşa edir. Bu ifşa 
ilə bu pyes bizim xalqımıza, millətimizə, vətəndaşlarımıza göstərir 
ki, belə olmayın, bu ət kombinatının müdiri kimi olmayın, Yaşar 
Nuriyev kimi yox, o partokrat kimi olmayın, yaxud, o birisi kimi 
olmayın. Təmiz olun, pak olun, yüksək mənəviyyata malik olun. 
Başa düşürsünüz? Mən bunu belə anlayıram. 

Elçin: Tamamilə doğrudur. 
Heydər Əliyev: Bunun da faydası bax, bundadır. İndi bizim 

tamaşaçılarımız üçün, cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün bunun 
faydası bundadır. Ona görə mən bu əsəri çox dəyərli hesab edirəm 
və buna görə də səni - Elçini təbrik edirəm. Yaxşı ki, sən belə 
əsərlər yaratmağa başlamısan. 

Ancaq təbiidir ki, əsər kağız üzərində yazılır. Əgər yazan özü 
bunu səhnəyə qoya bilsəydi, bu, başqa cür ola bilərdi. Amma heç 
bir yazan adam bunu səhnə ustaları, sənətkarlar, yəni rejissorlar, 
aktyorlar, tamaşanı yaradan başqaları kimi edə bilməz. 

Burada müəllifin xidməti böyükdür, amma sizin xidmətiniz 
ondan az deyil. Çünki müəllifin fikirlərini siz səhnədə onun 
istədiyi kimi, bəlkə heç onun düşünmədiyi kimi, ondan da artıq ifa 
etmisiniz. Ona görə də gözəl bir əsər meydana çıxıbdır. 

Elçin: Tamaşanın rejissoru Azərpaşa Nemətovdur. 
Heydər Əliyev: Bu, yeni rejissor deyil. 
Elçin: Bəli, bu, bizim görkəmli rejissordur. Yəqin, atasını da 

xatırlayırsınız. Zəfər Nemətovun oğludur. 
Heydər Əliyev: Bəli, Zəfər Nemətovun oğludur. Zəfər 

Nemətov uzun illər bizim Gənc Tamaşaçılar Teatrının rejissoru 
olubdur. 

Elçin: Bəli, Azərpaşa müəllim onun oğludur. Uzun müddətdir 
rejissorluq edir. 

Heydər Əliyev: Çox gözəl, çox gözəl. Tərtibatı da yaxşıdır. 
Burada bizim Milli Dram Teatrının ulduzları hamısı var: 
Səyavuşdur, Yaşardır, Duxovnayadır - hamısını görürəm. 
Duxovnaya bu teatra gəlib və onu daha da gözəlləşdiribdir. Adı 
yadımdan çıxıbdır. 

Elçin: Lyudmila. 
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Heydər Əliyev: Lyudmila, bağışla, sənin adını unutmuşam. 
Lyudmila Duxovnaya: Cənab Prezident, olan şeydir. 
Heydər Əliyev: Bilirsən ki, mənim sənə nə qədər yaxşı 

münasibətim var. Onun tamaşada iştirakı da yaxşı bir üsuldur. 
Elçin: Cənab Prezident, ilk dəfədir ki, belə üsuldan istifadə 

edilir. 
 Heydər Əliyev: Bəli, bu, indiki vaxtda yaxşı üsuldur. 

Birincisi, mən bu pyesdə hansı mənanı görürəm, - yəni burada 
əxlaqsızlığı azərbaycanlılarla yanaşı, ruslar da ediblər, bəlkə sən 
belə fikirləşməmisən, mən bunu belə başa düşmüşəm. İkincisi, 
əlbəttə, bu, bütün pyesə özünəməxsus bir kolorit verir. Bizim 
Azərbaycan cəmiyyəti, Bakı əhalisi rus dilini gözəl bildiyinə görə 
səhnədəki bu sintez çox normal qəbul olunur. Mənə elə gəlir ki, 
buna nadir hallarda rast gəlmək olar. Amma siz bunu etmisiniz. 

Bu xanımın adı həmişə yadımdan çıxır. 
Elçin: Kübra xanım Əliyeva. 
Heydər Əliyev: Kübra xanım bizim çox istedadlı 

aktyorumuzdur. 
Səyavuş Aslan: Cənab Prezident, şişman aktyordur. 
Heydər Əliyey: Sən ondan da çox şişmansan. 
Kübra Əliyeva: Cənab Prezident, İhsan Doğramacı Bakıda 

qonağımız olanda biz orada səhnəcik oynamışıq. Orada Səyavuş 
mənə "şişman" adını qoydu. 

Heydər Əliyev: Amma onlar, - "şişman", - pis mənada 
demirlər. Biz deyirik "kök", onlar deyirlər "şişman". Amma bəzən 
bunu mənfi mənada başa düşürlər. Səyavuş, bilirsən, gözəlliyin 
müxtəlif formaları var. Bəzən o şişman gözəllik kimlərəsə o biri 
gözəllikdən daha da çox xoş gəlir. Yəqin ki, sən bunu bilərsən. 
Sən şişman olduğun kimi, qeyri-şişman arvadlara meyl 
qoymazsan. Bilmirəm, sənin xanımın nə təhərdir. Bəlkə belə 
deyil, ancaq elə görürəm ki, həmişə bir yerdə çıxış edirsiniz. 

Görürəm, burada gənc aktyorlar da var. Mən Eldənizi 
süpürgəçi rolunu ifa edəndə tanımadım. 

Elçin: Cənab Prezident, mən də bura gələndə onu 
qrimləndiyinə görə tanımadım. 
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Heydər Əliyev: Bəli. Çünki bilirdim ki, bu, bir müddət 
teatrdan ayrılmışdı. İndi teatra gəlibdir. Bu, çox gözəl bir 
hadisədir. Çünki bu da çox istedadlı aktyordur. O illərdə - 60-70-
ci illərdə bizim parlaq bir aktyorumuz idi. Bir neçə əsərdə, 
xüsusən Rüstəm İbrahimbəyovun "Bir cənub şəhərində" filmində - 
Eldar Quliyevlə birlikdə yaratmışdılar - çox gözəl rol oynadı. 
Ondan sonra da məşhurlaşdı. İndi yaxşı ki, yenə də teatrdadır. 
Onları bəzən kinoklublarda görürəm. Səyavuş da, Yaşar da, 
Eldəniz də orada olurlar. 

Çox sevindirici haldır ki, gənc kadrlar var, gənc aktyorlar, 
aktrisalar var. Onlar da hamısı sevindiricidir. 

Elçin: Cənab Prezident, Əhməd rolunda Telman Adıgözəlov 
çıxış edirdi. 

Heydər Əliyev: Bilirsən, onun burada rolu çox xırda idi. O, 
sadəcə bir mərkəzdir. Amma ümumiyyətlə o, çox istedadlı 
aktyordur. Mən həmişə onu istedadlı aktyor kimi görürəm. Elə 
bəzən o kinoklublarda aparıcı rolunu oynayır. O da bu teatrın 
aktyorudur, burada işləyir? 

Elçin: Bəli. 
Heydər Əliyev: Burada onun rolu belə idi ki, gəlib bir-iki söz 

deyib gedirdi. Ancaq bunları çox gözəl göstərirdi. İndi bunların 
hamısını sadalamaq mənim üçün çətindır. 

Elçin: Eynşteyn rolunu isə aktyor Cəfər Namiq Kamal 
oynayırdı. 

Heydər Əliyev: O, elə qrim etmişdi, elə hərəkət edırdi kı, mən 
ona Eynşteyn deyə bilmərəm. Orada Eynşteyn idı. Amma 
burada... Çox gözəl oynadınız. Lenini də oynayan çox gözəl 
oynadı. Amma mən elə bilırdım kı, bu da rusdur. Deməlı, bu, 
azərbaycanlı imiş. 

Elçin: Əməkdar artist Elxan Ağahüseynoğludur. 
Heydər Əliyev: Mən bunu tanıyıram. Bu da teatrın görkəmli 

aktyorlarından biridir. Axı, mən 60-70-ci illərdə bu teatra çox 
gəlirdim. Mən onu bir çox rollarda görmüşəm. 

Bir sözlə. Hamınız çox gözəl bir ansambl yaratdınız, yaxşı bir 
tamaşa göstərdiniz. İndiyə qədər çox göstərmisınız. Elçin mənə 
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deyir kı, bızım vətəndaşlarımız teatra çox böyük həvəslə gəlirlər. 
İndi mən də onların sırasına qatıldım, gəldım, gördüm. Hamınızı 
təbrik edirəm və sizə, bizim Milli Dram Teatrının bütün 
kollektivinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

"Ah, Paris...Paris..." əsərinin müəllifi, xalq yazıçısı Elçin 
dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevə müraciətlə dedi: 

- Cənab Prezident, mən istəyirəm bütün yaradıcı heyətin 
adından Sizə çox dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı 
bildirim. Bu gün yenə bu teatra gəlmisiniz, bu tamaşaya 
baxmısınız və bu tamaşa haqqında fikirlərinizi, bir müəllif kimi 
deyim ki, çox dəqiq fikirlərinizi ifadə etdiniz. Bizim bütün 
görkəmli aktyorların - Eldənizin, Yaşarın, Elxanın, Lyudmila 
xanımın, Hacının, Telmanın, Səyavuşun, Kübra xanımın və başqa 
aktyorların haqqında çox dəyərli fikirlərinizi dediniz.  

Cənab Prezident, tarixin gedişi belə gətirib ki, bu teatrın, 
Azərbaycan teatrının son 30 ildəki tarixi bir çox cəhətdən 
bilavasitə Sizin adınızla bağlıdır. Yəni 1970-ci ildən götürürəm, 
ondan əvvəl də Siz həmişə teatrla maraqlanan adam olmusunuz. 
Mən bunu bilirəm və bizim dostlar, sənətkarlar hamısı yaxşı bilir. 
Bu son 30 ildə Siz bu teatrın ən yaxın adamlarından biri, bəlkə də 
birincisi olmusunuz. 

Siz bayaq İlyas Əfəndiyevin adını çəkdiniz. Mən bunu deməyi 
özümə borc bilirəm ki, İlyas Əfəndiyevin bu teatrda 19 pyesi 
tamaşaya qoyulubdur. Bu, doğrudan da dünya teatr tarixində nadir 
hadisələrdən biridir. Bunu deməyi lazım bilirəm. Çünki bu, 
həqiqətdir. İlyas Əfəndiyev bu teatra nə dərəcədə bağlı idisə, o, 
teatrı fikirləşəndə, teatr haqqında düşünəndə həmişə Sizi nümunə 
göstərirdi, - bu, dəfələrlə mənim gözümün qabağında olan 
hadisədir, faktdır, - yəni daxilən teatral insan olmağınızı, 
Azərbaycan teatrı ilə əlaqədar fəaliyyətinizi, Azərbaycan teatrının 
çox görkəmli xadimləri ilə ünsiyyətinizi nümunə göstərirdi. Siz o 
vaxtlar Azərbaycan teatrının 100 illiyini elə yüksək səviyyədə 
keçirdiniz ki, heç bir ölkədə, heç bir keçmiş respublikada birinci 
katib teatrın 100 illiyi barədə məruzə etməzdi. 

Heydər Əliyev: 1973-cü ildə. 27 il bundan öncə. 
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Elçin: Mənim indiki kimi yadımdadır. Siz onda - 1973-cü ildə, 
düz 27 il bundan əvvəl, Azərbaycan teatrının 100 illiyi ilə 
əlaqədar məruzə etdiniz. Orası da çox rəmzidir ki, 27 ildən sonra 
Azərbaycan dünyəvi peşəkar teatrının 125 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında sərəncamı da Siz imzalamısınız. 

Bu teatrda çalışan insanların hamısının doğrudan da, həqiqət 
bundan ibarətdir ki, - Sizə böyük məhəbbəti var. Siz məndən də 
yaxşı bilirsiniz ki, indiki zamanda mədəniyyətin bir çox 
problemləri - mədəniyyət xadimlərinin məişət problemi və başqa 
problemlər vardır. Amma bunun kontekstində Sizin teatra bu 
dərəcədə diqqətiniz, gəlməyiniz, elə bilirəm ki, çox ciddi bir 
stimul yaradır. Sadəcə, o faktın özünü demək istəyirəm ki, son 
yeddi illik tarixdə Azərbaycan teatrı bağlı oldu, təmirə dayandı. 
Təsəvvür edin ki, o zaman həm bu teatr, həm də Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı yox idi. Faktiki olaraq, Bakıda Azərbaycan 
dilində iki dram teatrı var və bunların da hər ikisi işləmirdi. 
Azərbaycanın paytaxtı teatrsız idi. 

Heydər Əliyev: Bəli, Musiqili Komediya Teatrı da yox idi. O 
da dağılmışdı. 

Elçin: Bəli, o da dağılmışdı. Mən dram ilə əlaqədar deyirəm. 
Bu da Sizin adınızla bağlı oldu, - mən bu işin şahidiyəm, 
müşahidəçisiyəm ki, bilavasitə Sizin təşəbbüsünüzlə bu teatr təmir 
olundu və fəaliyyətə başladı. 

Mən bu teatrın yaradıcı kollektivinin adından deyirəm, çünki 
bunlar hamısı mənim dostlarım, qardaşlarım, bacılarımdır, bunlar 
hamısı doğrudan da Sizi çox sevirlər. 

Cənab Prezident, gizlətmirəm, biz Sizin teatra gəlib bu 
tamaşaya baxmağınızı çox gözləyirdik. İstəyirdik gəlib bu 
tamaşaya baxasınız, biləsiniz. Siz bu tamaşanı elə təhlil etdiniz ki, 
artıq söz deməyə ehtiyac yoxdur. Amma Sizin dediyiniz sözün o 
cəhətini təkrar etmək istəyirəm ki, buradakı satiranın, acı gülüşün 
arxasında, Sizin dediyiniz kimi, xalqa məhəbbət, bağlılıq, istək 
dayanıb ki, nə üçün Siz bu vəziyyətdəsiniz, bu gündəsiniz. Bu, 
təkcə mənim fikrim yox, bizim aktyorlarımızın, yaradıcı 
kollektivin hamısının fikri və fəaliyyətidir. 
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Cənab Prezident, Sizə deyim ki, bu komediyadan sonra iki 
komediyam da yarandı və demək olar ki, onlar da eyni rejissor, 
kollektiv tərəfindən tamaşaya qoyulubdur. Burada Azərbaycan 
teatrı rəhbərliyinin fəaliyyətini xüsusi qiymətləndirmək istəyirəm. 
Özü də yalnız bizim tamaşalarla əlaqədar yox, son vaxtlar Sizin 
gəlib baxdığınız tamaşalarla Azərbaycan teatrında doğrudan bir 
dirçəliş vardır. Azərbaycan teatrının rəhbərliyi, Mədəniyyət 
Nazirliyinin rəhbərliyi bu teatrla əlaqədar çox ciddi fəaliyyət 
göstərirlər. Şübhəsiz ki, bunların başında, üstündə Siz durursunuz. 
Sizə bir daha dərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Arzu 
edirik ki, Azərbaycan teatrının 125 illiyi Sizin istədiyiniz bir 
səviyyədə keçsin, bizim bu gözəl sənətkarlarımızın hamısının 
ürəyincə olsun. Allah qoysa, ondan sonra da Azərbaycan teatrının 
130, 140 illiyi gəlir və s. 

Heydər Əliyev: Hamısını bir yerdə keçirəcəyik. 
Onu deyə bilərəm ki, hər şey müqayisə ilə qiymətləndirilir. 

MDB dövlətləri içərisində son illər Azərbaycanda incəsənətin, 
mədəniyyətin yaşaması, inkişaf etməsi kimi, başqa heç bir yerdə 
belə şey yoxdur. 

Elçin: Çox sağ olun, cənab Prezident. 
Heydər Əliyev: Yaxşı, güman edirəm, şəkil çəkdirmək 

istəyirsiniz. 
Prezident Heydər Əliyev tamaşanın yaradıcı heyəti ilə xatirə 

şəkli çəkdirdi. 
  
AZƏRBAYCAN – 2000-ci il - 2 iyul  
 

AZƏRBAYCANDA RUSİYA FEDERASİYASININ VƏ 
MОSKVA ŞƏHƏRİNİN MƏDƏNİYYƏT GÜNLƏRİ BAŞA 

ÇATDI 
 
Хəbər verdiyimiz kimi, iyunun 30-da Respublika sarayında 

Azərbaycan Respublikasında Rusiya Federasiyasının və Mоskva 
şəhərinin mədəniyyət günlərinin təntənəli bağlanışı оlmuşdur. 

 Salоna tоplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi 
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sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 
Mədəniyyət-naziri Pоlad BÜLBÜLОĞLU mərasimdə çıхış 

edərək, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi, bütün Azərbaycan 
хalqını ölkəmizin Avrоpa Şurasına   qəbül edilməsi münasibətilə     
mədəniyyət    xadimləri   adından təbrik etdi və bildirdi  ki,  bu,  
dövlətimizin başçısının  yоrulmaz   fəaliyyəti və uğurlu siyasəti 
sayəsində mümkün оlmuşdur. Nazir sözünə davam edərək dedi ki, 
bu gün Azərbaycanda iki böyük bayram var - bütün хalqımız bu 
tariхi hadisəni və Rusiya Federasiyasının və Mоskva şəhərinin 
mədəniyyət günlərinin müvəffəqiyyətini qeyd edir. 

Pоlad Bülbülоğlu nəzərə çarpdırdı ki, Azərbaycan prezidenti 
Heydər Əliyev Mоskvanın nümayəndə heyətini qəbul edərkən, bu 
mədəni tədbirə yüksək qiymət vermiş və bu istiqamətdə işin 
davam etdirilməsini arzulamışdır. Nazir bildirdi ki, gələn ilin 
aprelində Mоskvada və Rusiyanın digər şəhərlərində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirilməsi haqqında Rusiya tərəfi ilə 
razılaşma əldə оlunmuşdur. 

Ötən günlər Bakı, Sumqayıt bu bayramla yaşadı, bütün 
hadisələr mətbuatda, televiziya ilə geniş işıqlandırıldı. Biz şadıq 
ki, qоnaqlarımız Azərbaycanda оnlara göstərilmiş mehribanlıqdan 
çох razı qaldılar. О, belə əlamətdar mədəniyyət bayramının 
keçirilməsinə əmək sərf edənlərin və can-başla kömək 
göstərənlərin hamısına təşəkkürünü bildirdi. 

Sоnra Mоskva şəhəri hökuməti sədrinin birinci müavini, 
Azərbaycanla Əməkdaşlıq Qrupunun rəhbəri Lyudmila 
ŞVETSОVA çıхış edərək, Rusiyanın mədəniyyət və incəsənət 
хadimlərinə göstərilən diqqətə, qоnaqpərvərliyə, səmimiliyə görə 
təşəkkür etdi. О dedi: Biz hər yerdə hiss edirdik ki, yоlumuzu 
gözləyirdilər və biz bu hissi özümüzlə Rusiyaya, Mоskvaya 
aparacağıq və Azərbaycanda mədəniyyət günlərinin necə 
keçməsindən mütləq danışacağıq. Bu günlərin başlıca yekunu 
оdur ki, biz bir-birimizə daha yaхın оlduq, bir-birimizi daha yaхşı 
başa düşməyə başladıq, bizi bir-birimizə bağlamış əvvəlki dоstluq 
tellərini möhkəmləndirən yeni duyğulara malik оlduq və bu 
duyğuları özümüzlə yeni əsrə, XXI əsrə aparacağıq. 
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Lyudmila Şvetsоva müasir cəmiyyətdə mədəniyyətin 
əhəmiyyətindən danışarkən хalqlar arasında müхtəlif, bəzən 
mürəkkəb şəraitdə salınan dоstluğun mənəvi körpülərinin çох 
mühüm оlduğunu vurğuladı. О dedi: Хalqlarımız, ölkələrimiz 
əməkdaşlığın, dоstluğun, mədəniyyətlərimizin qarşılıqlı 
nüfuzunun çохəsrlik tariхinə malikdir. Yaşadığımız bu çətin 
zəmanədə biz   tariхimizə,   ölkələrimizin və хalqlarımızın dahi 
şəхsiyyətlərinə   həmişəkindən daha    çох    arхalanmalıyıq. 
Lyudmila   Şvetsоva   ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələri 
genişlən-dirməyin vacibliyini vurğuladı.  

 
* * * 

 
Sоnra Mоskva şəhəri incəsənət ustalarının kоnserti оldu. 

Tamaşaçılar tanınmış kоllektivlərin - "Russkiye sezonı" Dövlət 
Rəqs Ansamblının, Dövlət Fоlklоr Musiqisi Ansamblının, 
"Russkaya   duşa"nın,  Rusiyanın  əməkdar artisti, Оsetiyanın хalг 
artisti Фeliks Sarikatinin, Rusiya estradasının ulduzları  Andrey 
Qubinin və Lada Denin çıxışlarını hərarətə qarşıladılar.   

 
*  *  * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV kоnsert qurtardıqdan 

sоnra səhnə arхasına gələrək iştirakçılara təşəkkür etdi. О dedi: 
- Sizin hamınızı Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günlə-rinin 

çох gözəl başa çatması münasibətilə təbrik edirəm. Bu gün siz öz 
çıхışlarınızda burada, Azərbaycanda оlmağınızla əlaqədar 
keçirdiyiniz hisslərdən danışdınız. Siz də, bu gün salоnda оlanlar 
da, bu günlər Rusiyanın incəsənət хadimlərini din-ləyənlərin, 
görənlərin hamısı da daha çох danışa bilərdi. 

Siz üç gündür Azərbaycandasınız, amma bayram yaratdınız. 
Əvvəla, Rusiya Federasiyasının incəsənətini və mədəniyyətini 
gözəl təmsil etdiniz. İkincisi, bizim hamımızı, azərbaycanlıları, 
Bakı, Sumqayıt sakinlərini və başqalarını sevindirdiniz - aхı hər 
şey televiziya ilə yayımlanır, elə bu gün də canlı yayım оldu, 
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bütün respublika sizi gördü, dinlədi. Оdur ki, siz hamını 
sevindirdiniz. Biz yanaşı оturmuşduq və deyirdim ki, bir baхın, 
necə qarşılayırlar. Məsələ оnda deyil ki, hər ifaçını alqışlayırdılar, 
həm də bütün salоn ifa оlunan mahnılardan və nümayiş 
etdirdiyiniz rəqslərdən cuşa gəlirdi. Deməli, bütün bunlar ürəyə 
yatırdı. Bu, birincisi. 

İkincisi isə nəinki ürəyə yatırdı, hətta riqqətə gətirirdi, buna 
görə də tamaşaçılar eşidən kimi, hiss edən kimi, görən kimi cuşa 
gəlirlər, ürəkləri yerindən оynayır və sizinlə birlikdə охuyur, 
sizinlə birlikdə alqışlayır və hətta, məncə, sizinlə birlikdə atılıb-
düşürdülər. 

Mən Rusiya mədəniyyəti günlərinin açılışında оldum. Əlbəttə, 
sоnrakı günlərdə, çох istəsəm də, imkanım оlmadı. Amma bu gün 
bağlanışdır, mən də buradayam. Mənə hər gün məlumat verirlər, 
bilirəm ki, bütun çıхışlarınız hər yerdə və həmişə çох uğurla 
keçmişdir. İnsanlar sevinirdilər, Rusiyanın incəsənət хadimlərini 
çох böyük hörmət, çох böyük fərəh hissi ilə qarşılayırdılar. 
Düşünürəm ki, bu günlər siz respublikamızın və şəhərimizin 
sakinlərinə həqiqətən çох böyük məmnunluq, mənəvi zövq 
bağışladınız. 

Bu gün Lyudmila İvanоvna mənə Sumqayıtda sizin necə 
qarşılandığınızı danışdı. Hiss etdim ki, о, bir qədər 
təəccüblənmişdi. Siz bu keşməkeşli zəmanəni yaşamış Sumqayıta 
bir baхın. Bəlkə bu gün оrada heç də hər şey asan deyil, hər şey 
rəvan deyildir. Lakin bu, təkcə Sumqayıtda deyil, bütün keçmiş 
Sоvetlər İttifaqı məkanında belədir. Elə Rusiyada da, 
Azərbaycanda da belədir. Amma bir görün, sizi Sumqayıtda, 
Bakıda, butün salоnlarda necə qarşılayırdılar. Bütün bu salоnlar - 
Оpera Teatrımız da, Musiqili Kоmediya Teatrı da, baх, bizim bu 
baş sarayımız, Respublika sarayı da bu gunlər Rusiya incəsənət 
хadimlərinin tam iхtiyarına verilmişdir. Birinci gün də, bu kün də. 
Burada çох yaхşı sərgilər оldu, sоnra bizim İncəsənət Muzeyində 
və başqa yerlərdə çıхışlar оldu. Bir sözlə, siz qısa müddətdə çох 
işlər görə bildiniz. 

Mən bu gün gördüm ki, hər bir kəsin ifa etməsi üçün nə qədər 
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enerji tələb оlunur. Bu gün isə sizin kоnsertiniz məhz çох cоşğun, 
həm охumaq, həm də rəqs etmək tələb оlunan nömrələrdən ibarət 
idi. 

Əlbəttə, siz hamınız gəncsiniz. Оna görə də bütün bunları sizə 
nəyə görə deməyim. Sizə bəlkə də təəccüblü görünür. Lakin 
Lyudmila İnanоvna və əlbəttə, mən sizin enerjinizə heyran 
qaldım. Enerji hər bir insanda, - birində çох, başqasında az, - var. 
Ən başlıcası, оdur ki, mən sizin sənətinizə heyranam. Rus 
incəsənəti, Rusiya incəsənəti çох zəngindir və şükürlər оlsun ki, 
biz Rusiya mədəniyyətini çох-çох illər ərzində az görməmişik. 
Amma rus mahnılarını, rəqslərini, bədii sözünü hər dəfə 
dinlədikdə, gördükdə, eşitdikdə heyran qalır və sevinirik. Əvvəla, 
оnlarda necə dərin bir məna var. İkincisi, mənəvi zənginlik var, 
üçüncüsü isə, əlbəttə, musiqinin, rəqsin, bədii sözün və 
ümumiyyətlə, sizin nümayiş etdirdiyiniz sənətin səviyyəsi 
yüksəkdir. 

Çох sağ оlun, mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Amma düzünü 
deyin, hansı prezidenti sevirsiniz - Bоris Nikоlayeviçi, yохsa 
Vladimir Vladimirоviçi? 

Lada DENS: Bəlkə Sizi? Bu, yeni bir mahnıdır. 
Heydər ƏLİYEV: Mən məhz bunu aydınlaşdırmaq istəyirdim. 

Əgər hiss varsa, utanmaq nəyə gərək?! Düşünürəm ki, sizə hər bir 
prezident vurula bilər, о cümlədən də mən. 

Hər şeyə görə sağ оlun. Bir daha deyirəm, siz bütün 
Azərbaycana оlduqca böyük sevinc bəхş etdiniz. Aхı burada təkcə 
çıхışlardan - kоnsertdən, baletdən, teatrdan söhbət getmir. Söhbət 
оndan gedir ki, mədəniyyət. incəsənət insanları yaхınlaşdıran, 
qarşılıqlı münasibətləri, dоstluğu möhkəmləndirən çох güclü 
vasitədir. Bu günlər siz Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan 
arasında dоstluğun və əməkdaşlığın möhkəmlənməsi işinə 
оlduqca böyük töhfə verdiniz. Burada Qafqazdan - Qaraçay-
Çərkəzdən, Şimali Оsetiyadan оlan gənc-ləri də görmək mənim 
üçün хоş idi, gözəl gənclər böyüyür. Bilirsinizmi, Qafqazın bu 
хalqları yüksək istedadları ilə həmişə fərqlənmişlər. Neçə-neçə 
belə adamlar bütün dünyada məşhurdur. Ancaq məni sevindirən 
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budur ki, bu hərəkət kəsilmir, dayanmır, bu hərəkət irəliyə dоğru 
gedir. Bir görün, necə cavandırlar və bu gün nə cür gözəl çıхış 
etdilər. Bu gün siz, həqiqətən, elə bir kоnsert verdiniz ki, burada 
fоlklоr da, estrada da, gözbağlayıcı da, bədii söz də var idi. Amma 
yəqin ki, ən başlıca хidmət rejissоrundur, хidmətlərini 
qiymətləndirəsən, çünki о, bunların hamısını məharətlə təşkil 
etmişdi, hər şeyi elə yerbəyer etmişdi ki, bir saniyə də fasilə 
оlmurdu. Məsələn, mən bir an belə gözümü səhnədən çəkə 
bilmirdim. 

Lyudmila    ŞVETSОVA: 
Bizim rejissоr Aviasiya İnstitutunun məzunudur, Tatyana 

Qriqоryevnanın yanında хar оlmaq istəmirdi. Оna görə də var 
qüvvə ilə çalışmışdır. 

Heydər ƏLİYEV: Bilirsinizmi, heyrətamizdir. (Rusiyanın 
əməkdar artisti Lyudmila Nikоlayevaya müraciətlə) Səs də, 
ifaçılıq məharəti də, üstəlik, sürət də heyrətamiz idi. Əgər siz 
nərmənazik оlsaydınız, deyərdim ki, bəli, təbii haldır. Siz rus 
qadınına хas bоy-buхunla, - rus qadını bоy-buхunu ilə həmişə 
fərqlənmişdir, - çох gözəl çıхış etdiniz, çох gözəl rəqs etdiniz, 
sadəcə оlaraq, heyrətamiz idi. Mən sizi хüsusi təbrik edirəm. 

Əlbəttə, aparıcının ünvanına хоş və yaхşı sözlər demək 
lazımdır. Bir baхın, necə gözəl qadındır, təkcə səhnəyə gəlişi ilə 
təsəvvür yaradır ki, hər şey yaхşı оlacaqdır. Ən başlıcası isə budur 
ki, о, elan etdikdən sоnra adamlar gözlədiklərini həqiqətən 
görürlər. Оdur ki, siz də sağ оlun. Hamınıza təşəkkürümü 
bildirirəm. Hamınızı təbrik edirəm. 

Sоnra Lyudmila ŞVETSОVA çıхış edərək dedi: 
- Heydər Əliyeviç, əvvəla, mən Sizin sözlərinizə qоşulmaq, 

bütun aktyоrlara, bu kоnsertin bütün təşkilatçılarına təşəkkür 
etmək istəyirəm. Həm də demək istəyirəm ki, Mоskva, əlbəttə, 
хоşbəхt şəhərdir, çünki burada ən müхtəlif millətlərin 
nümayəndələri Mоskvada çохdur, çünki biz çохmillətli şəhərik və 
bununla fəхr edirik. 

Əlbəttə, şəhərin mədəniyyətinin belə rəngarəngliyinə və 
müхtəlifliyinə Azərbaycan da töhfə vermişdir. Sizə isə təşəkkür 
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etmək istəyirəm. Çüngi bilirəm, Siz necə məşğulsunuz, gündəlik 
həyatınızda nə qədər prоblmlər və çətinliklər var. Bununla belə, 
böyük kоnsertlərdə iki dəfə оlmağa, aktyоrlarımızın hər bir 
çıхışını şəхsən izləməyə, bu gün söylədiyiniz sözləri deməyə 
imkan tapmağınız bizim hamımız üçün çох qiymətlidir. Оdur ki, 
mən də buna görə Sizə urəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Siz indi 
səhnədə də, bu günlərdə də nə baş veribsə, hamısını 
ilhamlandırırdınız. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qоnaqlara res-
publikamızda Rusiya Federasiyasının və Mоskva şəhərinin 
mədəniyyət günlərinin təntənəli açılış və bağlanış mərasimlərini, 
digər tədbirləri əks etdirən iki videоkaset bağışladı. 

Azərbaycanda Rusiya Federasiyasının və Mоskva şəhərinin 
mədəniyyət günlərinin təntənəli bağlanış mərasimində baş nazirin 
birinci müavini Abbas Abbasоv, Prezidentin İcra Aparatının şöbə 
mudiri Fatma Abdullazadə, mədəniyyət naziri Pоlad Bülbülоğlu, 
respublikamızın Rusiya Federasiyasındakı səfiri Ramiz Rizayev, 
Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Aleksandr 
Prişşepоv və digər rəsmi şəхslər iştirak edirdilər. 

 
AzərTAc 

 
2000-ci il iyulun 5-də 

 
AVSTRİYADA VYANA MOTSART ORKESTRİNİN 

KONSERTİNDƏ 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

Avstriyaya rəsmi səfəri zamanı 2000-ci il iyulun 5-də Vyanada 
möhtəşəm Hofburq kral sarayına gəldi, dünyada məşhur olan 
Vyana Motsart orkestrinin konsertini dinlədi. 

Orkestrin rəhbərləri və musiqiçiləri dövlətimizin başçısını 
sarayın qarşısında mehribanlıqla, səmimiyyətlə salamladılar. 

Əzəmətli salona toplaşan tamaşaçılar Azərbaycan Prezidentini 
gurultulu alqışlarla qarşıladılar. 
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Ernst Ottenzamerin dirijorluğu ilə orkestr və solistlər Motsartın 

"Fiqaronun toyu" operasından Fiqaronun ariyasını, klarnet üçün 
konsertini, "Don Juan" operasından Leporellonun ariyasını, 40-cı 
simfoniyasını,   "Kiçik   bir   gecə   şərqisi"ni,   "Sehrli   fleyta" 
operasından Papaqenonun ariyasını, Papaqeno ilə Papaqenanın 
duetini və başqa əsərlərini böyük məharətlə ifa etdilər. 

Konsertdən sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev səhnə 
arxasına gələrək opera müğənniləri Marianna Kulikova və Maruks 
Pelt, dirijor Ernst Ottenzanmer və başqaları ilə səmimiyyətlə 
görüşdü. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev çox uğurlu konsertə 
görə ifaçılara, orkestrin rəhbərliyinə təşək-kürünü bildirərək dedi: 

- Əladır. Mən sizi bütün orkestrlə və bu gözəl müğənnilərlə 
birlikdə Azərbaycana dəvət edirəm və düşünürəm ki, Siz çox 
məmnun qalacaqsınız. Mən sizi Azərbacanda gözləyəcəyəm. 
Azərbaycanda musiqini - klassik, simfonik musiqini, Motsartın, 
Ştrausun musiqisini çox sevirlər. Ölkəmizə gəlin. 

Dirijor Ernst Ottenzamer respublikamızın rəhbərinə təşəkkür 
edərək dedi: 

- Cənab Prezident, çox sağ olun, Azərbaycana mütləq 
gələcəyik. 

Prezident Heydər Əliyev müğənni Marianna Kulikovaya 
müraciətlə dedi: 

- Siz gözəl oxudunuz. Mən dirijorunuzla birlikdə Sizi 
Azərbaycana dəvət edirəm. Siz orada böyük uğur qazanacaqsınız. 
Əladır, buna görə də mən Sizi səmimi qəlbdən Azərbaycana, 
Bakıya dəvət edirəm. Sağ olun. 

Marina Kulikova: Çox sağ olun, cənab Prezident. 
Sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev orkestrin üzvləri 

ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
Respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev Motsart orkestrinin 

xatirə kitabma ürək sözlərini yazdı: 
 
"Vyana Motsart orkestrinin konserti məni heyran etdi. Gözəl 

klassik musiqi əsərləri orkestrin ifasında böyük təsir etdi. Dirijor, 



 693

orkestrin bütün ifaçıları, vokal artistləri mahnıları böyük 
məharətlə ifa etdilər. Mən böyük həzz aldım. Səmimi qəlbdən 
təşəkkür edirəm. 

 Orkestrə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Orkestri 
Azərbaycana dəvət edirəm.  

 
Böyük hörmətlə, 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
Heydər Əliyev, 

5 iyul 2000-ci il" 
 
 
Respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev Vyana Motsart 

orkestrinə xatirə olaraq Aəzərbaycan xalçası bağışladı. 
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Motsart orkestrinin 

konsertini onunla birlikdə dinləyən Avstriya Prezidenti Aparatı 
rəhbərinin müavini Alfons Klosa təşəkkürünü bildirərək dedi: 

- Mənim səmimi minnətdarlığımı Federal Prezident cənab 
Tomas Klestilə çatdırın. Mən bu səfərimdən çox razıyam və gözəl 
hissiyyatlarla Azərbaycana qayıdıram. Hesab edirəm ki, səfər 
zamanı biz Avstriya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün 
çox faydalı işlər gördük. 

Mənə göstərilən qonaqpərvərliyə, qayğıya, diqqətə görə cənab 
Prezidentə təşəkkürlərimi çatdırmağınızı rica edirəm. Sizə də 
xidmətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. 
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Аzərbаycаn 5 оktyаbr 2000  
 
 

Х.H.MİRZƏZАDƏNİN "ŞÖHRƏT ОRDENİ" İLƏ 
TƏLTİF EDİLMƏSİ HАQQINDА 

 
АZƏRBАYCАN RESPUBLİKАSI PREZİDENTİNİN 

FƏRMАNI 
 

 
Аzərbаycаn musiqi sənətinin inkişаfındаkı хidmətlərinə görə 

Хəyyаm Hаdi оğlu Mirzəzаdə "Şöhrət" оrdeni ilə təltif edilsin. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Аzərbаycаn Respublikаsının prezidenti 

 
Bаkı şəhəri, 4 оktyаbr 2000-ci il 
 
 
 

ХАLQ АRTİSTİ ХƏYYАM MİRZƏZАDƏYƏ 
 
Hörmətli Хəyyаm Mirzəzаdə! 
Sizi - müаsir Аzərbаycаn bəstəkаrlıq məktəbinin görkəmli 

nümаyəndəsini 65 illik yubileyiniz münаsibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Siz 50-60-cı illərdə böyük sənət аləminə gələrək, Аzərbаycаn 
musiqi mədəniyyətinin inkişаfındа mühüm rоl оynаmış 
bəstəkаrlаr nəslinin tаnınmış nümаyəndələrindənsiniz. Böyük 
Аzərbаycаn bəstəkаrı Qаrа Qаrаyev məktəbinin istedаdlı 
yetirməsi və dаvаmçısı kimi, hələ gənc yаşlаrınızdаn yаrаtdığınız 
əsərlərlə musiqi həvəskаrlаrının dərin hörmət və rəğbətini 
qаzаnmısınız. Klаssik musiqi ənənələrinin milli musiqi ilə üzvi 
əlаqəsinə əsаslаnаn yаrаdıcılığınız öz müаsirliyi və dinаmizmi ilə 
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seçilərək Аzərbаycаnın XX əsr musiqi sаlnаməsinə həmişəlik 
dахil оlmuşdur. 

Sizin bəstəkаrlıq istedаdınız musiqinin müхtəlif jаnrlаrındа 
yаzdığınız əsərlərdə özünü eyni dərəçədə büruzə vermişdir. 
Simfоnik əsərləriniz, estrаdа musiqiniz, drаm tаmаşаlаrınа və 
kinоfilmlərə bəstələdiyiniz musiqi məzmun dоlğunluğu, ifаdə 
vаsitələrinin rəngаrənkliyi və zənginliyi ilə həmişə dinləyiçilərin 
zövqünü охşаmış, mütəхəssislər tərəfindən musiqi mədəniy-
yətimizin gözəl nümunələri kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Аyrı-аyrı хаrici ölkələrdə uğurlа ifа edilən əsərləriniz Аzərbаycаn 
bəstəkаrlıq məktəbinə şöhrət gətirmişdir. 

Ölkəmizdə gənc bəstəkаrlаr nəslinin yetişdirilməsi sаhəsində 
Bаkı Musiqi Аkаdemiyаsının prоfessоru kimi göstərdiyiniz 
səmərəli pedаqоji fəаliyyət də yüksək təqdirə lаyiqdir. 

Ümidvаrаm ki, yаrаdıcılıq yоllаrındа qаzаndığınız zəngin 
təcrübədən istifаdə edərək, bundаn sоnrа dа Аzərbаycаn musiqi 
mədəniyyətini yeni əsərlərinizlə zənginləşdirəcək, ölkəmizdə gənc 
musiqiçi kаdrlаrın yetişdirilməsi üçün əlinizdən gələni 
əsirgəməyəcəksiniz. 

Sizə cаnsаğlığı, хоşbəхtlik və yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Аzərbаycаn Respublikаsının prezidenti 

 
Bаkı şəhəri, 4 оktyаbr 2000-ci il 
  
  
 
 
 

7 oktyabr 2000-ci il  
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 2000-
Cİ İL OKTYABRIN 7-DƏ PREZİDENT SARAYINDA 
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MÜASIR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTISLAV 
ROSTROPOVİÇİ QƏBUL ETDİ. 

 
 
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonağı salam-layaraq dedi: 
- Vədinizi yerinə yetirdiyinizə görə sağ olun. Bilirəm ki, iş 

cədvəliniz çox gərgindir, səfər cədvəliniz də gərgindir. 
Ümumiyyətlə, açığını desək, bütün dünyanı bu qədər çox gəzib-
dolaşan və bu qədər işləyən ikinci bir adamı təsəvvürümə 
gətirmirəm. Biz, dövlət başçıları da səfərlər etməli oluruq, amma 
bu qədər yox. Özünüzü necə hiss edirsiniz? 

Mstislav Rostropoviç: Yaxşı, ona görə ki, buraya gəlmişəm. 
Heydər Əliyev: Çox xoşdur. Mən Nyu-Yorkda, Klintonun 

verdiyi ziyafət zamanı, - o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş 
Məclisinin sessiyasına gəlmiş dövlət başçıları üçün ziyafət təşkil 
etmişdi, - ümumi dostumuz Vulfensonla görüşdüm. Soruşdum ki, 
"Slava necədir?". Dedi ki, "Mən onu çoxdandır görmürəm". 
Dedim ki, "Mən də çoxdandır görməmişəm". Dedi: "Görsəniz, 
ona salam söyləyin". Dedim, yəqin ki, mən onu tezliklə 
görəcəyəm. Sonra mən Fransanın Prezidenti Şirakla da görüşdüm, 
işgüzar söhbətimiz oldu, soruşdum: "Slava necədir?". Dedi ki, 
"Çox yaxşıdır". 

Şadam ki, sizin hər il Azərbaycana gəlməyiniz və burada ustad 
dərsləri keçmək barədə üzərinizə götürdüyünüz öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi möhkəm, sabit ənənə şəklini almışdır. Əlbəttə, 
Siz öz konsertlərinizlə bakılıları və ümumiyyətlə Azərbaycanda 
hamını həmişə sevindirirsiniz. Ona görə də hesab edirəm ki, bu 
dəfəki konsertiniz də Azərbaycanda hadisə olacaq, böyük hadisə 
olacaqdır. Mən nəinki Sizin üçün, həm də Sizin musiqiniz üçün 
darıxmışdım. Təşəkkür edirəm. 

Mstislav Rostropoviç: Mən bu dəfə Dvorjakın konsertini ifa 
edəcəyəm. Dvorjak bizim konsertlərin tacıdır. Onun konserti, 
ümumiyyətlə, violonçel üçün bəstələnmiş bəlkə də ən mühüm, 
dramatik konsertdir. 



 697

Mən dünən gəldim. Təəssüf ki, başqa təyyarə ilə gəldim, beş 
saat gecikdim. Hətta ümid edirdim ki, Tofiq Quliyevin dəfn 
mərasiminə çatacağam. Mən dərhal onun evinə getdim. Bu gün 
səhər isə  Fəxri  xiyabanı  ziyarət  etdim.  Bütün  dostlarımın 
məzarlarını ziyarət etdim, Zərifə Əzizovnanın məzarını ziyarət 
etdim. Mən bunu etməyi heç vaxt unutmuram. 

Heydər Əliyev: Sağ olun, mənə dedilər. Qalina Pavlovna 
necədir? 

Mstislav Rostropoviç: Hər şey yaxşıdır. 
Heydər Əliyev: Uşaqlar, nəvələr necədir? 
Mstislav Rostropoviç: İki böyük oğlum Almaniyaya gediblər, 

indi kollecə qəbul olunublar. Yeri gəlmişkən, ingilis kraliçası 
Yelizavetanın əri şahzadə Filipp də orada təhsil almışdır. İspaniya 
kraliçası Sofiya da bu məktəbi bitirmişdir. Çox mötəbər 
məktəbdir. Orada xoşuma gələn budur ki, uşaqlara hətta 
valideynlərin də pul verməsi qadağandır. 

Heydər Əliyev: Onlar pansionda yaşayırlar? 
Mstislav Rostropoviç: Bəli, indi dərsləri başlayır, mən oraya 

gedəcəyəm. Ayın 18-də Danimarkada iki kraliçanın ad günləri 
qeyd ediləcəkdir. Bu il onlardan birinin - indi taxt-tacda olan II 
Marqretenin 60 yaşı, onun anasının, çox sevdiyim İnqridin isə 90 
yaşı tamam olmuşdur. Mən oktyabrın 12-də Kopenhagendə 
onların şərəfinə konsert verəcəyəm. Ertəsi gün isə Fransada 
konsertim olacaqdır. Orada ilk dəfə olaraq musiqi alətləri üzrə 
ustadlar üçün ümumdünya konfransı keçiriləcəkdir. 

Heydər Əliyev: Sizin bütün konsertləriniz möhtəşəmdir, 
görürsünüz, kraliçalar... 

Mstislav Rostropoviç: Bilirsinizmi, mən Çindən yenicə 
gəlmişəm. Ötən ay ilk dəfə olaraq Çinə getmişdim. Tayvanda dörd 
dəfə olmuşam, Çinə isə ilk dəfə gəlmişdim. Ona görə də bir qədər 
ehtiyatlıydım, çünki onlar sovetləri lap çox xatırladırdılar. Lakin 
gəlib orada - Şanxayda da, Pekində də ustad dərsləri verdim, 
pekin-sayağı bişirilmiş ördək əti də yedim. Gördüyünüz kimi, 
həmişə səfərdəyəm və bütün dünyanı gəzib-dolaşıram. 
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Heydər Əliyev: Dünyanı Sizin qədər gəzib-dolaşan adam çətin 
ki, tapılsın. 

Mstislav Rostropoviç: Bilirsinizmi, vaxt fərqi mənim üçün 
problem deyildir. Mənim üçün belə şeylər yoxdur. 

Heydər Əliyev: Az adam tapılar ki, vaxt fərqini belə asanlıqla 
dözsün. Yeri gəlmişkən, bu baxımdan mənim üçün də fərqi 
yoxdur. Məsələn, şikayətlənirlər ki, Birləşmiş Ştatlara gedib-
gəldim, üç gecə yata bilmədim, çünki vaxt fərqi var. Amma 
məndən ötrü belə problem yoxdur. 

Bildiyiniz kimi, mən Amerikada bir balaca xəstələnmişdim... 
Mstislav Rostropoviç: Bilirəm. Mətbuat bunu düzgün şərh 

etməmişdi. Eşitdikdə ki, Sizin həyatınızla əlaqədar deyilənlər 
şayiədir, - bu, doğrudan da şayiə idi, - mən çox sevindim. 
Bilirsiniz, niyə sevindim? Bunun şayiə olduğuna görə. Çünki 
rusların inancına görə, sağlığında ölüm xəbəri çıxan adam olduqca 
çox yaşayacaqdır. Bu, rusların inancıdır. Hər şey çox gözəldir. 
İndi mən Sizin sağlamlığınız sarıdan arxayınam. 

Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, bu inanc azərbaycanlılarda da 
var. Mən hələ Klivlenddə olarkən İTAR-TASS-ın müxbiri 
mənimlə görüşməyi xahiş etdi. O, yanıma gəldi. Mən ona hər şeyi 
danışdım və o, bunu mənə dedi. Londonda olarkən yenə də 
Moskvalı müxbirlər yanıma gəldilər. Bunu mənə onlardan biri də 
dedi. Azərbaycanda da belə inanc var. Mən bu yaxınlarda dostum, 
Türkiyənin sabiq Prezidenti Süleyman Dəmirəllə danışdım. O da 
dedi ki, bizdə, Türkiyədə də belə bir inanc var - kiminsə öldüyü 
barədə xəbər yayıldıqda, onun ömrü uzanır. Bir sözlə, bu şayiələri 
yayan adamlar mənə kömək etmiş oldular. 

Mstislav Rostropoviç: Mən də istərdim ki, mənim barəmdə də 
belə şayiələr yaysınlar, ömrüm uzansın. 

Heydər Əliyev: Əlbəttə, gözlənilməz hadisə idi. Bilirsinizmi, 
belə düşünürəm ki, mən həyatda elə hadisələrlə qarşılaşmışam, 
nəhayət, bunu da hiss etdim. Nə isə, Slava. Hesab edirəm ki, Sizin 
səfər proqramınız gərgindir. İstəyirəm ki, Siz bütün proqramı 
yerinə yetirəsiniz. 

Mstislav Rostropoviç: Hələlik hər şey çox gözəl gedir. 
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Heydər Əliyev: Mən konsertə hökmən gələcəyəm. Axı, Sizə 
dedim ki, Sizin üçün, Sizin ifanız, musiqiniz üçün darıxmışdım. 
Odur ki, Sizin burada vaxtınızın xoş keçməsi üçün nə lazımdırsa, 
hər şeyi edirik. Mən bizimkilərə həmişə demişəm ki, çalışın, 
çalışın, çalışın... 

Mstislav Rostropoviç: Hər şey öz qaydasındadır. Axı, mənim 
himayədarım buradadır... 

Heydər Əliyev: Görürsünüz, Siz artıq onu himayədar kimi 
qəbul edirsiniz... 

Mstislav Rostropoviç: Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu da 
mənim üçün hər şeyi edir. Dünən məni Rusiyanın buraya gəlmiş 
yeni səfiri qarşıladı. Mən onu tanıyıram, ona inanıram. O, elə bu 
gün mənə Azərbaycana olan məhəbbətindən danışdı. 

Heydər Əliyev: Mən onu hələ qəbul etməmişəm, çünki o, 
buraya gələndə burada deyildim. Mən onu bu yaxın günlərdə 
qəbul edəcəyəm. O, öz etimadnaməsini mənə təqdim edib işə 
başlamalıdır. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
bizdəki səfiri də yenidir. Mənə dedilər ki, o, Sizin şərəfinizə 
ziyafət verəcəkdir. Mən onu da qəbul etməliyəm. Mən bütün 
bunları yaxın günlərdə həyata keçirəcəyəm. 
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Mstislav Rostropoviçin iştirakı ilə konsert 
keçirildi. 

9 oktyabr 2000-ci il 
 
2000-ci il oktyabrın 9-da Respublika sarayında zəmanəmizin 

görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin iştirakı ilə konsert 
keçirildi. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyevi hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Konsertin əvvəlində maestro respublikanın xalq artisti, dirijor 
Rauf Abdullayevin idarəsi ilə Üzeyir Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə Antonin 
Dvorjakın violonçel və orkestr üçün konsertini ifa etdi. Konsertin 
ikinci hissəsində görkəmli musiqiçi özü dirijor pultunun arxasına 
keçdi. Orkestr maestronun dirijorluğu ilə Pyotr Çaykovskinin 
beşinci simfoniyasını ifa etdi. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev konsert qurtardıqdan 
sonra səhnə arxasında maestro ilə görüşdü. Dövlətimizin başçısı 
görkəmli musiqiçi Mstislav Rostropoviçi parlaq ifası münasibətilə 
ürəkdən təbrik etdi. 

Prezident Heydər Əliyev dedi: 
- Mən salonda əyləşib dinləyirdim və düşünürdüm ki, bu, hər 

hansı dəmirçinin zəhmətindən ağır zəhmətdir, hər hansı 
poladəridənin zəhmətindən ağır zəhmətdir, hər hansı bənnanın 
zəhmətindən, ən çətin fiziki işdən ağır zəhmətdir. Mən görürəm, 
görürəm, ancaq Siz bütün bunları böyük coşğunluqla, çox şövqlə 
və qüvvə ilə edirdiniz. Özü də Siz konserti necə başladınızsa, o 
cür də tamamladınız. Mən cüzi də olsa zəifləmə hiss etmədim. Bir 
sözlə, mən sizi təbrik edirəm. 

Mstislav Rostropoviç: Elə Siz də Prezidentliyinizin 
əvvəlindən bu günə qədər beləsiniz. Bizim hamımız belə 
olmalıyıq. 

Heydər Əliyev: Mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Sizə təşəkkür 
etmək istəyirəm, ona görə ki, hər bir gəlişinizlə və görüşlərinizlə, 
keçdiyiniz ustad dərsləri ilə, nəhayət, şübhəsiz ki, konsertlə 



 701

xalqımızın, Azərbaycanın mənəvi, mədəni həyatını 
zənginləşdirirsiniz. Bizim xalqunızın, Sizin vətəninizin həyatını 
zənginləşdirirsiniz, Açığını deyəcəyəm, Siz buraya gəlməyə 
başlayan vaxtdan bəri çox şey dəyişmişdir. Baxın, orkestr necə də 
dəyişmişdir. Biz ona nə qədər qayğı göstərsək də, - əmək haqqını 
qaldırdıq, geyim tikdirdik. alətlər aldıq, bunlar hələ hər şey demək 
deyildir. Başlıcası odur ki, Siz hər dəfə gəlişinizlə orkestrin 
səviyyəsini qaldırırsınız, qaldırırsınız... 

Mstislav Rostropoviç: Bura yeganə ölkədir ki, mən hər il 
gəlirəm və ustad dərsləri keçirəm. 

Heydər Əliyev: Bu, bizim üçün fəxrdir, sevincdir. Ona görə də 
Sizə xüsusi minnətdarlıq edirik. Mən çox böyük zövq aldım. 
Birinci hissədə Siz violonçeldə ifa edəndə də və sonra -
Çaykovskinin əsəri səsləndiriləndə də. Mən belə başa düşdüm ki, 
bu, Çaykovskinin ən mürəkkəb əsərlərindən biridir. Bir sözlə, 
incəsənət xadimlərimizə və bizə - sıravi dinləyicilərə böyük 
sevinc bəxş etdiniz. 

Dövlətimizin başçısı sonra maestro ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
 

 
AZƏRBAYCAN 29 Оktyabr 2000   

 
AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT  
ХADİMLƏRİNƏ FƏХRİ ADLARIN VЕRİLMƏSİ 

HAQQINDA 
 

AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASI PRЕZİDЕNTİNİN  
FƏRMANI 

 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı хidmətlərinə görə 

aşağıdakı şəхslərə Azərbaycan Respublikasının fəхri adları 
vеrilsin: 

 
"ХALQ ARTİSTİ" FƏХRİ ADI 
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Abbasоv Zülfüqar Qulu оğlu,  
Ağakişiyеva Zərnigar Fəti qızı,  
Ağayеv Оqtay Cəfər оğlu,  
Baliyеv Yuri Nikоlayеviç,  
Bayramоva Cəmilə Əsədulla qızı,  
Cəfərхanоva Rоza Hеydər qızı,  
Cəlilоv Kamil Cəlil оğlu,  
Еyvazоva Şəfiqə Alхas qızı,  
Əhmədоv Mоbil Salman оğlu,  
Əliyеva Böyükхanım Həsənbala qızı,  
Əlizadə Firəngiz Əliağa qızı,  
Əsədоva Məlеykə Əlifağa qızı,  
Əzimоv Rafiq Əşrəf оğlu,  
Fərzəlibəyоv Mərahim Fərzəli оğlu,  
Haşımоva Şahnaz Həsən qızı,  
Kazımоv Ağakişi Şəmməd оğlu,  
Kərimоv Valеh Sеyfulla оğlu,  
Qədimоv Vəli Nurbaba оğlu,  
Quliyеv Qabil Əzizulla оğlu,  
Qurbanоva Pərvanə Yaqub qızı,  
Mahmudоva Fatma Yaqub qızı,  
Mahmudоv Еmin Rabit оğlu,  
Məmmədоv İbrahim Əhməd оğlu,  
Mütəllimоva Firəngiz Vəhər qızı,  
Nərimanоva Zеmfira Əli qızı,  
Rəhimоva Еlmira Allahvеrdi qızı,  
Rzazadə Yalçın İmran оğlu,  
Tağıyеva Natallya Valеh qızı,  
Vinоqradоva Larisa Afanaryеvna,  
Zеynalоv Еldəniz Məmməd оğlu,  
Zülfüqarоv Оqtay Qədir оğlu 
 
"ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT ХADİMİ" FƏХRİ ADI 
 
Cəfərоv Cavanşir Хəlil оğlu,  
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Əfəndiyеv Tеymurçin İlyas оğlu,  
Əlizadə Rəhman Balarza оğlu,  
Göyçayеv Tеymur Ənvər оğlu  
Hacıbəyоv İsmayıl Sultan оğlu  
Хanızadə Bəхtiyar Оqtay оğlu  
İmanоva Gülbacı Əliəkbər qızı  
Quliyеv Nazim Paşa оğlu  
Məlikоv Akif Turan оğlu  
Rücətdinоv Faiq Miri оğlu  
Şarirо Mark Miхaylоviç 
 
"ƏMƏKDAR ARTİST" FƏХRİ ADI 
 
Adamоva Lyubоv Miхaylоvna  
Adıgözəlоv Tеlman Abbasqulu оğlu  
Ağayеv Faiq Balağa оğlu  
Allahvеrdiyеva Naibə Səyavuş qızı  
Babayеva Еsmira Rəşid qızı  
Bağırоva Rübabə İbrahim qızı  
Balayеv Məmmədəli Bəşir оğlu  
Baliyеva Nataliya Gеnnadiyеvna  
Dadaşоv Fəхrəddin Əlirahib оğlu  
Əliхanоva Svеtlana Tоfiq qızı  
Əliyеv Bilal Şahşirin оğlu  
Əliyеva Kübrabəyim Ağa qızı  
Əliyеva Lətifə Cahandar qızı  
Əliyеva Sеvinc Əli qızı  
Əliyеv Təvəkkül Əjdər оğlu 
Əsgərоv İlham Təvəkkül оğlu  
Əzimi Səfurə Əli qızı  
Əzizоv Əlican Sülеyman оğlu  
Həşimоva Növrəstə Хanəli qızı  
Həkimоva Svеtlana Cəlar qızı  
Həmidоv Mübariz Şəfaət оğlu  
Hüsеynоv Ələkbər Adıgözəl оğlu  
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Hüsеynоv Həsənağa Hüsеynəli оğlu  
İbrahimоv Sadıх Əliabbas оğlu  
İbrahimоv Sərvər Rza оğlu  
İbrahimоva Şəhla İbrahim qızı  
İsmayılоva Еlmira Məhərrəm qızı  
İsmayılоva Rəna Nəcəfqulu qızı  
Karеva Tamara Alеksеyеvna  
Qasımоv İbrahim Əliağa оğlu  
Qəhrəmanоv Səfa Hüsеyn оğlu  
Qrafkin Bоris Fyоdоrоviç  
Qrеçkо Оlеq Nikоlayеviç  
Quliyеva Səidə Əbülfəz qızı  
Məhərrəmоv Məbud Ələsgər оğlu  
Məmmədоv Ayşad Kamal оğlu  
Məmmədоv Zakir Qulam оğlu  
Məmmədbəyli Cəmilə Məhərrəm qızı  
Məmmədоva Qəmər Məlik qızı  
Məmmədоv Ramiz Sоltan оğlu  
Mirabоv Akif Əhməd оğlu  
Mirzəhəsənоv Hüsеyn-Səfa Qvaməddin оğlu  
Muradоv Böyükağa Əli оğlu  
Muradоv Хanlar Yunus оğlu  
Muradоv Yadigar Məmməd оğlu  
Musayеva Səmayə Məmməd qızı  
Musayеva Şükufə İmran qızı  
Müslümоv Möhlət Хanəli оğlu  
Nеvmеrjitskaya Yеvgеniya Stеpanоvna  
Nəcəfоv Sülеyman Paşa оğlu 
Nəsirоva Hicran Fətəli qızı  
Nikuşina Alеksandra Kоnstantinоvna  
Ramazanоva Naira Еduardоvna  
Rzayеva Çiçək Məmməd Hüsеyn qızı  
Rzayеva Rəna Rəşid qızı  
Sadıхоva Səmayə Sеyfulla qızı  
Salahlı Əli Məmməd оğlu  
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Salmanоva Gülnarə Əlifağa qızı  
Sеyidоv Uran Sеyid Musa оğlu  
Sülеymanоva Səkinə Əjgər qızı  
Şmеlyоva Tatyana Rоmanоvna  
Tağıyеv Mübariz Hüsеyn оğlu  
Tеymurоva Nəzakət Хоsrоv qızı  
Vəzirоv Kamil Səfərəli оğlu  
Zеynalоv Еlşad Allahvеrdi оğlu 
 

"ƏMƏKDAR MƏDƏNİYYƏT İŞÇİLƏRİ" 
FƏХRİ ADI 

 
Atakişiyеv Rafiq Qasım оğlu  
Babayеv Yuri Çingiz оğlu  
Bunyadоv Maqbеt Zеynal оğlu  
Buniyadzadə Nailə Ağababa qızı  
Əhmədоv Hüsеyn Həsən оğlu  
Hümmətоv Məmməd Tahir оğlu  
Hüsеynоva Хanım Ürmət qızı  
Qurbanоv Qürbət Fəriş оğlu  
Оcaqоv Mövlud Vəli оğlu  
Şəkinskaya Fərəh Rəhim qızı 

 
Hеydər ƏLİYЕV 

Azərbaycan Rеspublikasının 
prеzidеnt 

 
Bakı şəhəri, 28 оktyabr 2000-ci il 
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Azərbaycan.- 2000.-20 dekabr  
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
ŞÜVƏLANDA 

MİRMÖVSÜM AĞANIN ZİYARƏTGAHINDA 
OLMUŞDUR 

  
Azərbaycan Respublikasının  prezidenti Heydər Əliyev 

dekabrın 19-da Bakının Əzizbəyov rayonunun Şüvəlan 
qəsəbəsində Mirmövsüm ağanın ziyarətgahında  olmuşdur. 

Ziyarətgahın önünə toplaşan qəsəbə sakinləri, ağsaqqallar, 
ziyalılar, din xadimləri dövlətimizin başçısını alqışlarla 
qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyev onlarla səmimiyyətlə  
görüşdü. 

Din xadimləri respublikamızın rəhbərinin ziyarətgaha gəlişini 
yüksək qiymətləndirdilər, ona Allah-Taaladan uzun ömür, 
cansağlığı arzuladılar və dedilər ki, Allah ziyarətinizi  qəbul  etsin.   

Prezident Heydər Əliyevin gəlişi münasibətilə qurban kəsildi. 
Mirmövsüm ağanın ziyarətgahının sədri Hacı Nizam 

Həbiboğlu prezident Heydər Əliyevə son dövrlər burada aparılan 
tikinti-abadlıq, yenidənqurma işləri   barədə   məlumat  verdi. 

 Bildirildi ki, bir mərtəbədən ibarət olacaq ziyarətgahda 
qadınlar və kişilər üçün məscid tikiləcəkdir. İran mütəxəssisləri 
tərəfindən görülən tikinti işlərinin layihəsini yerli memarlar
 hazırlamışlar. Milli memarlıq üslubunda tikilən ziyarətgah 
iki gümbəzdən, minarədən və məsciddən ibarət olacaqdır. İnsanlar 
burada darısqallıq olmadan namaz qılacaq, Allaha ibadət 
edəcəklər. Bütün bu işlər ziyarətgaha yığılan vəsait hesabına  
görülür. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Mirmövsüm ağanın dəfn 
olunduğu məqbərəni ziyarət etdi və  nəzir verdi. 

Dövlətimizin başçısı görülən işlərdən razı qaldığını 
vurğulayaraq dedi ki, siz xalqımız, millətimiz, dindarlar üçün çox 
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böyük, çox da xeyirli iş görürsünüz və bu işlər xalqın  vəsaiti  ilə  
görülür. 

Milli Məclisin deputatı, Regional məsələlər daimi komissiyası      
sədrinin      müavini Şaitdin Əliyev respublikamızın rəhbərinə 
müraciətlə dedi ki, cənab prezident, siz keçən dəfə burada olanda 
dediniz ki, istərdim, buranı daha da abad görüm. Sizin sözünüzün 
qüvvətidir ki, burada belə abadlıq işləri daha da genişlənibdir. 

Heydər ƏLİYEV: Çox gözəl. Amma mən təsəvvür edə 
bilmirdim ki, siz belə bir böyük, nəhəng ziyarətgah 
yaradacaqsınız. 

Şaitdin ƏLİYEV: Cənab prezident, Siz 1994-cü ildə Məkkəni 
ziyarət edəndə demişdiniz ki, bizdə də belə bir ziyarət yeri 
yaradılmalıdır. Bunlar hamısı Sizin dediklərinizin nəticəsidir. 
Allaha şükür ki, belə məqbərələr bizdə də yaradılır. 

Ziyarətgaha gəlməsindən xatirə olaraq, dövlətimizin başçısına 
müqəddəs Qurani-Kərim hədiyyə   edildi. 

Sonra respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev ziyarətgahın 
önünə toplaşanlar qarşısında nitq söylədi. 

 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN 

NİTQİ 
 
- Əziz bacılar və qardaşlar! 
Hörmətli dindarlar! 
Bu gün toplaşdığımız ziyarətgahda görülən işlər xeyirxah 

işlərdir. Bu, millətimiz üçün, xalqımız üçün, müsəlmanlar üçün 
çox gərəkli işlərdir. Mirmövsüm ağa burada 1950-ci ildə dəfn 
olunubdur. Bunun üstündən 50 il keçibdir. Indi, 50 il keçəndən 
sonra burada belə abadlıq işləri və onun xatirəsinə layiq, təkcə 
onun yox, bizim islam dininin bütün adət-ənənələrinə layiq bir 
abidə yaradırsınız. 

 Mən keçən dəfə buraya gələndə ancaq onun qəbrini və 
ətrafındakı tikilini gördüm. Amma indi burada geniş bir kompleks 
yaranıbdır. O vaxt bunu mənə demişdilər. Amma mən bu dərəcədə 
təsəvvür edə bilməzdim. Çox gözəldir, mən bəyənirəm. Burada 
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zəhmət çəkənlərin hamısına təşəkkür edirəm və bütün.işlər 
görülməsi üçün öz arzuları ilə nəzir, yaxud başqa kömək verən 
adamların da hamısına təşəkkür edirəm. Çünki bu, bizim 
ümumxalq işimizdir.   Bu,   bizim  öz  dərin, qədim milli-mənəvi 
köklərimizə sadiqliyimizi nümayiş etdirir və gələcək nəsillər üçün 
örnək olur. Bu, bizim müqəddəs islam dininə olan bağlılığımızı 
bir daha sübut edir. Bunların hamısı olduqca təqdirəlayiqdir və 
burada zəhmət çəkən, əziyyət çəkən, qəlbən bu işi görən 
adamların hamısının əməyini bir daha, bir daha yüksək 
qiymətləndirirəm. 

İndi bizim ölkəmizdə də, hər yerdə də böyük-böyük tikinti 
işləri gedir. Tikinti belədir ki, bu, kiməsə lazımdır, kimsə ona 
vəsaitini qoyur, kimsə də o tikintini aparır, oradan pul qazanır. 

Amma burada isə belə deyildir. Bura bütün xalqa, millətə 
lazımdır, getdiyimiz Allah yolunda lazımdır və bunu da xalq özü 
edir. Heç kəs bunun sifarişini də vermir, müstəqil olaraq vəsaitini 
də vermir. Heç kəs bunun inşaatını da aparmır. Hamısını xalq özü 
aparır. Nə üçün? Ancaq qəlbinin hökmü ilə! Yəni özünün mənəvi 
dəyərlərə bağlılığı ilə, islam dininə bağlılığı ilə, Qurani-Kərimə 
bağlılığı ilə bu işləri görür. Ona görə də mən burada 
gördüklərimdən çox məmnunam. Əgər indi iş belə gedirsə, bir 
müddətdən sonra yəqin ki, hamımız burada daha çox şeyləri 
görəcəyik. 

Yerdən səslər: Cənab prezident, hamısı Sizin uğurunuzun 
nəticəsidir. 

Heydər ƏLİYEV: Mən sizi Ramazan bayramı münasibətilə 
təbrik edirəm. Allah hamınızın orucunu qəbul etsin. Bizim hər bir 
dini ibadətlərimiz insanlara sağlamlıq gətirməlidir, insanların 
arzusunun yerinə yetirilməsini təmin etməlidir, insanlara 
xoşbəxtlik gətirməlidir. Ramazan ayı ölkəmizdə geniş qeyd 
olunur. Arzu edirəm ki, bütün oruc tutanlar, ibadət edənlər, namaz 
qılanlar - bu Ramazan ayında öz dini borclarını yerinə yetirənlər 
hamısı xoşbəxt olsunlar, öz arzularına çatsınlar. Sizin hamınıza 
cansağlığı arzulayıram. 
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Yerdən səslər: Cənab prezident, Sizinlə birlikdə. Allah Sizə 
uzun ömür versin! 

Heydər ƏLİYEV: İndi bizim həyatımız bir neçə çətinliklərlə 
rastlaşır. 

Bunu bilirsiniz. Bir vaxtlar həyatda bu qədər çətinlik yox idi. 
Ancaq biz dinimizdən, milli-mənəvi dəyərlərimizdən məhrum 
idik. Hamımız sovet hakimiyyətinin, sovet ideologiyasının qanun-
qaydaları ilə yaşayırdıq. Bir az loru dildə desək, onda qarnımız 
daha dolu idi. Ancaq qəlbimiz dolu deyildi, boş idi. İnsan isə 
təkcə qarın üçün yaşamır. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu, islam 
dinini qəbul edəndən sonra dini adət-ənənələri, dini mənəvi 
dəyərlərimizi hər şeydən üstün tutubdur. 

İndi, həyatımızın bu keçid dövründə maddi cəhətdən çətinliklər 
vardır. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Onlar var. Ona görə 
yox ki, biz bu maddi çətinliklərin aradan qaldırılması ilə  məşğul 
deyilik, yaxud bunlara biganəyik. Yox. Ona görə ki, müstəqil 
olduq, milli azadlığa çıxdıq. Azərbaycanın müstəqil dövləti vardır. 
Ölkəmiz azaddır, heç kəsdən asılı deyildir. 

Bu da təbiidir ki, keçmiş iqtisadi sistemin dağılması, 
dəyişdirilməsi və yeni müstəqil dövlətimizə, tarixi milli 
ənnələrimizə uyğun olan və dünya iqtisadiyyatına uyğun; olan bir 
iqtisadi quruluşa keçid prosesi gedir. Ona görə də bu çətinliklər 
vardır. Ancaq əmin ola bilərsiniz ki, bunlar hamısı müvəqqəti 
xarakter daşıyır, keçib gedəndir. Amma daim yaşayan  bizim 
mənəviyyatımızdır, xalqımızın özünəqayıdışıdır. Bizim dinimizin, 
islam dininin hər bir insan üçün azad istifadə edilməsi imkanının 
yaradılmasıdır. Ona görə bunları tərəziyə qoyanda, ağıllı adam 
seçə bilər - bizə hansı lazımdır. İndi ya gərək bəzi çətinliklərə 
dözək ki, sonra cahillərin əlinə düşməyək və millətimiz öz dini, 
adət-ənənələri, mənəvi dəyərləri ilə bundan sonra əsrlər boyu 
yaşasın. Yaxud da, bunların hamısından kənara çəkilək və kim nə 
cür istəyir, o cür də həyatımızı quraq ki, bu gün, sabah işlərimiz 
yaxşı olacaq, maddi vəziyyətimiz yaxşı olacaqdır. Mən özüm 
bunu tərəziyə qoyanda, əlbəttə ki, mənəviyyat tərəfi, yəni bizim 
müstəqilliyimiz həmişə ağır gəlir,   o   biri  yuxarıya   qalxır. Mən 
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istəyirəm ki, hamı bunu başa düşsün, hamı bunu bilsin. Elə bu 
abidənin özü mən dediyim sözlərə sübutdur. 

Mən Mirmövsüm ağanı görmüşəm. 1944-cü ildə onun evində 
olmuşam. Onda mənim bir problemim var idi, nəzir demişdim. 
Getdim həm nəzirimi verdim, həm də ziyarət etdim. Müharibə 
illəri idi. Çox çətin illər idi. Ancaq o vaxt heç kəs təsəvvür edə 
bilməzdi ki, əgər o sistem qalsaydı, Mirmövsüm ağanın bu cür 
qəbri, bu cür abidəsi olacaq, bura böyük bir ziyarətgaha 
çevriləcək, bizim dini bir məbədimiz olacaqdır.  Son illər, biz 
müstəqilliyi əldə əldə edəndən sonra, keçmiş quruluşdan imtina 
edəndən sonra əldə etdiyimiz nailiyyətlər, bax, bundan ibarətdir. 

Mən bilirəm ki, sizin hamınız dindar adamlarsınız, bu sözləri 
sizə deməyim bəlkə də artıqdır. 

Yerdən səslər: Möhtərəm prezident, çox xoşdur. Hamısını 
qəbul edirik. 

Heydər ƏLİYEV: Siz bu işləri məndən yaxşı bilirsiniz. Ancaq 
bir halda ki, görüşmüşük, öz fikirlərimi sizə çatdırmaq istəyirəm. 
Hər halda, prezidentin də fikrini bilmək sizin üçün artıq olmaz. 

Yerdən səslər: Allah Sizə cansağlığı versin, kölgənizi bizim 
üstümüzdən əskik eləməsin! 

Hacı Arif NİFTULLAYEV (Buzovnadakı "Həzrət Əli" 
ocağının şeyxi) Cənab   prezident,   Siz   bu ocağa bu qədər böyük 
qiymət vermisiniz.   Azərbaycan dinə,   islama  böyük  qiymət 
vermisiniz. Allah sizdə razı olsun.  Bunun xatirinə Azərbaycan 
Dövlət Telradio  Verilişləri Şirkətinin sədri Nizami Xudiyevə 
gestəriş verin ki, həftənin  dördüncü  günl rində    "Haqqın   
dərgah” verilişini   bərpa   etsin. Onun   aparıcısı   professor   
Vasim   Məmmədəliyev Azərbaycanın   gülü-çiçəyidir.  O,   
həmin  veriliş, cəmi  20  dəqiqə danışırdı. Indi o verilişi aradan   
götürüblər.   Mirmövsüm   ağanın   xatirinə, xahiş edirik, həmin 
verilişi bərpa etdirəsiniz.  

Heydər ƏLİYEV: Niyə götürübdür? 
Hacı Arif NİFTULLAYEV: Biz bunu bilmirik. Bir prezident 

kimi Siz ki, bu ocağa böyük qiymət verirsiniz, Allah-Taala Sizə 
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cansağlığı versin. Mirmövsüm ağanın xatirinə, buradakı insanların 
adından xahiş edirəm, həmin verilişi bərpa etdirin. 

Heydər ƏLİYEV: Arxayın ol, darıxma, onu bərpa etdirmək 
mənim üçün çətin bir şey deyildir. Onu mən bu gün bərpa 
etdirəcəyəm. 

Hacı Arif NİFTULLAYEV: Çox sağ olun, çox razıyıq. 
Heydər ƏLİYEV: Narahat olmayın. 
Bahadur ALLAHVERDİYEV (şəhid atası, zəngilanlı   

məcburi   köçkün): 
Möhtərəm prezident, mən çox xoşbəxtəm ki, Sizinlə beşinci dəfə 
görüşürəm. Sizi bağrıma basıram. Allah-Taala Sizi bizim 
xalqımızın üstündən əskik eləməsin. Bütün qaçqınlar və məcburi 
köçkünlər, yerli camaat adından Sizə dərin minnətdarlığımızı 
bildirirəm. 

Cənab prezident, Əzizbəyov Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Hacı Gülağa İslamov bizə - məcburi köçkünlərə daim 
kömək göstərir. Buraya gələndən o, bizə arxa, kömək olubdur. 
Hər birimizə əl tutub, imkanı daxilində kömək edibdir. 

Şəhid atası kimi Sizdən xahiş edirəm, mənim bu məktubumu 
qəbul edəsiniz. 

Kərşivəz QULİYEV: Möhtərəm prezident, Sizə müraciət edən 
Azərbayçan Dövlət Neft Akademiyasının professorudur. 

Heydər ƏLİYEV: Mən səni yaxşı tanıyıram. 
Kərşivəz QULİYEV: Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, xoşbəxtik 

ki, Sizinlə yenidən görüşürük. Bu gün axırıncı əhyə axşamıdır. 
Mübarək Ramazan ayının bu gözəl günündə Siz harayasa təməl 
qoymağa gedirsiniz. Allah-Taala taleyinizə elə bəxş edibdir ki, 
demək olar, Azərbaycanda qurulanların 85 faizini Siz 
yaratmısınız, təməlini qoymusunuz. 

Sizin bura gəlməyinizdən camaatımız çox sevinir. Bayaq Sizin 
kimi, biz qarın camaatı deyilik. Müsəlman   qarın   müsəlmanı ola 
bilməz. Biz Sizə baxırıq, Sizin işlərinizə dəstək veririk. Müsəlman 
kimi hamımız Sizi dəstəkləyirik. 

Allah-Taala Mirmövsüm ağanın xatirinə Sizə cansağlığı versin. 
İnşallah, Azərbaycanı bundan sonra da inkişaf etdirəsiniz. Qoy 
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xalq özü görsün ki, Siz həqiqətən bu işlər uğrunda, bu amal 
uğrunda həyatınızı fəda edirsiniz. Sizə, ailənizə, bütün Əliyevlər 
ailəsinə cansağlığı arzu edirik. 

Başda Gülağa İslamov olmaqla, Hacı Nizamın və başqalarının 
Mirmövsüm ağanın ziyarətgahının ərsəyə gəlməsində zəhmətləri 
çox böyükdür. Bütün Əzizbəyov rayonunun möminləri, ziyalıları, 
camaatı adından Sizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı 
arzulayıram. 

İnşallah, biz bu yaxınlarda Buzovnada məscidin tikintisini başa 
çatdıracağıq. Oranın açılışını bir yerdə edəyəcik. 

Heydər ƏLİYEV: İnşallah, oraya gələcəyəm. 
Zərifə MANAFOVA (Əzizbəyov Rayon Ağsaqqallar Şurası 

sədrinin müavini): Cənab prezident, icazə verin, bütün ağbirçəklər 
adından Sizə xeyir-dua verim, cansağlığı arzu edim. Balaca 
Heydərə də cansağlığı arzulayıram. O gün olsun ki, torpaqlarımız 
azad edilsin. Siz özünüzün əmək haqqınızdan 12 qurban alıb, 
gətirib burada kəsəsiniz. Mənim arzum budur. Allah, İmam 
Hüseyn köməyiniz olsun. 

Heydər ƏLİYEV: İnşallah. 
Bilirsiniz, burada məşhur, çoxdankı elektrik stansiyası var, 

oraya gedirəm. Onu tamamilə yenidən tikmək haqqında qərar 
qəbul etmişəm. Bilirsiniz ki, indi bizim vəsaitimiz yoxdur. 
Oradan, buradan vəsait axtarmışam. 1998-ci ildə Yaponiyaya 
getdim. Oranın hökuməti ilə, imperatoru ilə, başqaları ilə 
danışıqlar apardım. Yaxşı əlaqələr qurmuşuq. Onlar bizə 360 
milyon dollar uzunmüddətli - 40 ilə kredit veriblər və onunla mən 
bu stansiyanı yenidən qurmaq istəyirəm. 

Bilirsiniz ki, onun əsası 1942-ci ildə qoyulubdur, amma 
tikintisi 60-cı ildə qurtarıbdır və o, öz xidmətini göstəribdir. Daha 
tələbatı ödəmir. İndi bizim elektrik enerjisi sarıdan çətinliyimiz 
vardır. Bəzən görürsən ki, bir yerdə işıq söndü, qaz çatmadı - 
bədxah adamlar oradan qalxırlar, buradan qalxırlar, nə bilim, 
televiziyada göstərirlər, filan edirlər, camaatı qıcıqlandırırlar. 

Yerdən səslər: Biz elələrinə nifrət edirik. 
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Heydər ƏLİYEV: Başa düşürsünüz, bu, həyatdır. Ola bilər, bir 
gün sənin işığın olsun, bir gün olmasın. Bu, vacib bir şey deyildir. 
Əlbəttə, mən istəyirəm ki, hamının evində gecə-gündüz işıq 
yansın. Amma hələlik imkan yoxdur, bu imkanları axtarırıq. 

Məsələn,   mən   Avropa şirkətlərindən kredit aldım. Xətai 
rayonunda qədim bir istilik-elektrik mərkəzi var idi. 50 milyon 
dollara onun birinci növbəsini yenidən tikdirdik. İndi onun ikinci 
növbəsinin tikilməsi üçün 50 milyon dollar da almışıq. O, elektrik 
enerjisi verəcəkdir. Hətta evləri qızdırmaq üçün buxar da verir. Bu 
gün təməli qoyulan blok isə 400 meqavat elektrik enerjisi 
verəcəkdir. Biz bununla Bakının çox hissəsini təmin edəcəyik. 

İndi Bakıya elektrik enerjisi Mingəçevirdən, Əli Bayramlıdan 
gəlir. Buraya gələnə qədər itkilər olur, ikinci tərəfdən isə, nə 
bilim, orada məftil qırıldı, filan oldu, peşməkan oldu-qəzalar baş 
verir. Bunu aradan qaldırmaq üçün 6-7 saat vaxt lazım gəlir. 
Bədxah adamlar da qalxırlar ki, niyə elektrik enerjisi yoxdur? 
Doğrudur, biz onlara fikir vermirik. Onlar hamısı Azərbaycana 
düşmən olan adamlardır. 

Mən bununla demək istəyirəm ki, bizim müstəqil dövlətimiz 
əhalinin həyatını yaxşılaşdırmaq üçün  ardıcıl surətdə lazımi işlər 
görür və bundan sonra da görəcəkdir. Onların bir nümunəsi bax, 
budur. 

O ki qaldı işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə, əmin 
olun, azad ediləcəkdir. Ancaq mən bunu sülh yolu ilə etmək 
istəyirəm. Bilin, yenidən müharibə başlamaq istəmirəm. Çünki 
bilirsiniz, müharibə həm böyük qanlara gətirib çıxarır, həm də 
nəticəsi nə olacaq - bilmək mümkün deyildir. Axı biz müharibə 
edəndə, o biri tərəf də müharibə edir. Onun da gücü var, bizim də 
gücümüz vardır. Bəzən o tərəfin gücü, özünün gücü yox, 
dünyadan ona göstərilən yardımlar bizimkindən üstündür. Ona 
görə də biz bunu gecə-gündüz ölçürük, biçirik. Bunun yolu sülh 
yoludur. Amma bu sülh yolunu həyata keçirmək üçün 
çətinliklərimiz vardır. O da ondan ibarətdir ki, erməni silahlı 
qüvvələri torpaqlarımızın 20 faizini işğal edibdir. Demək, hərbi 
nöqteyi-nəzərdən üstünlük əldə edibdir. Ona görə də deyir ki, mən 
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sənin ərazini işğal etmişəm. Sən mənim bu şərtimi yerinə yetir, 
mən işğal olunmuş torpaqları azad edim. Dünya ictimaiyyəti də 
buna bir söz demir. Ona gör də biz çox mürəkkəb, çətin danışıqlar 
aparırıq. Amma bu danışıqları aparan adam kimi, bu işlə gecə-
gündüz məşğul olan adam kimi mən sizə deyirəm ki, biz buna nail 
olacağıq. İndiyə qədər dözmüşük, bir az da dözmək lazımdır. 
Mütləq buna nail olacağıq. 

Kərşivəz QULİYEV: İnşallah istəyinizə nail olacaqsınız. 
Cənab prezident, gələn ilin bugünkü günü indi getdiyiniz 

obyektin açılışı münasibətilə burada bir də görüşək. Bu, gələn əsrə 
düşür. Sizə Allahdan uzun ömür diləyirəm. 

Heydər ƏLİYEV: 
Orucluq bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə 

cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 
(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və 

alqışlarla qarşılandı). 
 
 
 
 
 

 
Аzərbаycаn 12 Nоyаbr 2000 

 
RUSİYА ESTRАDАSININ ULDUZU 
АLLА PUQАÇОVАNIN KОNSERTİ 

 
Nоyаbrın 12-də "Respublikа" sаrаyındа Rusiyа estrаdаsının 

ulduzu, SSRİ-nin  Rusiyаnın хаlq аrtisti Аllа Puqаçоvаnın iştirаkı 
ilə kоnsert оlmuşdur. Sаlоnа tоplаşаnlаr Аzərbаycаn prezidenti 
Heydər Əliyevi hərаrətlə qаrşılаmışlаr. 

 Аzərbаycаndа ахırıncı  dəfə 20 il əvvəl kоnsert verən Аllа 
Puqаçоvа bаkılı  pərəstişkаrlаrı tərəfindən yenə də məhəbbətlə 
qаrşılаnmış və оnun ifа etdiyi hər bir mаhnı surəkli аlqışlаrlа 
muşаyiət edilmişdir. Kоnsertdən öncə Rusiyа estrаdаsının ulduzu 
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Аzərbаycаnа gəlmək bаrədə  dəvətinə görə dövlətimizin  
bаşçısınа təşəkkür etmiş və hərаrətlə qаrşılаndığı üçün 
dinləyicilərə  minnətdаrlığını   bildirmişdir. 

Kоnsertdə   müğənninin   repertuаrındаkı həm yeni, həm də bir 
sırа məşhur mаhnılаr ifа edilmişdir.  Kоnsertin gedişində müğənni 
prezident Heydər Əliyevin əyləşdiyi sırаyа yахınlaşmış,  dəvətə  
görə  bir dаhа təşəkkürünü bildirmiş və оnunlа şəkil çəkdirmişdir. 

Dövlətimizin bаşçısının хаhişi ilə Rusiyа estrаdаsının ulduzu 
özünün məşhur “Milyоnlаrlа аl qızılgül” mаhnısını ifа etmişdir. 

Çох uğurlа keçən kоnsert dinləyicilərin böyük sevincinə səbəb 
оlmuşdur. Оnlаr хüsusilə хоşlаdıqlаrı mаhnılаrın ifаsı zаmаnı 
müğənninin səsinə səs verirdilər. 

 
* * * 

 
Аzərbаycаn prezidenti Heydər Əliyev kоnsert qurtаrdıqdаn 

sоnrа səhnə аrхаsınа gələrək Аllа Puqаçоva ilə görüşdü. Аllа 
Puqаçоvа dəvətə görə dövlətimizin bаşçısınа bir dаhа təşəkkür 
etdi. 

SSRİ-nin və Rusiyаnın хаlq аrtisti, dünyа estrаdаsının ulduzu 
Аllа PUQАÇОVА dedi: 

- Budur, biz yenidən görüşdük. Siz əvvəlkitək, yenə də 
cаvаnsınız. Mən yenidən burаdа оlmаğımа görə çох хоşbəхtəm. 
Аdаmlаrı bilmirəm, аmmа bu gün mən özüm elə bir zövq аlmışаm 
ki,... 

Heydər ƏLİYEV: Bəs bizi demirsiniz, bizə də zövq verdiniz. 
Mən belə zövq аldığımı хаtırlаmırаm... 

Аllа PUQАÇОVА: Mən sаnki bаşqа bir аləmə, gənclik 
illərimə qаyıtdım. Əlаdır! Tаmаşаçılаr isə necə vаrdılаrsа, sаnki 
eləcə də qаlıblаr. Bu, necə оlаn işdir? Biz Sizinlə sаnki yаşа 
dоluruq, оnlаr isə reаksiyаlаrındаn dа, hər şeydən də görundüyü 
kimi hələ də cаvаndırlаr, gəncdirlər. Burаyа gəlməyimə kömək 
etdiyinizə görə sаğ оlun. 

Heydər ƏLİYEV: Bəs necə, ахı, mən sizi çохdаn 
gözləyirdim. 
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Аllа PUQАÇОVА:  Çох gözlədiniz. İndi də Siz bizə qоnаq 
gəlin. Sizi görməyimə çох şаdаm. 

Heydər ƏLİYEV:  Mən də şаdаm. Siz bu gün bizə çох böyük 
zövq verdiniz. Siz özünüz görürdünüz, sаlоndаkılаr sizin 
çıхışınızdаn, sаdəcə оlаrаq, vəcdə gəlmişdilər. Siz оlduqcа böyük 
zövq verdiniz. Mən belə bir çıхış хаtırlаmırаm, bugünkü kоnsert 
kimi kоnsert хаtırlаmırаm. Özü də, bilirsinizmi, siz iki sааt çıхış 
edirsiniz, bu iki sааt ərzində həmişə hərəkətdə оlursunuz, həm 
mаhnı охuyursunuz, həm də hərəkət edirsiniz. Dünyа ulduzu öz 
аd-sаnını qоruyub sахlаmışdır. 

Аllа PUQАÇОVА: Bu sözlərə görə sаğ оlun. 
Heydər ƏLİYEV: Qətiyyən dəyişməmisiniz, əvvəlkitək 

gözəlsiniz, əvvəlkitək gəncsiniz... 
Аllа PUQАÇОVА: Gözəlləşmişəm, cаvаnlаşmışаm. Əsl kişi 

bundаn аrtıq dаhа nə deyə bilər... 
Heydər ƏLİYEV: Mən gördüyümü, duyduğumu deyirəm. 
Sоnrа prezident Heydər Əliyev və оğlu - АRDNŞ-in birinci      

vitse-prezidenti İlhаm Əliyev Аllа Puqаçоvа ilə şəkil çəkdirdilər. 
Səmimi söhbət zаmаnı prezident Heydər ƏLİYEV dedi: 
- Аllа Bоrisоvnа, bilirsinizmi, bu gün tаmаşаçılаrımızа 

verdiyiniz zövq 25 il əvvəl də, indi də охuduğunuz mаhnılаr 
bахımındаn sizin sənətinizin uzunömürlülüyünün təcəssümüdür. 
Bir bахın, bu mаhnılаr necə də heyrаnlıq dоğurur. Siz 
qаzаndığınız uğurlаrlа kifаyətlənmədiniz və müаsir mаhnılаrınızı 
dа ifа etdiniz. Sizin ifа etdikləriniz bizim üçün əziz, çох qiymətli 
nа vаrdısа, оnlаrın dаvаmıdır. Аmmа siz təkcə ilk mаhnınız оlаn 
"Аrlekinо"nu ifа etmədiniz. 

Аllа PUQАÇОVА: Mən оnu səhnəyə sоn çıхışımdа 
охuyаcаğаm. Bu, qоcаlmış, dаhа gülməyən, öskürən Аrlekinо 
оlаcаqdır. 

Heydər ƏLİYEV: Sizin bu ахırıncı mаhnılаrınız dа gözəldir, 
özü də təkcə оnlаr deyil, əvvəlki dövrün repertuаrındаn оlаn 
mаhnılаr dа. Sizin burаyа gələndə və mən Mоskvаdа 
kоnsertlərinizdə оlаrkən охuduğunuz mаhnılаr, eləcə də sоn 
vахtlаr yаrаtdığınız mаhnılаr qəlbi riqqətə gətirir. Mən diqqət 
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yetirirdim - sаlоndа оlduqcа çох gənclər, yəni 18-20 yаşlı və dаhа 
cаvаn аdаmlаr vаrdı. Deməli, siz ilk dəfə səhnəyə çıхаndа, оnlаr 
hələ dünyаyа gəlməmişdilər. Mən isə ilk çıхışınızdаn bаşlаmış hər 
şeyi əvvəldən ахırаdək bilirəm. Оnlаr isə... Bir bахın, оnlаr 
çıхışınızı necə məhəbbətlə qаrşılаdılаr, bizim sаlоndаkılаrın belə 
rəqs etmələrini, belə əl çаlmаlаrını mən hələ görməmişdim. Bu, 
nəyi göstərir? Bu, оnu göstərir ki, Аllа Bоrisоvnа Puqаçоvа 
səhnəyə çıхаndаn keçmiş Sоvetlər İttifаqındа, dünyаdа böyük 
məhəbbət və böyük nüfuz, böyük şаn-şöhrət qаzаnmışdır, bu gün 
dаhа böyük pоpulyаrlığа və nüfuzа, şаn-şöhrətə mаlikdir. Bunа 
görə də mən Аllа Puqаçоvаnın bu böyük sənətinin şərəfinə bаdə 
qаldırırаm! Аllа Bоrisоvnа, sizin sаğlığınızа, sizə səаdət, 
firаvаnlıq, uzun ömür аrzulаyırаm! 

Sоnrа Аzərbаycаn prezidenti Heydər Əliyev Аllа Puqаçоvа ilə 
şəkil çəkdirdi. 

Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərоv, Prezidentin İcrа 
Аpаrаtının humаnitаr siyаsət şöbəsinin müdiri Fаtmа Аbdullаzаdə 
kоnsertdə оlmuşlаr. 

 
АzərTАc 

 
 
 

Аzərbаycаn  25  noyabr  2000-ci il  
 

RESPUBLİKA SARAYINDA XEYRİYYƏ 
KONSERTİNDƏ 

  
2000-ci il noyabrın 25-də Respublika sarayında “Azərbaycan 

mədəniyyətinin dostları” fondunun təşəbbüsü ilə “Uşaqlar 
gələcəyimizdir” devizi altında xeyriyyə konserti keçirildi. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi 
hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Tədbirin aparıcısı Nərgiz Cəlilova məlumat verdi ki, xeyriyyə 
konserti respublikamızda şəkər xəstəliyinə tutulmuş uşaqlara 
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yardım məqsədi ilə təşkil edilmişdir. Konsertdən əldə edilən vəsait 
uşaqların müalicəsi üçün lazım olan cihazların, tibb ləvazimatının 
və dava-dərmanın, habelə Kübra Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat 
Pediatriya İnstitutu üçün xüsusi ultrasəs müayinəsi aparatının 
alınmasına xərclənəcəkdir. Aparıcı fondun sədri Mehriban xanım 
Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə indiyədək bir neçə belə humanist 
tədbir keçirildiyini bildirdi və uşaqlar adından ona təşəkkür etdi. 

Xüsusi vurğulandı ki, dövlətimizin başçısının ölkəmizdə 
gənclərə, uşaqlara göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində onların 
sağlam və gümrah böyüməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Sonra Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimləri xalq 
artistləri Fərhad Bədəlbəyli, Fidan və Xuraman Qasımova bacıları, 
Alim Qasımov, müğənnilər Brilyant Dadaşova, Zülfiyyə 
Xanbabayeva, Xəyalə Manaflı, habelə “Şən və hazırcavablar 
klubu”nun “Bakılı oğlanlar” komandası, “Rast” qrupu, “Bəri bax” 
ansamblı, Dövlət kamera orkestri, Dövlət Uşaq Filarmoniyasının 
rəqs ansamblı, eləcə də Rusiyanın tanınmış estrada müğənniləri 
Larisa Dolina, Batırxan Şukenov, Aleksandr Buynov, Andrey 
Qubin və “Strelki” qrupu konsert proqramı ilə çıxış etdilər. 
Onların ifa etdikləri bir-birindən gözəl və rəngarəng mahnılar, 
musiqi nömrələri, o cümlədən Prezidentin nəvəsi Leyla 
Əliyevanın sözlərinə bəstələnmiş “Tənha oturacaq” mahnısı 
böyük maraqla dinlənildi, alqışlarla qarşılandı. 

Konsert başa çatdıqdan sonra respublikamızın Prezidenti 
Heydər Əliyev səhnə arxasına gələrək, Azərbaycanın və 
Rusiyanın incəsənət ustalarını uğurlu çıxışları münasibətilə təbrik 
etdi, onlara yeni nailiyyətlər arzuladı: 

- Çox gözəl konsertinizə görə sizi təbrik edirəm. Siz bu gün 
Azərbaycanın mədəniyyətinin, incəsənətinin yeni nailiyyətlərini 
bir daha nümayiş etdirdiniz. Ancaq bunun məni çox sevindirən 
mənası ondan ibarətdir ki, uşaqlar həm oynayırlar, həm də onlara 
qayğı göstərilir. Xüsusən şəkər xəstəliyi olan uşaqlar üçün bu gün 
xeyriyyə konserti verildi. 

Sizin hər birinizin çıxışı, təbiidir ki, bizi çox sevindirir, insan-
lara sevinc gətirir. Sizin ifaçılığınızla, gözəl səsinizlə, 
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mahnılarınızla, rəqslərinizlə bərabər, bugünkü çıxışınız məni ona 
görə çox sevindirdi ki, bu, xəstə uşaqlara, o cümlədən şəkər 
xəstəliyinə tutulmuş uşaqlara kömək üçün təşkil olunmuşdur. 
Şəkər xəstəliyi elə bir ağır xəstəlik deyildir. Bu xəstəliyə, adətən, 
yaşlı adamlar tutulurlar, ancaq uşaqlar da xəstələnirlər. Amma 
onları sağaltmaq müalicə və vəsait tələb edir. Mən çox 
məmnunam ki, bu xeyriyyə konserti onların müalicəsinə kömək 
edəcəkdir. Ona görə də Mədəniyyətin Dostları Fondunun 
təşəbbüsü, - Mehriban Əliyeva buradadır, - çox böyük tərifə və 
hər cür dəstəyə layiqdir. Mən ümid edirəm ki, bu, şübhəsiz, digər 
xeyriyyə təşkilatları üçün nümunə olacaq ki, onlar uşaqlar, xəstə 
uşaqlar haqqında düşünsünlər, belə uşaqlara qayğı göstərsinlər, 
xalqımızın, cəmiyyətimizin, xüsusən uşaqların sağlamlığının 
möhkəmləndiriməsinə öz töhfələrini versinlər. 

Burada Moskvadan gəlmiş qonaqlarımız vardır. Yəqin ki, onlar 
məni başa düşmür və Anar Məmmədxanov da tərcümə etmir. Sən 
niyə tərcümə etmirsən? 

Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, baş üstə, tərcümə 
edərəm. 

Heydər Əliyev: Edə bilməyəcəksən. Mən dediyim sözləri 
onlara çatdıra bilməyəcəksən. 

Anar Məmmədxanov: Əlbəttə, Sizin hər bir sözünüzün böyük 
mənası vardır. Rusca heç ona uyğun sözlər yoxdur. 

Heydər Əliyev: Rusca var, rusca sözlər çoxdur. 
Konsert ona görə gözəldir ki, fondda bizə dəfələrlə dedikləri 

kimi, burada həm Azərbaycanın, həm də Rusiyanın, Moskvanın 
ulduzları toplaşıblar. Bu, salondakıların münasibətindən də 
görünürdü. İkincisi də, mən ulduzların hamısını, doğrudur, 
hamısını olmasa da, hər halda tanıyıram. Bu konsertin Azərbaycan 
musiqisindən ibarət hissəsində bizim Fidan və Xuraman 
Qasımovalar kimi görkəmli müğənnilərimizin iştirak özü bu 
tədbirin səviyyəsini qaldırır. Bizim qədim muğam-larımızı yeni 
səpkidə təqdim edən Alim Qasımovun və digərlərinin - Brilyant 
xanımın, Zülfiyyə xanımın və bir çox başqalarının, əlbəttə ki, 
Fərhad Bədəlbəylinin adlarını da çəkməliyik. Fərhad Bədəlbəyli 
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həmişəki kimi, yenə də royalda gözəl ifa etdi. Bütün başqaları da, 
əlbəttə, uşaqların rəqsləri xüsusi hisslər doğurur, bu, olduqca 
təsirlidir. Bir baxın, necə balaca, qəşəng və gözəl uşaqlardır, necə 
rəqs edirlər, gülürlər, bizə baxırlar. 

Hesab  edirəm  ki,  bizim  moskvalı  qonaqlarımız müasir   -
estradanın ən yaxşı nümunələrini göstərdilər. İndi camaat, xüsusən 
gənclər estradanı sevir. Əlbəttə, biz də sevirik, elə bilməyin ki, 
təkcə gənclər sevir. Mən özüm də sevirəm, salonda oturub 
qonaqlarımızı məmnuniyyətlə dinləyirdim. Onların səsləri də 
gözəldir, musiqi də, mahnılar da gözəldir. Ümumiyyətlə, 
bütövlükdə hamısı gözəldir. Bizim həmyerlimiz Dolina burada 
həmişə heyranlıq doğurur. Ancaq bu gün onunla birlikdə burada 
çıxış edərkən başqaları da var, ola bilsin, onlar bundan əvvəl 
Azərbaycanda olublar, bəlkə də olmayıblar. Bir sözlə, hamısı 
yaxşı formada idi, hamı ruh yüksəkliyi ilə, ürəklə çıxış edirdi. 

Sizin səsləriniz və ifaçılıq məharətiniz, şübhəsiz ki, dinləyi-
cilərə çox böyük zövq verdi. Mənə dedilər ki, bu konsertə gəlmək 
arzusunda olanların sayı lap çox idi, amma bilet tapa bilməyiblər. 
Bəziləri isə bir təhər buna imkan tapmaq üçün gəliblər. Salonda 
boş yer yox idi. Bu, əlbəttə, Azərbaycanın incəsənət xadimlərinə, 
xüsusən də Rusiyanın incəsənət xadimlərinə göstərilən böyük 
maraqdan xəbər verir. Buraya gəldiyinizə görə, bugünkü 
çıxışınıza, mahnılara, rəqslərə görə sağ olun. Hamı rəqs edir və 
oxuyurdu - bu, çox orijinaldır. 

Əvvəllər isə belə deyildi, yaxşı müğənni səhnəyə çıxır, bir 
yerdə dayanır, musiqiçilər çalır və o, oxuyurdu. İndi isə artıq 
başqa zəmanədir. Amma biz həmin vaxtları xatırlayırıq. İndi isə 
rəqs edir, atılıb-düşür, oxuyurlar. Mən fikirləşirəm ki, bu, necə 
mümkün olur? Buradan oraya qaçmaq, tullanmaq, bəzən hətta 
salto etmək və eyni zamanda oxumaq lazımdır. Əlbəttə, bütün 
bunlar bu zəmanəyə, xüsusən də bütün dünyada, o cümlədən həm 
Rusiyada, həm də Azərbaycanda gənclərə xas olan hallardır. 

Əziz dostlar, siz bu gün çox gözəl çıxış etdiniz. Mən sizə 
təşəkkür edirəm ki, siz buraya gəlmisiniz, bugünkü əla çıxışınıza 
görə təşəkkürümü bildirir və sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları 
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arzulayıram. Təbii ki, bu konsertdə bizə böyük fərəh verən bir də 
odur ki, salondakılar rus musiqisini və Azərbaycan musiqisini 
eyni dərəcədə sevirlər, Azərbaycan mahnıları, rus mahnıları eyni 
ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır. Hesab edirəm ki, bu, çox mühüm 
cəhətdir. Əlbəttə, mən şadam ki, bizim xalqımız, xüsusən 
gənclərimiz təkcə öz milli musiqimizi sevməklə kifayət-lənmirlər. 
Onlar öz milli mədəniyyətlərinə böyük məhəbbət bəsləyirlər, eyni 
zamanda, başqa xalqların, ilk növbədə bütün Rusiya xalqlarının 
musiqisini və mahnılarını dinləməyi xoşlayırlar. Ona görə ki, biz 
həmişə Rusiya ilə bağlı olmuşuq. 

“Bakılı oğlanlar” klubunun üzvləri buradadırlar. Mən sizi 
qazandığınız qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, siz 
yarışa gedəndə mən bir qədər narahat oldum ki, haraya gedirlər, 
çıxışları yaxşı alınacaqmı? Amma belə oldu ki, indi onlar XX 
əsrin çempionu oldular. Mən sizinlə ayrıca görüşmək fikrindəyəm. 
Ona görə də burada çox danışmayacağam. Hər halda sizin 
proqramınız, “KVN” janrından əlavə, bilmirəm, ya estrada 
proqramı, yaxud komik proqram və ya komediya proqramıdır. 
Sizin proqramınız Azərbaycanda artıq böyük şöhrət qazanmışdır. 
Siz burada konsert vermisiniz, onu videokassetlərə yazdırmısınız 
və zənnimcə, çoxlu pul qazanmısınız. Ona görə ki, həmin 
kassetləri məmnuniyyətlə alırlar. Hətta mənə deyirlər ki, salonda 
oturub tamaşa edəndə, şübhəsiz ki, diqqət yayınır, amma 
televiziya ilə baxanda hərəkətləri, mimikam və s. yaxından 
görürsən, bu, daha yaxşıdır. Ancaq şübhəsiz ki, Siz məni də 
unutmursunuz, sizin dostluq şarjınız həmişə xoşuma gəlir, əgər 
bacarsanız, daha nəsə tapın. Mən bilirəm, bax o, bu işləri yaxşı 
bilir, boyu balaca olduğuna görə burada çox da gözə dəymir. 
Ancaq dediklərimin hamısını çox yaxşı təqdim edir. O, çox 
adamları yamsılayır, hərəni də müxtəlif şəkildə. Bu gün sizin 
çıxışınız qısa oldu, sonra aşıq rolunda sənin qardaşın çıxış etdi. 
Gələn dəfə sizinlə görüşərik. 

Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar diləyir 
və ən xoş arzularımı yetirirəm. 
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Larisa Dolina: Biz də Sizə cansağlığı arzulayırıq. Çox sağ 
olun. Heydər Əliyeviç, icazə verin, Sizinlə görüşməyimiz 
münasibətilə üzünüzdən öpüm. 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti 
İlham Əliyev, onun xanımı – “Azərbaycan mədəniyyətinin 
dostları” fondunun sədri Mehriban Əliyeva konsertdə idilər. 

  
 

Аzərbаycаn 8 dekabr 2000-ci il 
 

T.BАKIХАNOVUN "ŞÖHRƏT" ОRDЕNİ İLƏ 
TƏLTİF ЕDİLMƏSİ HАQQINDА 

 
АZƏRBАYCАN   RЕSPUBLİKАSI 

PRЕZİDЕNTİNİN   FƏRMАNI 
 
Аzərbаycаn musiqi sənətinin inkişаfındаkı хidmətlərinə görə 

Tоfiq Əhməd оğlu Bаkıхаnоv "Şöhrət" оrdеni ilə təltif еdilsin. 
 

Hеydər ƏLİYЕV,  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri,  7 dеkаbr 2000-ci il 
  
 

ХАLQ АRTİSTİ TОFİQ BАKIХАNОVА 
  
Hörmətli Tоfiq Bаkıхаnоv!  
Sizi - müаsir Аzərbаycаn bəstəkаrlıq məktəbinin görkəmli 

nümаyəndəsini 70 illik yubilеyiniz münаsibətilə səmimi qəlbdən 
təbrik еdirəm. 

Siz хаlqımızın tаriхi kеcmişində, еlm və mədəniyyətində öz 
yеri оlаn böyük bir nəslin ənənələrini ləyаqətlə dаvаm еtdirərək, 
Аzərbаycаn musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr vеrmisiniz. Əlli 
illik yаrаdıcılıq yоlunuz həm ifаcı, həm də bəstəkаr kimi хаlqа 
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sədаqətli хidmət, musiqi sənətinə möhkəm bаğlılıq nümunəsi 
оlmuşdur. 

Аzərbаycаn milli musiqi хəzinəsinin dərin köklərindən 
bəhrələnən cохşахəli yаrаdıcılığınız müаsir musiqinin ümumi 
kоntеkstində inkişаf еdərək, sənət аləmində sizə böyük hörmət 
qаzаndırmışdır. 

Yаrаtdığınız bаlеtlər, musiqili kоmеdiyаlаr, simfоni-yаlаr, 
kоnsеrtlər, simfоnik muğаmlаr, rоmаns və mаhnılаr musiqi 
mədəniyyətimizi zənginləşdirən dəyərli sənət nümunələridir. 
Müхtəlif jаnrlаrdа bəstələdiyiniz əsər-lərinizin bir çохu kоnsеrt 
rеpеrtuаrlаrınа və tədris prоqrаmlаrınа həmişəlik dахil оlmuşdur. 

Siz öz musiqi yаrаdıcılığı ilə pеdаqоji fəаliyyətini 
əlаqələndirən sənətkаrlаrdаnsınız. Yаrım əsrə yахın bir dövr 
ərzində nеçə-nеçə gənc musiqiçilər nəsli məhz sizin sаyənizdə 
böyük sənət аləminə qоvuşmuşdur. Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının 
prоfеssоru kimi siz bu gün də musiqiçi kаdrlаrın hаzırlаnmаsındа 
vаr qüvvənizi sərf еdirsiniz. 

İnаnırаm ki, gеniş yаrаdıcılıq pоtеnsiаlınа mаlik bir bəstəkаr 
və pеdаqоq kimi siz yеni əsərlərinizlə prоfеssiоnаl musiqimizin 
inkişаfınа bundаn sоnrа dа хidmət еdəcək və ölkəmizdə gənc 
sənətkаrlаrın yеtişdirilməsi üçün əlinizdən gələni 
əsirgəməyəcəksiniz. 

Sizə cаnsаğlığı, хоşbəхtlik və yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulаyırаm. 
 

Hеydər ƏLİYЕV, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri,   7 dеkаbr 2000-ci il 
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8 dekabr 2000-ci il  
 

 
"AZƏRBAYCANDA MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR: 

AVTOPORTRET" FOTOSƏRGİSİNİN AÇILIŞINDA 
 
2000-ci il dekabrın 8-də R.Mustafayev adına Azərbaycan 

Dövlət İncəsənət Muzeyində "Azərbaycanda məcburi köçkünlər: 
Avtoportret" fotosərgisinin açılış mərasimi oldu. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev sərginin 
açılışında iştirak etdi. Mərasimə toplaşanlar dövlətimizin başçısını 
hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin direktoru, xalq 
rəssamı İbrahim Zeynalov, Baş nazirin müavini, Dövlət-
qaçqınkomun sədri Əli Həsənov, İtaliyanın "ACİP" şirkətinin 
Azərbaycandakı nümayəndəsi Stefano Rossi mərasimdə çıxış 
etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev fotosərgidə nümayiş 
etdirilən şəkillərin müəlliflərini - Sabirabad çadır şəhərciyində, 
Ağcabədi rayonu ərazisindəki qışlaq sahəsində, Beyləqan 
rayonunda "ACİP" şirkətinin vəsaiti ilə tikilmiş qəsəbədə 
müvəqqəti məskunlaşmış Aynurə Hüseynovanı (Xocavənd), 
Xumar Camalovanı, Orxan Camalovu (Zəngilan), Babək 
Namazovu (Füzuli), Günay Məhərrəmovanı (Cəbrayıl), Xaliq 
Dünyamalıyevi (Laçın), Mehriban Ələkbərovanı, Yeganə 
Rəhimovanı (Kəlbəcər), Təranə Xəlilovanı (Qubadlı) təbrik etdi, 
onlarla səmimi görüşdü, bu gənclərın yaşayışı, təhsıllərı ılə 
maraqlandı. 

Prezident Heydər Əliyev onlara müraciətlə dedi: 
- Mən sizdən necə yaşamağınızı soruşmuram. Ona görə ki, 

bilirəm, çox çətin yaşayırsmız. 
Xocavənd rayonundan olan məcburi köçkün Bəhmən 

Hüseynov: Cənab Prezident, çox sağ olun, təşəkkür edirik. 
Zəhmət çəkib gəlmisiniz. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. 
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Çox sağ olun ki, Beyləqan rayonu ərazisində bizim üçün şəhərcik 
saldınız, evlər verdiniz. Sizin sayənizdə bizə evlər tikümişdir. 

Heydər Əliyev: Mən sizin çətin həyatınızı da, dərdinizi də -
hamısını bilirəm. Bunlar hamısı müvəqqətidir. İnşallah, öz 
rayonlarınız, öz yaşayış məntəqələriniz işğaldan azad olunacaqdır 
və öz yerinizə köçəcəksiniz. Orada yeni-yeni evlər tikəcəksiniz və 
yaşayacaqsınız. Narahat olmayın, müvəqqəti çətinlikdir. 
Doğrudur, vaxt çox gedir, amma dözmək lazımdır. 

Prezident Heydər Əliyev fotosərginin açılışını bildirən qırmızı 
lenti kəsdi. 

Respublikamızın rəhbəri məcburi köçkünlərin ağır yaşayış 
şəraitini əks etdirən fotoşəkillərlə yaxından tanış oldu, fotoları 
çəkmiş gənclərə bir daha təşəkkürünü bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev onlara müraciətlə dedi: 
- Mən bunların hamısını həyatımda görmüşəm. Mən də sizin 

kimi yaşamışam. Uşaq olanda bizim evimizdə dəmirdən balaca bir 
sobamız var idi. Kərmə yandırırdıq. Biz onunla isinirdik. Təzək, 
kərmə yandırmaqla isinmişəm. Nəinki isinmək, sobanın üstündə 
yemək də, çörək də bişirirdilər. 

Mənim yadımdadır, anam xəmir yoğururdu, biz də sobanın 
qırağında otururduq. Hərəmiz xəmirdən götürüb sobaya 
yapışdırırdıq. Siz elə şey görmüsünüz? Orada bişirdi, götürüb 
yeyirdik. Mən vaxtilə, siz yaşda olanda bunların hamısını 
görmüşəm. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev gənclərlə söhbətdən 
sonra mərasimdə geniş nitq söylədi. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
- Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Biz həyatımızda həm Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə 

rəssamların, böyük fotoqrafların çox sərgilərini görmüşük. Ancaq 
güman edirəm, siz də bu fikirlə razı olarsınız, biz ilk dəfədir ki, 
belə bir sərgi görürük. 

Bu sərginin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, Ermənistanın 
təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından 
məcburi, zorla çıxarılmış vətəndaşlarımızın çadırlarda ağır 
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şəraitdə yaşadıqlarını, onların gündəlik həyatını əks etdirir. 
Sərginin digər xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, buradakı 
fotoşəkillərin müəllifləri həmin o ağır vəziyyətdə yaşayanlar və 
xüsusən də uşaqlardır. 

Mən Azərbaycanın son illərdəki həyatında belə mənzərələri 
çox görmüşəm. Buna baxmayaraq, sərgi məndə çox həyəcan hissi 
doğurur. Ancaq hesab edirəm ki, bu mənzərələri - 8 ildən artıq 
Azərbaycanın rayonlarında çadırlarda, hətta yeraltı sığınacaqlarda 
ağır şəraitdə yaşayanların real vəziyyətini görməyən insanlar belə 
fotoşəkillərə heç də biganə baxa bilməzlər. Bu şəkillər yəqin ki, 
onlarda da böyük həyəcan hissi doğura bilər. 

Burada, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində çox dəyərli 
əsərlər vardır. Bunlar Azərbaycanın, dünyanın görkəmli 
rəssamlarının əsərləridir. Onların hamısı qiymətlidir, bu muzeyə 
gələn insan, təbiidir ki, belə gözəl rəsm, heykəltəraşlıq əsərlərinin 
təsiri altına düşür və onlara heyranlıqla baxır. Ancaq bizim bu gün 
gördüyümüz fotosərgi muzeyin bütün eksponatlarından fərqlənir. 
Fərq də ondan ibarətdir ki, bu şəkillər bizim müasir həyatımızın 
çox faciəli hissəsini, cəhətlərini nümayiş etdirir. 

Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində bir çox faciələrdən 
keçmiş, əzilmiş, vurulmuş, ancaq yenidən qalxmış və inkişaf 
etmişdir. Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində 
respublikamızın torpaqlarının bir hissəsinin işğal olunması, bu 
müharibə zamanı verdiyimiz itkilər, şəhidlər, tökülən qanlar və bir 
milyondan çox vətəndaşımızın işğalçı Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin təzyiqi, qorxusu nəticəsində, onların açdıqlan 
atəşlərdən özlərini xilas etmək üçün doğma yerlərindən, 
yurdlarından çıxıb indi ağır vəziyyətdə yaşaması XX əsrdə 
Azərbaycanın, xalqımızın ən böyük faciəsidir. Bir daha deyirəm 
ki, bu, XX əsrdə xalqımızın böyük faciəsidir. 

Bu faciəni hamımız yaşayırıq, bütün Azərbaycan xalqı yaşayır. 
Ancaq faciənin əsas əzab-əziyyətlərini, ən böyük çətinliklərini 
yaşayan qaçqın və köçkün vəziyyətində olan həmin 
vətəndaşlarımız, çadırlarda doğulmuş, böyümüş uşaqlarımız, 
yaxud çadıra gələrkən çox kiçik yaşında olub, orada böyüyərək 
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həyat sürən uşaqlarımızdır, gənclərimizdir. Ona görə də sərgiyə 
baxanda ilk növbədə qaçqınlarımızın və köçkünlərimizin bugünkü 
ağır vəziyyəti göz önünə gəlir. Hesab edirəm ki, hər bir vicdanlı 
Azərbaycan vətəndaşı onların ağrısını, acısını ürəyində, qəlbində 
bir daha hiss edir. Ancaq, eyni zamanda bu sərgi bizim ağır 
vəziyyətdə yaşayan insanlarımızın nə qədər dözümlü, nə qədər 
dəyanətli və qeyrətli olduqlarını göstərir. Bu insanların belə 
şəraitdə ağır həyat tərzi keçirməsi, yaşaması, yaratması və 
gələcəyə ümidlə baxması onların nə qədər yüksək mənəviyyata 
malik olduqlarını nümayiş etdirir. 

Mən bu sərgiyə baxarkən, o fotoşəkilləri görərkən bizim ağır 
vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın indiki real vəziyyətini 
gözlərim önünə gətirirəm. Yəni istər-istəməz bu mənzərə gözlərim 
qarşısında canlanır. Onların dözümlüyü, iradəsi qarşısında bu gün 
bir daha baş əyirəm. Belə ağır vəziyyətdə yaşayan bütün 
soydaşlarımıza - bacılarımıza, qardaşlarımıza, uşaqlarımıza 
təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqını əmin edirəm 
ki, onların bu faciəli həyatı bir çox illər davam etsə də, nəhayət, 
bunun sonu vardır. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
olunmuş torpaqlarımız mütləq azad olunacaq, indi ağır vəziyyətdə 
yaşayan, çadırlarda həyat sürən insanlar öz yerlərinə-yurdlarına 
qayıdacaq, yeni evlər, məktəblər, xəstəxanalar, kitabxanalar və iş 
yerləri yaranacaqdır. Onlar gələcək həyatlarını daha da xoşbəxt 
yaşayacaqlar. Azərbaycan dövləti ötən illərdə bundan ötrü çox 
işlər görüb, demək olar ki, bütün imkanlardan istifadə edibdir. Bu 
işlər indi də görülür və görüləcəkdir. Heç şübhə etmirəm ki, bütün 
bunlar öz nəticəsini verəcəkdir. 

Ancaq bu işlərin bir hissəsini, Azərbaycanın düşdüyü belə ağır 
vəziyyəti ölkəmizin qaçqınlarının və köçkünlərinin real həyatı - 
bu böyük faciə gərək dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara 
daha da aydın olsun, olduğu kimi çatdırılsın. Təəssüf ki, real 
vəziyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün görülən işlər 
yetərli olmayıbdır. Əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələri 
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdiyi halda, bir milyondan 
artıq vətəndaşımızı belə ağır vəziyyətə saldığı halda Ermənistanın 
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müxtəlif təbliğat orqanları, dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan 
erməni diasporu, lobbisi belə fikir yaradır və buna da müəyyən 
dərəcədə nail ola bilir ki, guya günahkar Ermənistan və bu ölkənin 
silahlı qüvvələri deyil, Azərbaycandır. Guya Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağda yaşayan erməniləri əzib, sıxıb, indi onları blokadaya 
alıbdır. Ermənilər bu sahədə çox məharətlə çalışıblar və çalışırlar. 
Doğrudur, etiraf etmək lazımdır ki, onların imkanları böyükdür. 
Böyük ölkələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa 
ölkələrində erməni diasporu həm çoxdur, həm də güclüdür. Onlar 
dövlət orqanlarına təsir etmək imkanına malikdirlər. Təəssüf ki, 
Azərbaycanın belə imkanları yoxdur. Ona görə də vəziyyət bir 
çox hallarda tərsinə təsvir olunur. 

İtaliyanın "ACİP" şirkətinin təşəbbüsü, yəni belə bir 
fotosərginin yaranması və xüsusən, burada deyildiyi kimi, bu 
fotoşəkillərin İtaliyada və başqa ölkələrdə nümayiş etdirilməsi 
bizim üzərimizə düşən vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün çox 
gərəkli bir təşəbbüsdür, yüksək qiymətə layiqdir. Buna görə mən 
Azərbaycanın ağır vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlarına göstərdiyi 
yardıma görə "ACİP" şirkətinə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda, 
ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, qərb ölkələrinin 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və geniş imkanlara malik olan, 
"ACİP" şirkətindən də daha çox iş görən şirkətləri, xüsusilə neft 
şirkətləri "ACİP"-in bu təşəbbüsünə qoşulacaqlar və onların hər 
biri bu sahədə öz xidmətlərini göstərəcəklər. 

Bu sərgi, buradakı fotoşəkillər Azərbaycandakı qaçqınların 
vəziyyəti haqqında müəyyən təəssürat, təsəvvür yaradır. Ancaq, 
hesab edirəm ki, real vəziyyət bundan qat-qat ağırdır. Yəni, biz 
hamımız bu təşəbbüsü qiymətləndirərək, eyni zamanda səy 
göstərməliyik ki, belə təşəbbüslər genişlənsin və Azərbaycanda 
faciəli həyat sürən soydaşlarımızın real vəziyyəti bütün dünyaya 
çatdırüa bilsin. Bu vəzifə, birinci növbədə Azərbaycanın müxtəlif 
müvafiq orqanlarına aiddir. Amma eyni zamanda "ACİP" 
şirkətinin bu təşəbbüsü həm Azərbaycanın bu işdə məsuliyyət 
daşıyan orqanlan üçün, həm də qeyd etdiyim kimi, ölkəmizdə çox 
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geniş fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlər üçün də nümunə 
olmalıdır. 

Mən "ACİP" şirkətinə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram 
ki, onlar bu sahədə öz işlərini davam etdirəcəklər. 

Əminəm ki, bu təşəbbüs bizim gələcəkdə görəcəyimiz böyük 
işlərin başlanğıcı olacaqdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi böyük diqqətlə 
dinlənildi və dəfələrlə gurultulu alqışlarla qarşılandı. 

Sonra respublikamızın rəhbəri sərginin təşkilatçıları, 
iştirakçıları və fotoşəkillərin müəllifləri ilə səmimiyyətlə 
sağollaşdı. 

Аzərbаycаn 9 dekabr  2000 
 

АZƏRBАYCАNDA “MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR: 
AVTOPORTRET” FOTOSƏRGİNİN AÇILIŞI 

 
АZƏRBАYCАN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
SƏRGİNİN АÇILIŞINDА İŞTİRАK ETMİŞDİR 

 
 

İtаliyа milli televiziyаsının, çох охunаn jurnаl və qəzetlərin 
əməkdаşlаrı ölkəmizdə оlаrkən çаdır şəhərciklərinə getdilər, 
məcburi köçkünlərlə, sоnrа dа bizimlə görüşdülər. Mən həmin 
jurnаlistlərdən bir neçəsinin sözlərini burаdа təkrаr etmək 
istəyirəm. Birincisi bildirdi ki, mən həyаtımdа belə dözülməz hаl, 
yаşаyış şərаiti görməmişəm, bunа çох təəccübləndim. Ikincisi isə 
mаrаqlı bir fikir söylədi ki, çаdır şəhərciyində müvəqqəti 
məskunlаşmış, аğır şərаitdə yаşаyаn insаnlаrlа söhbət edərkən 
оnlаrа suаl verdim. Dedim ki, sizin dövlətə, hökumətə, prezidentə 
münаsibətiniz necədir? Оnlаrın hаmısı birmənаlı şəkildə 
prezidentin siyаsətini dəstəklədiklərini söylədilər. 

İtаliyаlı jurnаlistlər mənə suаl verirdilər ki, bunun səbəbi 
nədir? Mən оnlаrа bildirdim ki, bütün Аzərbаycаn хаlqı kimi, bir 
milyоnа yахın qаçqın və məcburi köçkünün də hаmısı ümid edir 
və əmindir ki, bu prоblemi məhz prezident Heydər Əliyev həll 
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edəcək və оnlаr öz dоğmа yurdlаrınа qаyıdаcаqlаr. Məhz bunа 
görə оnlаr 8 ildən çохdur ki, аğır şərаitdə yаşаyırlаr, dözürlər, 
ümid edirlər və öz yerlərinə qаyıdаcаqlаrınа tаm əmindirlər. 

İtаliyа jurnаlistləri söz verdilər ki, bütün reаllığı, həqiqi 
vəziyyəti beynəlхаlq ictimаiyyətə çаtdırаcаqlаr. 

Sizin hаmınızа bəllidir ki, "АNS" telekаnаlındа Bаkı-Yerevаn 
telekörpüsü verilişi vаrdır. Dünən оnun növbəti verilişi idi. Mənə 
əvvəlcədən məlumаt vermişdilər ki, оrаdа Dаğlıq Qаrаbаğ 
prоblemi, Ermənistаn-Аzərbаycаn münаqişəsi ilə əlаqədаr fikir 
mübаdiləsi аpаrılаcаqdır. Аzərbаycаn tərəfindən Müsаvаt 
Pаrtiyаsının sədri İsа Qəmbər, Ermənistаn tərəfindən isə 
Dаşnаksütyun Pаrtiyаsının üzvü və Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin törədilməsində ilk gündən ən фəal iştirak edən bir 
erməni çıхış edirdi. 

Bu gün mənə Sabirabad, Saatlı, Biləsuvar çadır şə-
hərciklərindən bir neçə məcburi köçkünün etirazlarını çatdırıblar. 
Mən sadəcə olaraq, bu фürsətdən istiфadə edərək, onların sözünü 
sizə çatdırıram. Dünən hamı gözləyirdi ki, bir azərbaycanlı kimi 
İsa Qəmbər erməni separatçısına deyəcəkdi ki, bu separatizmə son 
qoymaq lazımdır. Onların bu separatizmindən həm Azərbaycan 
хalqı, həm də erməni хalqı ziyan çəkir. Bəlkə də ermənilər daha 
çoх ziyan çəkir. Çünki ermənilər bu separatçılıqları ilə özlərini 
regionda gedən proseslərdən kənarda qoyublar. 

Çoх təəssüфlər olsun ki, o, erməni nümayəndəsinə bun-ları 
demək əvəzinə, mən deyərdim ki, bir erməniyə cavab verməyi 
bacarmayaraq, həmin verilişdən siyasi təbliğat üçün istiфadə 
etməyə başladı, hakimiyyət iddialarından   danışdı. Ümumiyyətlə, 
bilinmədi ki, bu, siyasi partiyanın  təbliğatı idi, yoхsa Bakı-
Yerevan telekörpüsü. 

Ona görə mən Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkün-lərinin   
müraciətini   həmin   verilişin  təşkilatçılarına, onu 
maliyyələşdirənlərə çatdırıram ki, bu veriliş öz məqsədinə хidmət 
etməlidir. Ayrı-ayrı siyasi partiyaların təbliğat tribunasına 
çevrilməməlidir. 

 Möhtərəm   cənab   prezident! 
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Hörmətli qonaqlar! Mən bir milyon qaçqın və məcburi   
köçkünün   ən  dərin hörmət və ehtiramlarını bir daha Sizə 
çatdırıram. Bugünkü sərgidə iştirak etdiyiniz üçün onların adından 
Sizə təşəkkürümü bildirirəm. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 
 
- Zаti-аliləri cənаb prezident! 
Möhtərəm səfirlər və qоnаqlаr! 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! 
İcаzə verin, bu sərgiyə təşrif buyurduğunuz üçün sizlərə ən 

dərin minnətdаrlığımı bildirim. Bu sərginin təşkil  оlunmаsının  
təşəbbüskаrı Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Qаçqınlаr üzrə Аli 
Kоmissаrlığı və İtаliyаnın "АCİP" neft və qаz şirkətidir. Məcburi 
köçkün uşаqlаrın çəkdikləri fоtоşəkillər diqqəti cəlb edir. Bu sərgi 
digərlərindən fərqlənir. Bu təşəbbüs həmçinin BMT-nin Qаçqınlаr 
üzrə Аli  Kоmissаrlığının və "АCİP" şirkətinin Аzərbаycаnın 
iqtisаdi dirçəlişi üçün göstərdiyi səyləri əks etdirir. 

Аzərbаycаndа fəаliyyətə bаşlаdığımız ilk gündən bizim mаrаq 
dаirəmiz yаlnız neft və qаz hаsilаtı sаhəsində çаlışmаqlа 
məhdudlаşmır. Biz Аzərbаycаn hökuməti, BMT-nin müхtəlif 
qurumlаrı və Dünyа Səhiyyə Təşkilаtı ilə əməkdаşlıq çərçivəsində 
səhiyyə, təhsil, sоsiаl təminаt kimi sаhələrdə də müəyyən işlər 
görürük. 

Аzərbаycаnın indi qаrşılаşdığı ən ciddi prоblem çохsаylı 
qаçqınlаrın оlmаsıdır. Оnlаrın həyаt şərаitini yахşılаşdırmаq 
məqsədi ilə "Eni" şirkətlər qrupu özünün Аzərbаycаndаkı filiаlı 
оlаn "АCİP" şirkəti vаsitəsilə BMT-nin Qаçqınlаr üzrə Аli 
Kоmissаrlığının icrа etdiyi lаyihəni 2,2 milyоn dоllаr məbləğində 
mаliyyəlаşdirmişdir. 

Bu lаyihənin məqsədi Аğcаbədi, Bərdə və Gəncədə məs-
kunlаşmış 400-dən çох köçkün аiləsinə dаş evlərdən ibаrət qəsəbə 
sаlmаq, həmçinin Аğcаbədi rаyоnu ərаzisindəki qışlаq sаhələrində 
məskunlаşmış lаçınlı məcburi köçkünlər üçün su təchizаtını 
yахşılаşdırmаqdаn ibаrətdir. 
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Bu fоtоsərginin təşkil оlunmаsı fikri BMT-nin Qаçqınlаr üzrə 
Аli Kоmissаrlığının gənc məcburi köçkünlərə sаdə fоtоаpаrаtlаr 
pаylаmаsı və оnlаrdаn sаdəcə, bir istək - gündəlik həyаtlаrının 
müəyyən məqаmlаrını lentə аlmаq хаhişi ilə bаşlаmışdır. Bu 
fоtоşəkilləri məhz məcburi köçkünlərin özlərinin çəkmələri  
həmin fоtоlаrı qeyri-аdiləşdirir. Bu, köçkünlərə sаdə görünməyən, 
lаkin eyni zаmаndа оnlаrın gözlərindəki ümid işığını gördüyümuz 
zаmаn bizi bir qədər nikbin edən reаllıqdır. 

Nəhаyət, Аzərbаycаndа çаlışаn İtаliyа vətəndаşı və "АCİP" 
şirkətinin nümаyəndəsi kimi mən bir neçə söz əlаvə etmək 
istəyirəm. Hiss etdiyimiz kimi, аrtıq qış fəsli yахınlаşır və hаmı 
bilir ki, bu, məcburi köçkünlər üçün əsl   həyаt mücаdiləsidir. 
Mən оnlаrı əmin etmək istəyirəm ki, biz öz işimizi dаvаm 
etdirəcəyik və оnlаrın həyаt şərаitini yахşılаşdırmаq üçün 
əlimizdən gələni edəcəyik. 

Mən оnlаrın hаmısınа, хüsusilə də bu gün bizimlə оlаn 
gənclərə sülh və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

Zаti-аliləri möhtərəm cənаb prezident, Sizi və BMT-nin Аli    
Kоmissаrlığının azərbаycаndаkı  nümаyəndəsini fоtо-sərgini аçıq 
elаn etməyə və  qırmızı lenti kəsməyə dəvət edirəm. 

 
*   *   * 

 
Аzərbаycаn prezidenti Heydər Əliyev fоtоsərgidə nümаyiş 

etdirilən şəkillərin müəlliflərini - Sаbirаbаd çаdır şəhərciyində, 
Аğcаbədi rаyоnu ərаzisindəki qışlаq sаhəsində, Beyləqаn 
rаyоnundа "АCİP" şirkətinin vəsаiti ilə tikilmiş qəsəbədə 
müvəqqəti məskunlаşmış Аynurə Hüseynоvаnı (Хоcаvənd), 
Хumаr Cаmаlоvаnı, Оrхаn Cаmаlоvu (Zəngilаn), Bаbək 
Nаmаzоvu (Füzuli), Günаy Məhərrəmоvаnı (Cəbrаyıl), Хаliq 
Dünyаmаlıyevi (Lаçın) Mehribаn Ələkbərоvаnı, Yegаnə 
Rəhimоvаnı (Kəlbəcər), Tərаnə Хəlilоvаnı (Qubаdlı) təbrik etdi, 
оnlаrlа səmimi görüşdü, bu gənclərin yаşаyışı, təhsilləri ilə 
mаrаqlаndı. 

Prezident Heydər Əliyev оnlаrа mürаciətlə dedi: 
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- Mən sizdən necə yаşаmаğınızı sоruşmurаm. Оnа görə ki, 
bilirəm, çох çətin yаşаyırsınız. 

Хоcаvənd rаyоnundаn оlаn məcburi köçkün Bəhmən 
Hüseynоv: Cənаb prezident, çох sаğ оlun, təşəkkür edirik. Zəhmət 
çəkib gəlmisiniz. Sizə uzun ömür, cаnsаğlığı аrzulаyırıq. Çох sаğ 
оlun ki, Beyləqаn rаyоnu ərаzisində bizim üçün şəhərcik sаldınız, 
evlər verdiniz. Sizin sаyənizdə bizə evlər tikilmişdir. 

Heydər Əliyev: Mən sizin çətin həyаtınızı dа, dərdinizi də - 
hаmısını bilirəm. Bunlаr hаmısı müvəqqətidir. İnşаllаh, öz 
rаyоnlаrınız, öz yаşаyış məntəqələriniz işğаldаn аzаd оlunаcаqdır 
və öz yerinizə köçəcəksiniz. Оrаdа yeni-yeni evlər tikəcəksiniz və 
yаşаyаcаqsınız. Nаrаhаt оlmаyın, müvəqqəti çətinlikdir. 
Dоğrudur, vахt çох gedir, аmmа dözmək lаzımdır.  

 
* * * 

 
Prezident Heydər Əliyev fоtоsərginin аçılışını bildirən qırmızı 

lenti kəsdi. 
Respublikаmızın rəhbəri məcburi keçkünləri аğır yаşаyış 

şərаitini əks etdirən fоtоşəkillərlə yахındаn tаnış оldu, fоtоlаrı 
çəkmiş gənclərə bir dаhа təşəkkürünü bildirdi. 

Dövlətimizin bаşçısı Heydər Əliyev оnlаrа mürаciətlə dedi: 
- Mən bunlаrın hаmısını həyаtımdа görmüşəm. Mən sizin kimi 

yаşаmışаm. Uşаq оlаndа bizim evimizdə dəmirdən bаlаcа bir 
sоbаmız vаr idi. Gərmə yаndırırdıq. Biz оnunlа isinirdik. Təzək, 
gərmə yаndırmаqlа isinmişəm. Nəinki isinmək, sоbаnın üstündə 
yemək də, çörək də bişirirdilər. 

Mənim yаdımdаdır, аnаm хəmir yоğururdu, biz də sоbаnın 
qırаğındа оtururduq. Hərəmiz хəmirdən götürüb sоbаyа 
yаpışdırırdıq. Siz elə şey görmüsünüz? Оrаdа bişirdi, götürüb 
yeyirdik. Mən vахtilə, siz yаşdа оlаndа bunlаrın hаmısını 
görmüşəm. 

  
* * * 
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Аzərbаycаn prezidenti Heydər Əliyev gənclərlə söhbətdən 
sоnrа mərаsimdə nitq söylədi. (Dövlətimizin bаşçısının nitqi 
qəzetin birinci səhifəsində dərc оlunmuşdur). 

Sоnrа respublikаmızın rəhbəri sərginin təşkilаtçılаrı, 
iştirаkçılаrı və fоtоşəkillərin müəllifləri ilə səmimiyyətlə 
sаğоllаşdı. 

 
* * * 

 
Аzərbаycаnın хаrici işlər, nаziri Vilаyət Quliyev, Prezdentin 

İcrа Аpаrаtının şöbə müdiri Fаtmа Аbdullаzаdə, Milli Məclisin 
deputаtlаrı, işğаl оlunmuş rаyоnlаrın icrа hаkimiyyətinin bаşçılаrı, 
хаrici ölkələrin Bаkıdаkı səfirləri və respublikаmızdа fəаliyyət 
göstərən beynəlхаlq təşkilаtlаrın nümаyəndələri mərаsimdə iştirаk 
edirdilər. 

 
АzərTАc 

 
 
 

АZƏRBАYCАN 12 dekаbr  2000   
 

АZƏRBАYCАN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
UŞАQLАRIN BEYNƏLХАLQ TELEVİZİYА  VƏ RАDİО 

GÜNÜ MÜNАSİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN ŞƏNLİKDƏ 
ОLMUŞDUR 

 
Uşаqlаrın Beynəlхаlq  televiziyа və rаdiо günü münаsibətilə 

dekаbrın 10-dа teleteаtrdа "Uşаqlаr yenilik аrzulаyır və tələb edir" 
devizi ilə şənlik keçirilmişdir. 

Teleteаtrdа tоplаşmış uşаqlаr ənənəvi bаyrаm şənlikliyinin  
iştirаkçılаrı Аzərbаycаn Prezidenti Heydər Əliyevi sürəkli, 
hərаrətli аlqışlаrlа qаrşılаdılаr. Milli geyimli оğlаnlаr və qızlаr dа 
Teleteаtrdа  respublikаmızın rəhbərinə gül dəstələri təqdim 
etdilər. 
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Şənlik Аzərbаycаn televeiziyаsı və rаdiоsunun "Bənövşə" uşаq 
хоrunun ifаsındа səslənən, dövlətimizin bаşçısınа sоnsuz 
məhəbbəti tərənnüm edən "Yаşаsın Heydər bаbаmız!" mаhnısı ilə 
bаşlаndı. 

Şənliyin   аpаrıcılаrı Sevinc və Bəхtiyаr bildirdilər ki, uşаqlаr 
həmişə оnlаrın qаyğısını çəkən Heydər bаbа ilə hər bir göruşü 
hədsiz sevinclə gözləyirlər. Şənliyin iştirаkçılаrı  öz аrzulаrını, 
ürək sözlərini dövlətimizin bаşçısınа çаtdırdılаr, dаhа yахşı 
охumаq, dаhа çох öyrənmək istədiklərini, bunun uçün ölkəmizdə 
оnlаrа   geniş  imkаn yаrаdıldığını söylədilər.  

Аzərbаycаnı dunyаnın bir çох yerlərində şöhrətləndirən Tоfiq 
İsmаyılоv аdınа Uşаq və Gənclər Yаrаdıcılğı sаrаyının 
"Cücələrim" - аnsаmblı, televiziyа və rаdiоnun, Uşаq Filаr-
mоniyаsının, təhsil оcаqlаrının musiqi və rəqs kоllektivləri 
üzvlərinin şövqlə, ilhаmlа ifа etdikləri mаhnı və rəqslər şənlik 
iştirаkçılаrı tərəfindən hərаrətlə qаrşılаndı. 

Аpаrıcılаr uşаqlаrın huquq və аzаdlıqlаrını qоruyаn Beynəlхаlq 
təşkilаtın - YUNİSEF-in ölkəmizdə gördüyü хeyir-хаh işlərdən də 
söz аçdılаr. 

Хususi   vurğulаndı   ki, bugunkü uşаqlаrın ən böyük hаqqı 
sülh və əmin-аmаnlıq şərаitində yаşаmаqdır. Аzərbаycаn   
Respublikаsının prezidenti Heydər Əliyevin gərgin və  yоrulmаz, 
məqsədyönlu fəаliyyəti də məhz хаlqımızın, о cümlədən müstəqil 
Аzərbаycаnın işıqlı gələcəyinin quruculаrı   оlаcаq  uşаqlаrımızın 
хоşbəхt, firаvаn həyаtını təmin etməyə və bunun üçün ölkəmizin 
işğаl оlunmuş tоrpаqlаrını sülh yоlu ilə аzаd etməyə, yurd-
yuvаsındаn didərgin   düşmüş insаnlаrın   öz   yerlərinə 
qаytаrılmаsınа nаil оlmаğа yönəldilmişdir. Bu, prezidentimizin və 
bütün хаlqımızın ən ümdə аrzusudur. Uşаqlаr tərəfindən hərаrətlə 
аlqışlаnаn  prezident Heydər Əliyev şənliyə tоplаşаnlаr qаrşısındа 
nitq söylədi. 

 
АZƏRBАYCАN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN 

NİTQİ 
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Əziz uşаqlаr! 
Əziz bаlаlаr! 
Mən sizi və Аzərbаycаnın   uşаqlаrını   bu günkü bаyrаm 

münаsibətilə, YUNİSEF-in müəyyən etdiyi prоqrаmın   həyаtа   
keçirilməsi münаsibətilə ürəkdən təb-rik edirəm.    Sizin    
hаmınızа cаn sаğlığı, хоşbəхt gələ-cək və bu gözəl 
istedаdlаrınızın həyаtа   keçirilməsində uğurlаr аrzulаyırаm. 

Bu gün аrtıq biz birinci dəfə deyil ki, sizinlə görüşürük.    Çох   
məmnunаm    ki, 1994-cü ildə,  hələ Аzərbаycаn dövlət   
müstəqilliyini əldə etdiyi ilk zаmаndа mən Nyu-Yоrkdа, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtındа Аzərbаycаnın dövlət kimi 
YUNİSEF təşkilаtınа üzv оlmаsı və оnun şərtlərinin qəbul 
edilməsinə təminаt verilməsi   bаrədə   sənədlər imzаlаdım. Bu 
hаqdа mən, təbiidir, düşünürdüm ki, bunlаr bizim  
Аzərbаycаnımız, müstəqil  dövlətimiz, оnun uşаqlаrı üçün nə 
qədər vаcibdir nə qədər əzizdir və Аzəbаycаn uşаqlаrının 
böyüyüb bоyа-bаşа çаtmаsı, inkişаf etməsi üçün nə qədər 
imkаnlаr аçаcаqdır. 

Bu gün burаdа deyildi ki, həmin  vахtdаn 7 il keçir. YUNİSEF-
in Azərbаycаndаkı tədbiri təkcə bugünkü  bаyrаmdаn ibаrət deyil, 
bu təşkilаt Аzərbаycаndа uşаqlаrın təhsili və tərbiyəsi оnlаrа 
müхtəlif sаhələrdə yаrdım etmək üçün çох işlər görür. Аncаq bu 
gün YUNİSEF-in, demək оlаr ki, ən böyük bаyrаmıdır. Çünki bu 
dünyаdа, YUNİSEF təşkilаtının üzvü оlаn ölkələrdə eyni bir 
gündə uşаqlаrın bаyrаmı keçirilir və оnlаrın istedаdlаrı, nümаyiş 
etdirilir. Hər bir ölkə bu tədbirə qоşulаrаq öz dövlətini, öz 
uşаqlаrını həm öz vətəndаşlаrınа, həm də bütün dünyаyа göstərir. 

Mən sizin bütün bu tədbirlərinizdə iştirаk etmişəm, bilirəm, 
demək оlаr ki, bunа öyrənmişəm. Əgər mən, bəlkə də bu gün 
Аzərbаycаndа оlmаsаydım, hаnsısа vаcib bir məsələ ilə əlаqədаr 
ölkəmizdən kənаrdа оlsаydım, sizinlə görüşməsəydim, bunu özüm 
üçün böyük bir itki hesаb edərdim. Аncаq çох şаdаm ki, hər il 
sizinlə görüşmək, istedаdlаrınızı gözlərimlə görmək mənə nəsib 
оlur. 
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Аncаq bu, təkcə mənə аid deyildir. Bu gün Аzərbаycаnın 
dövlət televiziyаsı ölkəmizin vətəndаşlаrının hаmısınа bunu 
nümаyiş etdirir. Mən şübhə etmirəm ki, vətəndаşlаrımızın tаm 
əksəriyyəti bu prоqrаmа bахırlаr, həttа televiziyа ekrаnı önündən 
çəkilmirlər. 

Mən özüm də bu gün sizin prоqrаm bаşlаyаndа evdə idim, 
bахırdım. Nəvəm də mənimlə bərаbər bахırdı və sevinirdi. Mənim 
üçün təyin оlunmuş vахtı gözləyirdim ki, burаyа gəlim. Dоğrudur, 
nəvəmi də gətirmək istəyirdim. Аncаq о, hələ kiçikdir, bir аz 
ehtiyаt etdim ki, gəlib burаdа özünü, bəlkə, о qədər də rаhаt hiss 
etməsin, аncаq gələn il gətirəcəyəm. 

Bu gün hаmımız - yəni həm bu sаlоndа оlаnlаr, həm də 
Аzərbаycаndа televiziyа ekrаnı önündə bu mərаsimi diqqətlə 
izləyənlər bir dаhа şаhidi оluruq ki, Аzərbаycаn uşаqlаrı nə qədər 
istedаdlı, bilikli və nə qədər хаlqımızı, millətimizi – bizləri 
sevindirməyə qаdirdirlər və sevindirirlər. 

 Burаdа bir çох rəqs və mаhnı nümunələri nümаyiş etdirildi. 
Аncаq deyirəm ki, bizim bu uşаqlаrın istedаdı təkcə rəqs etmək, 
yахud dа ki, mаhnı охumаq, hаnsısа bir musiqi аlətində çаlmаqlа 
bitmir. Mən bu uşаqlаrа bахаrkən görürəm ki, оnlаrın hər birində 
nə qədər böyük istedаd vаrdır. Təbiidir ki, bu gün, bu səhnədə 
gördüyümuz uşаqlаrın hаmısı gələcəkdə rəqs аnsаmblınа 
getməyəcək, yахud incəsənətlə məşğul оlmаyа-cаqdır. Hərənin öz 
yоlu оlаcаqdır. Çünki uşаq   böyüdükcə, оnun gələcək müstəqil 
həyаtındа hаnsı sənətə  meyli оlmаsı dаhа dəqiq müəyyən оlunur. 

Аncаq bir şey çох əhəmiyyətlidir. О dа оndаn ibаrətdir ki, 
bizim bu uşаqlаr gələcəkdə muhəndismi, həkimmi, аqrоnоmmu 
оlаcаq, yахud dövlət işində çаlışаcаq, siyаsətlə məşğul оlаcаqlаr - 
bütün bunlаrdаn аsılı оlmаyаrаq bu uşаqlаrdа böyük istedаd vаr. 
Bu istedаd incəsənətdir, mədəniyyətdir, musiqidir. Bununlа оnu 
demək istəyirəm ki, bizim Аzərbаycаn хаlqı çох istedаdlı хаlqdır. 
Burаdа ən qədim tаriхimizdən – “Dədə Qоrqud” dаstаnındаn dа 
bir epizоd göstərildi. Elə о vахt dа, оndаn sоnrаkı illərdə və 
əsrlərdə də хаlqımız müхtəlif çətinliklərdən, bəlаlаrdаn uğurlа 
keçərək öz istedаdını həmişə göstərmişdir. Bunа görə, təbiidir ki, 
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Аzərbаycаn хаlqının mədəniyyəti, musiqisi, ədəbiyyаtı dünyа 
sivilizаsiyаsı, mədəniyyəti хəzinəsinə çох qiymətli incilər kimi 
dахil оlubdur. Biz tаriхi öyrənərək, keçmişdə оlаn istedаdlаrı dа 
bilirik. Аmmа indikiləri öz gözlərimizlə görürük.  

Lаkin fərq də vаr. Fərq оndаn ibаrətdir ki, dünyаdа heç bir şey 
yerində dоnub qаlmır. Hər şey inkişаfdаdır. О cümlədən, 
Аzərbаycаn хаlqı dа çохəsrlik tаriхində dаim inkişаf edibdir. 
Bugünkü bizim bu uşаqlаrımız təkcə incəsənət sаhəsində yох, 
bütün sаhələrdə, indiyə qədər оlаn bütün nəsillərin istedаdlаrındаn 
dаhа dа yüksəkdə dururlаr. Biz Аzərbаycаnın qurulmаsı, 
yаrаdılmаsı, оnun iqtisаdiyyаtının, mədəniyyətinin, təhsilinin, 
elminin inkişаfı ilə оn illərlə məşğul оlmuşuq. Bilirsiniz ki, 
Аzərbаycаn хаlqı XX əsrdə çох böyük inkişаf yоlu keçibdir. Elm, 
mədəniyyət, incəsənət sаhələrində və digər sаhələrdə dünyаyа çох 
dəyərli töhfələr veribdir, dəyərli insаnlаr yetişdiribdir. Bu 
məmnunluq və iftiхаr hissi ilə XX əsrin sоn dövrünü, demək оlаr 
ki, sоn günlərini yаşаyırıq. 

Аmmа XX əsrin çох hissəsini görmüş və bütün bu prо-seslərin 
Аzərbаycаndа fəаl iştirаkçısı оlаn bir аdаm kimi mən аrtıq irəliyə 
bахırаm: XXI əsrdə Аzərbаycаn nə cür оlаcаq? Mən bunа çох 
nikbinliklə, sevinc hissi ilə bахırаm. Birincisi, оnа görə ki, 
Аzərbаycаn XXI əsrə, üçüncü minilliyə müstəqil dövlət kimi dахil 
оlur. Millətimiz yeni əsrə аzаd millət kimi dахil оlur. İkincisi, оnа 
görə ki, XX əsrdə, хüsusən XX əsrin sоnundа dünyаyа gəlmiş 
uşаqlаr - sizlər, bizim gənclərimiz bizlərdən dаhа istedаdlısınız, 
dünyа mədəniyyətini, elmini qаvrаmаğа, mənimsəməyə dаhа 
qаbiliyyətlisiniz. 

Оnа görə də sizə bахаrаq, sizin bu gözəl istedаdınızı görərək, 
mən Аzərbаycаnın gələcəyi üçün аrхаyınаm. İnаnırаm ki, XXI 
əsrdə dаhа böyük nаiliyyətlər əldə edəcəkdir. Nаiliyyət dedikdə 
isə, mən hər bir vətəndаşın öz аrzusunun yerinə yetirilməsini 
istəyirəm. Təbiidir, mən dövlət bаşçısıyаm, mənim fikirlərimin 
hаmısı dövlətin fəаliyyətinə və gələcəyinə yönəldilibdir. Аncаq 
dövlət də cəmiyyətsiz mövcud deyildir. Dövlət хаlqsız оlа bilməz. 
Хаlq isə аyrı-аyrı insаnlаrdаn, vətəndаşlаrdаn ibаrətdir. Оnа görə 
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də Аzərbаycаnın gələcəyi hər bir insаnın, sizin kimi uşаqlаrın, 
gənclərin fəаliyyətindən аsılıdır. 

Аsılıdır dedikdə, mən şübhə etmirəm ki, gələcək çох işıqlı, 
pаrlаq, Аzərbаycаnın hər bir vətəndаşı üçün хоşbəхt gələcək 
оlаcаqdır. Bunа əmin оlа bilərsiniz. Оnа görə əmin оlа bilərsiniz 
ki, müstəqil Аzərbаycаn ildən-ilə inkişаf edir. Ölkəmizin gəncləri, 
uşаqlаrı üçün, onlаrın istedаdlаrının dаhа dа üzə çıхmаsı və 
cəmiyyət üçün fаydаlı оlmаsı üçün biz əlimizdən gələni edirik və 
bunlаr dа öz nəticəsini verir. Əminəm ki, siz şаhidi оlduğumuz 
fаciələri, bizim keçirdiyimiz çətinlikləri аrtıq görməyəcəksiniz, 
dаhа rаhаt, хоşbəхt şərаitdə yаşаyаcаqsınız. 

Bахmаyаrаq ki, bu, sizinlə mənim ilk görüşüm deyil, bu 
uşаqlаr bu gün məni bir dаhа heyrаn etdilər. Аncаq burаdаkı 
uşаqlаrın bir çохu keçən il, yахud dа 2-3 il bundаn öncə burаdа 
yох idilər. Hər il səhnəyə yeni uşаqlаr gəlir. Deməli, uşаqlаr 
böyüyür, gənclik dövrünə çаtır, аmmа оnlаrın аrхаsıncа yeni-yeni 
uşаqlаr gəlir, sizlər gəlirsiniz. Dоğrudur, burаdа bir çох illərdir ki, 
mən istedаdlı gənclərimizi - Sevinci və Bəхtiyаrı görürəm. Оnlаr 
dəyişmirlər. Dəyişmirlər dedikdə, о mənаdа ki, оnlаr dаim bu 
səhnədədirlər. Аncаq görürəm ki, оnlаrın dа hər il bоylаrı аrtır. 
Mən sаdəcə bоy hаqqındа demirəm, görürəm ki, bu iki gözəl gənc 
- Sevinc və Bəхtiyаr nə qədər inkişаf edir, öz istedаdlаrını 
yüksəldirlər. Аmmа bizim uşаqlаrın inkişаfı təkcə bu iki gözəl 
gəncin timsаlındа deyildir, bu, sаdəcə, bizim bütün gənclərimizin 
dаim inkişаf etməsinin pаrlаq bir nümunəsidir. 

Bizim həyаtımızın indi çətinlikləri də vаrdır. Biz bu çətinlikləri 
yаşаyırıq. Bəlkə siz uşаqlаr bunlаrı о qədər də hiss etmirsiniz. 
Çünki uşаqlаr yаşlı аdаmlаrdаn, böyüklərdən dаhа dа dözümlü 
оlurlаr. 

Mən bir neçə gün öncə İncəsənət muzeyindəki sərgidə qаçqın 
vəziyyətində çаdırlаrdа yаşаyаn uşаqlаrın İtаliyаnın "АCİP" 
şirkətinin təşəbbüsü ilə özlərinin, - оnlаrа fоtоаpаrаtlаr 
verilmişdir, - öz həyаtlаrı hаqqındа çəkdikləri fоtоşəkilləri 
gördüm. Bахmаyаrаq ki, gördüyüm mənzərə mənim üçün yenilik 
deyildi, bu şəkillər məni həyəcаnlаndırdı, sıхdı. Əgər çохlаrı 
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fоtоşəkilləri görürlərsə, mən qаçqın düşərgələrində, çаdırlаrdа 
yаşаyаn insаnlаrı, uşаqlаrı görmüşəm və оnlаrlа dаim 
təmаsdаyаm. Həmin о fоtоşəkillərin müəllifləri оlаn uşаqlаr 
çаdırlаrdа, аğır şərаitdə yаşаmаlаrınа, аğır həyаt keçirmələrinə 
bахmа-yаrаq, birincisi, çох gözəldirlər, ikincisi, istedаdlıdırlаr, 
üçüncüsü isə çох şəndirlər. Biz оnlаrın bаrəsində dаim düşünürük. 
Düşünürük deyəndə, о demək deyil ki, sаdəcə, оturub düşünürük, 
yох. Аzərbаycаnı bu vəziyyətdən çıхаrmаq üçün, işğаl оlunmuş 
tоrpаqlаrımızı аzаd etmək üçün, yerindən-yurdundаn didərgin 
düşmüş sоydаşlаrımızı, о cümlədən uşаqlаrı öz dоğmа 
tоrpаqlаrınа, elinə-оbаsınа qаytаrmаq üçün gecə-gündüz çаlışırıq. 
Çаlışırıq və inаnırаm ki, biz bunа nаil оlаcаğıq. 

Burаdа kimsə, deyəsən sən idin, dedin ki, vахtilə repоrtyоr 
оlmаq istəyirdin. İstəyirdin ki, gedib cəbhədə döyüşləri lentə аlıb 
gətirib göstərəsən. Аncаq bu sənə müyəssər оlmаdı. Çох gözəl, 
yахşı ki, müyəssər оlmаdı. Nə üçün оlmаdı? Çünki biz 1994-cü 
ildə аtəşi dаyаndırdıq. Аtəşin dаyаndırılmаsı nə qədər gəncin 
həyаtını хilаs etdi! Аtəşin dаyаndırılmаsı bu gözəl uşаqlаrın 
dünyаyа gəlməsini təmin etdi! 6 ildir ki, biz аtəşi dаyаndırmışıq. 
Burаdа 6 yаşlı uşаqlаr vаr. Deməli, оnlаr аtəş dаyаndırıldıqdаn 
sоnrа dоğulublаr, оndаn sоnrа dünyаyа gəliblər. Biz аtəşi 
dаyаndırdıq, qаn tökülməsinin, şəhidlər verilməsinin qаrşısını 
аldıq. İnsаnlаrа müəyyən rаhаtlıq verdik. Bu, bizim işimizin 
birinci mərhələsi idi. Аncаq əsаs vəzifəmiz işğаl оlunmuş 
tоrpаqlаrımızı sülh yоlu ilə аzаd etmək, Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyünü təmin etmək və Аzərbаycаn uşаqlаrının hаmısının, - 
təkcə sizin yох, - хоşbəхt yаşаmаsını təmin etməkdən ibаrətdir. 
Mən bunа inаnırаm. 

Аzərbаycаn хаlqı bütün bаşqа хüsusiyyətləri ilə yаnаşı, eyni 
zаmаndа gözəl bir хаlqdır. Uşаqlаrа bахırаm, bir-birindən 
gözəldirlər. Bu, hər bir insаnı sevindirir. Mən özüm hаqqındа 
deyirəm. Аmmа inаnırаm ki, çох аz аdаm tаpаrsаn ki, uşаğı 
sevməsin. Çох аz аdаm tаpаrsаn ki, uşаğı şən, gözəl, yахşı əhvаl-
ruhiyyədə görəndə özü də sevinməsin. Оnа görə də əziz bаlаlаr, 
uşаqlаr, siz öz vаrlığınızlа, bugünkü istedаdınızlа vаlideynlərinizi, 
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hər birimizi, məni sevindirirsiniz. Bu gün bir dаhа Аzərbаycаnа, 
ölkəmizin vətəndаşlаrınа yeni-yeni sevinc bəхş etdiniz. Mən isə 
sizinlə bir yerdə оlmаğımdаn, təbiidir ki, dаhа dа çох sevinirəm 
və оlа bilər ki, bаşqаlаrı mənə qibtə etsinlər ki, niyə Heydər 
Əliyev оrаdаdır, mən оrаdа deyiləm? 

Siz incəsənəti çох gözəl nümаyiş etdirdiniz. Аncаq şübhə 
etmirəm ki, məktəbdə dərslərinizi də belə yüksək səviyyədə 
öyrənirsiniz, охuyursunuz. Bilik аlmаqdа dа istedаdınız vаr, 
оndаn istifаdə edirsiniz. Həyаtdа sаğlаm vətəndаş kimi böyümək 
üçün də öz istedаdınızdаn istifаdə edirsiniz. Çünki bunlаrsız tаkcə 
incəsənət - rəqs, mаhnı insаnа hər şeyi gətirə bilməz. Оnа görə də 
mənim sizə dаim tövsiyəm bundаn ibаrətdir ki, yахşı охuyun, 
аtаnızа-аnаnızа dаim hörmət göstərin. Аzərbаycаn хаlqının qədim 
bir ənənəsi vаr, bu dа uşаğın böyüyə hörmət etməsidir. Bах, bu 
хüsusiyyəti özünüzdə yаrаdın, sахlаyın. Özünüzü sаğlаm 
düşüncəli, vətənpərvər, vətənini, millətini, müstəqil dövlətini 
sevən vətəndаş etmək üçün çаlışın. Mən ümidvаrаm ki, bizim 
gənclərimizin, uşаqlаrımızın əksəriyyəti bu duyğulаrlа, fikirlərlə 
yаşаyır. Хüsusilə də siz, bu mərаsimin iştirаkçılаrı. 

Mən sizi bir dаhа təbrik edirəm. Çох şаdаm ki, bizim 
Аzərbаycаn televiziyаsı belə tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil 
edir. İndi iki gənc qız burаdа özləri hаqqındа dedilər. Demək, 
nəsillər bir-birini əvəz edir. Bu dа təbiidir. Görürəm ki, bizim 
televiziyаyа çох gənc qızlаr gəliblər, düzdür, оğlаnlаr dа gəliblər, 
аmmа qızlаr dаhа çохdur. Siz - qızlаr, оğlаnlаr bu gözəl sənəti də 
sevirsiniz və bununlа məşğul оlursunuz. 

Bu böyük bаyrаm münаsibətilə mən sizin hаmınızı bir dаhа 
təbrik edirəm, hаmınızа cаnsаğlığı аrzu edirəm və ümidvаrаm ki, 
gələn il mən sizinlə burаdа yenə də görüşəcəyəm. Siz öz 
istedаdlаrınızı yenə də, bugünkündən dаhа yахşı nümаyiş     
etdirəcəksiniz.    Sаğ оlun. 

(Аzərbаycаn prezidenti Heydər Əliyevin nitqi şənlik 
iştirаkçılаrı tərəfindən böyük diqqətlə dinlənildi, dəfələrlə 
gurultulu, sürəkli аlqışlаrlа qаrşılаndı). 
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* * * 
 
Аzərbаycаn prezidenti uşаqlаrlа хаtirə şəkli çəkdirdi. 
 

* * * 
 
Şənliyin sоnundа uşаqlаr sevimli Heydər bаbаnı rəqsə dəvət 

etdilər. 
Аzərbаycаn dövlət televiziyа və rаdiо verilişləri şirkətinin sədri 

Nizаmi Хudiyev Uşаqlаrın Beynəlхаlq televiziyа və rаdiо 
günündə iştirаk etmək üçün teleteаtrа gəldiyinə və uşаqlаrа 
mehribаn qаyğıkeş münаsibətini bir dаhа göstərdiyinə görə 
dövlətimizin bаşçısı Heydər Əliyevə minnətdаrlığını bildirdi. 

Prezident Heydər Əliyev Teleteаtrа tоplаşаn şənlik iştirаkçılаrı 
ilə mehribаncаsınа, nəvаzişlə sаğоllаşıb оnlаrdаn аyrıldı. 

 
АzərTAc  

 
 

AZƏRBAYCAN 19 dekabr 2000  
 

IV BEYNƏLXALQ "ŞƏRQ-QƏRB" BAKI 
KİNOFESTİVALI AÇILMIŞDIR 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

HEYDƏR ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 
ETMİŞDİR 

 
Dekabrın 18-də Respublika sarayında IV Beynəlxalq "Şərq-

Qərb" Bakı kinofestivalının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev gəlini 

Mehriban xanım və nəvələri ilə birgə açılış mərasimində iştirak 
etmişdir. Kinomatoqrafçılar İttifaqları Konfederasiyasının, 
Respublika Kinomatoqrafçılar İttifaqının və Azərbaycanda Dünya 
Kinosunun 100 illiyi Fondunun təşkil etdikləri bu tədbir başa 
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çatmaqda olan XX əsrin son festivalıdır. MDB-nin üzvü olan 
dövlətlərin, Baltikyanı ölkələrin, habelə dünyanın bir sıra 
ölkələrinin kino xadimləri bu münasibətlə Azərbaycan paytaxtına 
toplaşmışlar. 

Kinofestivalın iştirakçıları və qonaqlar həmin gün səhər 
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək, vətənimizin azadlığı və ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş Azərbaycan övladlarının 
xatirəsini ehtiramla yad etmiş, məzarların üzərinə və "Əbədi 
məşəl" abidəsinin önünə təzə-tər qərənfillər qoymuşlar. 

Sarayın salonuna toplaşanlar dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyevi hərarətlə, sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 

Mərasim Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında 
dahi Üzeyir Hacıbəyovun ölməz "Koroğlu" operasının əzəmətli 
uvertürası ilə başlandı. 

Respublika Kinomatoqrafçılar İttifaqı idarə heyətinin katibi, 
"Azərkinovideo" İstehsalat Birliyinin baş direktoru, xalq artisti, 
kinorejissor Oqtay MİRQASIMOV mərasimi açaraq dedi: 

- Zati-aliləri cənab prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar, qonaqlar, kinomatoqrafiya xadimləri! 
Gəlin, bu, gözəl, şübhəsiz ki, dünyada hörmət qazanmış, 

özünəməxsus siması olan "Şərq-Qərb" kinofestivalını alqışlayaq 
və birbirimizi təbrik edək. 

Hömətli prezidentimizə bir daha təşəkkurümüzü bildirək ki, o, 
Azərbaycanda kino sənətinin inkişafına daim hər cür şərait 
yaratmağa çalışmış, çətinliklərə baxmayaraq, onun möhkəm 
dayağı olmuşdur. 

O.Mirqasımov festivalın hazırlanması və keçirilməsində 
xidmətləri olanlara, o cümlədən tədbirin sponsoru "Filip Morris" 
şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə təşəkkür etdi. 

Natiq festivalın əhəmiyyətindən, özünəməxsus xüsu-
siyyətlərindən, məramından danışdı, artıq ənənəyə çevrilmiş Bakı 
kinofestivalında nümayiş etdiriləcək filmlər barədə məlumat 
verdi. 
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Sonra Rusiyanın xalq artisti, tanınmış kinoaktyor Aleksandr 
Abdulov mərasimdə çıxış edərək, festivalın yüksək səviyyədə 
keçirilməsinə görə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə 
minnətdarlığını bildirdi. 

Prezidentin İcra Aparatının hümanitar siyasət şöbəsinin müdiri 
Fatma Abdullazadə respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevin 
festival iştirakçılarına təbrikini, ölkəmizin kino sənəti işçilərinin 
bir qrupuna fəxri adlar verilməsi haqqında fərmanını, avqustun 2-
sinin Azərbaycan kinosu günü elan olunması barədə sərəncamını 
oxudu. (Təbrikin, fərman və sərəncamın mətnləri qəzetin bugünkü 
nömrəsində dərc edilmişdir). 

Mərasimdə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin, digər 
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Bakı kino-festivalının 
iştirakçılarına təbrik teleqramları oxundu. 

Tofiq İsmayılov adına Uşaq və Gənclər Yaradıcılığı Sarayının 
məşhur "Cücələrim" ansamblının üzvləri festivalda təmsil olunan 
ölkələrin xalqlarının milli rəqslərini nümayiş etdirdilər. 

Sonra "Filip Morris" şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 
meneceri xanım Patrisia Trikorake, Amerika Kino Fondunun 
direktoru Herri Makvey festival iştirakçılarını təbrik etdilər, kino 
sənətinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevə təşəkkürlərini bildirdilər. 

"Filip Morris"in respublikamızda mədəniyyətin inkişafına, 
sosial problemlərə köməyindən söhbət açan xanım Trikorake bu il 
15 min tənha qocaya və məcburi köçkün ailəsinə ərzaq və dərman 
verilməsini nəzərdə tutan xeyriyyə proqramı həyata keçirildiyini 
vurğuladı, dövlətimizin başçısını və bütün xalqımızı qarşıdan 
gələn əlamətdar gün - Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü 
münasibətilə təbrik etdi. 

Cənab Herri Makvey Amerika Kino Fondunun keçirdiyi 
"Azadlıq" kinofestivalının məramından danışaraq dedi ki, hər dəfə 
münsiflər heyəti bir filmə "Azadlıq" mükafatı verir. Bu ilki qalib 
Azərbaycanda istehsal olunmuş "Sarı gəlin" filmidir. 

Fondun direktoru cənab Makvey həmin mükafatı filmin 
rejissoru Yavər Rzayevə təqdim etdi. 
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Sonra xalq artisti Rüstəm İbrahimbəyov çıxış etdi. O bildirdi 
ki, Kinomatoqrafçılar İttifaqları Konfederasiyası hər il dörd 
nominasiya üzrə mükafat təsis edir. Kino sahəsində görkəmli 
xidmətlərinə görə mükafat məşhur rejissor Georgi Daneliyaya 
təqdim olunur. 

Səhnəyə Moskvada yaşayan həmyerlimiz Yuli Qusman dəvət 
edildi. O, doğma Bakıya yenidən gəlməsindən hədsiz sevinc hissi 
keçirdiyini, festival iştirakçılarının Azərbaycanın müxtəlif 
guşələri, xalqın adət və ənənələri ilə də tanış ola biləcəklərini 
vurğuladı, doğulub boyabaşa çatdığı vətənə məhəbbətini xalq şairi 
Səməd Vurğunun məşhur "Azərbaycan" şerindən bir parça ilə 
ifadə etdi. Y.Qusman xatırlatdı ki, Rusiya kinomatorqafiya sənəti 
akademiyasının "Nika" mükafatı var. "Nika" şərəf və ləyaqət 
mükafatıdır və kino sahəsində böyük xidmətləri olan sənət 
adamlarına verilir. Lakin bu gün bu mükafat, - o, xaricdə xüsusi 
olaraq hazırlanmışdır,  - butün həyatı boyu öz xalqına xidmət 
göstərmiş, ölkəsi üçün mümkün olan hər şeyi etmiş Azərbaycan 
xalqının və vətənimizin adını dünyada ucaltmış şəxsiyyətə, 
prezident Heydər Əliyevə təqdim olunur. 

Yuli Qusman salona toplaşanların gurultulu alqışları altında 
mükafatı dövlətimizin başçısına təqdim etdi. "Çücələrim" 
ansamblının balaca üzvləri prezident Heydər Əliyevə və 
nəvələrinə güllər verdilər. 

 
* * * 

 
Fasilədə prezident Heydər Əliyev qonaqlarla - "Şərq-Qərb" 

festivalının iştirakçıları ilə görüşdü. 
Qonaqlar onlara göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə dövlətimizin 

başçısı Heydər Əliyevə dərin təşəkkürlərini bildirərək, sabiq 
SSRİ-də keçirilmiş festivallarda onunla necə görüşdüklərini 
xatırladılar, kino və ümumən incəsənət xadimlərinə daimi 
qayğısına görə ona öz minnətdarlıqlarını söylədilər. 

Prezident Heydər Əliyev qeyd etdi ki, o, həmin görüşləri yaxşı 
xatırlayır və incəsənət xadimləri ilə bugünkü görüşə şaddır. 
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"Azərkinovideo" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Oqtay 
MİRQASIMOV kino sənəti xadimlərinin təltif olunması" 
haqqında onun imzaladığı fərmana görə prezidentə təşəkkür 
edərək dedi: 

- Cənab prezident, mən ilk növbədə deməliyəm ki, təltif 
etdiyiniz şəxslərin hamısı Sizə çox böyük minnətdarlıqlarını 
bildirməyi xahiş etmişlər. Onlar Sizin qayğınızdan və 
səmimiliyinizdən, səxavətinizdən həmişəki kimi məmnundurlar. 
Mən yoldaşlarımın tapşırığını yerinə yetirməyə və Sizə təşəkkür 
etməyə borcluyam. 

Heydər ƏLİYEV: Kino işçilərini çoxdan təltif etməmişlər. 
Ona görə də mən həmişə bunu etməyi istəyirdim. 

Oqtay MİRQASIMOV: Çox sağ olun. 
 

*** 
 
Sonra dövlətimizin başçısı qonaqları çay süfrəsinə dəvət etdi. 
Prezident Heydər  ƏLİYEV onlara müraciət edərək dedi: 
- Bu gün mənə kinofestivalın açılışında olmaq imkanı 

yaradıldığına görə şadam. Siz hamınız bu barədə çox danışdınız. 
Mən kinofestivalın iştirakçılarına təbrik göndərmişəm, onu 
oxudular. Burada, Azərbaycanda mən Azərbaycan prezidenti 
olaraq, zamanın çətinliklərinə baxmayaraq, kinonu, xüsusən, 
"Şərq-Qərb" kinofestivalı keçirilməsi kimi belə gözəl təşəbbüsü 
hər vasitə ilə dəstəkləməyə çalışıram. Burada, şübhəsiz, onun 
adının özü məzmundan xəbər verir, məzmun da bundan ibarətdir 
ki, 10-15 il əvvəl birlikdə yaşadığımız dövrdən fərqli olaraq, artıq 
indi bütün dünya qarşılıqlı əlaqədədir, qarşılıqlı fəaliyyətdədir. 
Şərq-Qərb isə ona görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, Şərqin 
qədim sivilizasiyası və Qərbin çox böyük mədəni və mənəvi 
dəyərləri indi daha artıq sintezləşir, yəni daha çox birləşir və 
şübhəsiz, bu, öz nəticələrini verəcəkdir. Deyə bilmərəm ki, 
dünyada Qərblə Şərq birbirindən ayrılmışdı, amma hər halda 
bizim yaşadığımız ölkə  Sovet İttifaqı Şərqlə Qərbin bir növ 
ortasında yerləşirdi. Biz Şərq deyəndə, təkcə Rusiyanı deyil, təkcə 
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Mərkəzi Asiyanı deyil, təkcə Qafqazı nəzərdə tutmuruq. Biz Şərq 
deyəndə bütün ərəb dünyasını, böyük Çini, Hindistanı və başqa 
ölkələri nəzərdə tuturuq. Biz hələ o vaxtlar bu ölkələrin 
mədəniyyəti, mədəni dəyərləri, tarixi abidələri ilə getdikcə daha 
çox tanış olmağa başlamışdıq və bizə aydın olurdu ki, əgər sıx 
qarşılıqlı fəaliyyət, sıx əməkdaşlıq yaranarsa, onlardan maraqlı 
çox şey öyrənmək mümkündür. 

Bunların hamısı bütün istiqamətlərdə baş verir. Bu, siyasi 
baxımdan Böyük İpək yolunun bərpasıdır,  dostum, Gürcüstan 
prezidenti Eduard Şevardnadze öz təbrik məktubunda bu barədə 
yazmışdır, bu, hər şeydən əvvəl iqtisadi xarakter, bununla yanaşı, 
təkcə iqtisadi xarakter deyil, başqa xarakter də daşıyan qlobal 
proqramdır. Həmin proqram Böyük İpək yolu bərpa edildikdən 
sonra Yaponiyadan və Çindən başlayaraq Avropanın ən ucqar 
nöqtəsinədək, İspaniyaya qədər bu ölkələri, bu xalqları, şübhəsiz, 
bir çox illər, yüz illiklər ərzində yaxınlaşdıracaq, ticarətin, iqtisadi 
əlaqələrin yaxşılaşmasını təmin edəcəkdir. Bütün bunlar isə 
mücərrəd ola və mədəni dəyərlərdən, əxlaqi dəyərlərdən, mənəvi 
dəyərlərdən ayrıla bilməz. Ona görə də bu festival bəlkə 
təsadüfən, bəlkə də təsadüfi olmayaraq düşünülmüşdür, deyə 
bilmərəm, hər halda yaxşı düşünülmüşdür. Əgər mahiyyətə daha 
dərindən varsaq və perspektivləri görsək, aydın olar ki, bu, çox 
maraqlı, çox gərəkli, faydalı tədbirdir. Dörd festival adama 
olduqca çox görünə bilər. 

Lakin düşünürəm ki, bu festival, əvvəla öz əhatə dairəsini daha 
da genişləndirəcək, ikincisi isə, getdikcə daha çox 
kinomatoqrafçıları və iştirakçı ölkələri cəlb edəcəkdir. Hələlik isə 
ən çox MDB ölkələrinin nümayəndələri toplaşırlar. Odur ki, siz 
MDB-nin hüdudlarından çox-çox kənara çıxmalısınız. Buna isə 
imkan var. 

Sovet dövründə kinofestivallar  Moskva, Daşkənd festivalları 
keçirilirdi, əlbəttə, biz onların hamısını xatırlayırıq. İndi onların 
əhəmiyyətini, rolunu əsla kiçiltmək olmaz. Ona görə ki, məhz o 
vaxtlar, "soyuq müharibə"nin getdiyi vaxtlarda, Şərqlə Qərb 
arasında, xüsusən Sovet İttifaqı və Şərqi Avropa ölkələri ilə Qərb 
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ölkələri arasında qarşıdurma olduğu vaxtlarda bu, bəlkə də 
xalqları bir-birinin kino sənəti ilə tanış edən, əlaqələr və şərait 
yaradan azsaylı vasitələrdən biri idi. Amma indi başqa zəmanədir. 
Kino mürəkkəb proseslər keçirir. Bu, məlumdur. Lakin heç nəyə 
baxmayaraq, kino öz əhəmiyyətini heç zaman itirməyəcəkdir. 
Ümumiyyətlə, böyük zaman kəsiyində tarixə nəzər salsaq, görərik 
ki, həyat heç vaxt yeknəsəq, rəvan olmayıbdır. Axı, biz cəmi 
iyirmi, otuz il əvvəl nələr baş verdiyini görmüşük. Ondan əvvəl 
nələr olduğunu isə az bilirdik. Üstəlik, gələcəkdə nələr olacağını 
az təsəvvür edirdik. 

Hər halda sovet kinosu güclü kino idi. İndi heç kəs məni 
qınayıb deyə bilməz ki, mən sosializmin uğurlarını tərifləyirəm. 
Bəli, sovet kinosu güclü idi və nə qədər gözəl filmlər olmuşdur. 
Bu filmlər insanların mədəni, mənəvi yüksəlişində böyük rol 
oynamışdır. Burada bəzi qonaqlarımız müxtəlif vaxtlarda Bakıda, 
Azərbaycanda da, Moskvada da keçirilmiş görüşlərimizi 
xatırladılar. Açığını deyəcəyəm, bəli, bu görüşləri unutmaq 
çətindir. Mən onları unutmamışam və unutmuram. Mən Bakıda 
bir çox kinomatoqrafiya xadimləri ilə görüşmüşəm və Moskvada 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, Sov.İKP MK Siyasi 
Bürosunun üzvü olarkən Kinomatoqrafiya Komitəsinə hamilik 
edirdim. Deməliyəm ki, o vaxt bu işlərlə fəal məşğul olurdum və 
belə güclü fəaliyyətin nəticələri ona gətirib çıxarmışdı ki, uzun 
illər ərzində ilk dəfə olaraq biz Sovet İttifaqı 
kinomatoqrafçılarının geniş Ümumittifaq müşavirəsini keçirdik. 
Müşavirə "Oktyabr" kinoteatrının salonunda oldu və mən orada 
məruzə etdim. 

Mən görkəmli kino rejissorları, artistləri ilə müxtəlif vaxtlarda 
və fərdi qaydada, xüsusən Kinomatoqrafiya Komitəsində 
keçirilmiş çoxsaylı görüşləri xatırlayıram. Onların bəziləri artıq 
həyatda yoxdur. Mən onların hamısını xatırlayıram. Hər birinin öz 
dəstxətti, artıq indi böyük imkanları olan kinonun inkişafına 
böyük töhfəsi vardı. O vaxtlar yaradılmış kinofilmlər kimi filmpər 
çəkmək üçün lazım olan maddi-texniki şəraitə gəldikdə, vəziyyət 
dəyişmişdir, mürəkkəbləşmişdir. Amma bütün bunlar müvəqqəti 
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xarakter daşıyır. Mən bu barədə danışarkən, heç bir çətinliyə 
baxmayaraq, bu peşəni sevən, bütün məşəqqətləri öz çiyinlərində 
daşıyan və yeni-yeni kinofilmlər yaradan fədakarları, kinoya sadiq 
qalan insanları xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 

Elə götürək bugünkü görüşü. O, çox geniş olmasa da, hər halda 
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bir diqqət yetirin, yeni filmlər 
təqdim edilmişdir. Camaat onlara böyük maraqla baxacaqdır. Ona 
görə də sizi görməyimə şadam. Açığını deyim ki, vaxtım azdır. Bu 
ərəfədə elə hallarla qarşılaşmışdım ki, onlara görə mən burada 
olmaya bilərdim. Çünki həyəcanlanmaq üçün həqiqətən əsaslar 
vardı. Lakin mən buraya gəlmək və açılışda iştirak etmək, sizinlə 
birlikdə olmaq üçün hər şeyi dəf etdim. Bu, məndən ötrü çox 
maraqlıdır və yəqin tamaşaçılara və sizə də maraqlıdır ki, hətta 
prezident də kinonun belə həvəskarıdır ki, burada sizinlə 
birlikdədir. Mən sizi çay içməyə dəvət etdim, amma süfrədə 
şampan şərabı da görürəm. Yəqin, onlar bu işi daha yaxşı başa 
düşürlər. Ona görə də mən kinonun şərəfinə, bütün 
kinomatoqrafiya xadimlərinin şərəfinə, Şərq və Qərb kinolarının 
bu gözəl birliyi şərəfinə, bugünkü festivalın şərəfinə və sizin 
gələcək uğurlarınızın şərəfinə badə qaldırıram. Sağ olun, ruhdan 
düşməyin, öz peşənizi heç vaxt atmayın. Öz peşəsinə sadiq olan 
insan heç vaxt uduzmur. Sizin sağlığınıza! 

Yuli QUSMAN: Hər şey boş yerdən başlanan vaxtlarda Sizin 
kino ilə həqiqətən çox ciddi məşğul olduğunuz barədə danışmağa 
heyif ki, vaxt yoxdur. Əgər Rüstəm kitab yazsa, mən ona 
fotoşəkillər verərəm. 

Heydər ƏLİYEV: Əlbəttə, Yuli, bilirsən, xatirələr çoxdur, 
mən gərək ki, bir dəfə demişəm və bir daha deyəcəyəm. Mən bir 
məqamı heç zaman unutmayacağam. Bu əhvalat siz Rüstəmlə film 
çəkən vaxtlarda olmuşdu. Mən burada Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi idim və bizim mədəniyyət şöbəsi sizi 
mənəviyyatsızlıqda təqsirləndirmişdi. Guya ki, siz pornoqrafiyanı 
kinoya gətirməyə başlayırsınız. Mübahisələr gedirdi, Rüstəmdən, 
Maqsuddan, səndən teleqram teleqram ardınca gəlirdi, 
bildirirdiniz ki, sizi burada gözümçıxdıya salırlar və sair. Mənim 
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vaxtım yox idi. Amma siz teleqramları yağış kimi yağdırırdınız. 
Belə olduqda, mən sizinlə görüşməzdən əvvəl filminizə baxmağı 
qərara aldım. O vaxtlar yaşadığım iqamətgahda kiçik kino salonu 
vardı. Mən mərhum həyat yoldaşımla birlikdə filmə baxdım. Biz 
orada pornoqrafik bir şey görmədik. Təəccübləndim, düşündüm 
ki, bəlkə bizə ayrı film gətiriblər. Mən işə gəlib, sizin yaxşı 
xatırladığınız o adamdan soruşdum ki, burada pornoqrafiya nədən 
ibarətdir? O dedi, bilirsinizmi, orada bir məqamda aktrisa 
bədəninin bir hissəsini açır. Soruşdum ki, yalnız bir hissəsini? O 
dedi, bəli, bir hissəsini. Dedim, yəqin biz ifrata varırıq. Yaxşı, 
Rüstəmi, Qusmanı və o adamı mənim yanıma çağırın. Təsəvvür 
edirəm, onlar yanıma necə həyəcanla gəlmişdilər, tir-tir əsirdilər, 
düşünürdülər ki, onları necə bir hökm gözləyir. İçəri keçib 
oturdular. Mən Rüstəmdən, Yulidən soruşdum: Bu, sizin ilk 
filminizdir? Onlar dedilər ki, ilk, bəlkə də axırıncı filmimizdir. 
Amma sonra başqa vəziyyət yarandı və mən onlara dedim ki, 
yaxşı filmdir, orada pornoqrafik bir şey yoxdur, qoy nümayiş 
etdirsinlər. Beləliklə, biz filmə icazə verdik və o, böyük 
müvəffəqiyyət qazandı. 

Əgər o adamlar,  yəqin, indi onlar da haradasa oturublar, bu 
gün görsəydilər, hesab etmirəm ki, onlar keçmişdəki vəziyyətdə 
qalmış olsunlar və həmin baxışlara tərəfdar çıxsınlar. Təəssüf ki, 
bütün bunlar o vaxtkı quruluşumuzun, dövlətimizin müha-
fizəkarlığı, qüsurları idi. Bunlar yaradıcılığı boğurdu, ona mane 
olurdu, hökmən çoxsaylı yoxlamalardan keçmək lazım idi. 
Rüstəmin yadındadır, o, Eldar Quliyevlə birlikdə çəkdikləri və 
qadağan edilmiş "Bir Cənub şəhərində" filminə görə nə qədər 
yoxlamalardan keçmişdir. Mən bu filmə yol açdım. 

1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri seçilib, korrupsiyaya qarşı 
mübarizəyə başladığım dövrlərdəki siyasi fəaliyyətimə dair 
mövzuda çəkilmiş "İstintaq" filmini götürək. Əlbəttə, mübarizə 
aparmaq çətin idi. Mən həyanlıq axtarırdım. Sözdə həyanlıq vardı, 
amma işdə rüşvət almaqda, vəzifədən sui-istifadə etməkdə davam 
edirdilər və başqa hallar olurdu. Sonra bir iş oldu və Rüstəm 
bundan istifadə edərək "İstintaq" filmini yaratdı. Gözəl filmdir. 
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Lakin mənə yenə də deyirdilər ki, burada respublikamızı rüsvay 
edən şeylər var. 

Bəs bu, haradan irəli gəlirdi? 1969-cu ildə mən özüm bununla 
qarşılaşdım. Bilirsiniz, onda vəziyyət necə idi? İdeoloji xətt belə 
idi: biz kapitalizm dünyasına bizim nöqsanlarımızdan danışmağa 
qətiyyən imkan verməməliyik. Bizdə hər şey gözəldir, hər şey 
yaxşıdır. Yeri gəlmişkən, mən Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi olduqdan 30 gün sonra mərhum Leonid İliç Brejnevlə ilk 
söhbətimi xatırladım. O, mənə ilk dəfə zəng vurub dedi ki, sən 
orada nə edirsən, Azərbaycanda pis işlər baş verir? Soruşdum ki, 
Leonid İliç, hansı işlər? Deyir, bütün Qərb mətbuatı yazır ki, 
Azərbaycanda vəzifəli şəxslər rüşvət alır, korrupsiyaya qurşanıb 
öz vazifələrindən sui-istifadə edirlər və sair. Bütün bünları da 
sənin məruzələrindən, çıxışlarından götürürlər. Cavab verib dedim 
ki, doğrudur, axı, siz məni buraya təyin edənda dedim ki, mən bu 
vəzifəyə getmək istəmirəm, dedim ki, bu, çətin işdir. Siz mənə 
dediniz ki, Azərbaycanda qayda-qanun yaradın. Mən də qayda-
qanun yaradıram, nə məsələdir? 

Bu, çox uzun söhbətdir. Mən ona izah etdim və o, məni başa 
düşdü. Amma psixologiya belədir ki, bütün bunları Qərbdə 
bilməməlidirlər. Guya nə qədər çox bilsələr, məhz bunun 
əsasında, bizim materialımız əsasında sosializm cəmiyyətinin, 
sosializm quruluşunun nöqsanlarını irad tutacaqlar. Bu film 
barəsində həmkarlarımın hamısında təxminən belə fikir vardı. 
Yəni bu film, - o vaxtlar xaricə az film gedirdi, -  bütün Sovet 
İttifaqında, bütün respublikalarda göstəriləcəkdir. Deyəcəklər ki, 
baxın, Azərbaycanda rüşvətxor, bu cur, korrupsiya, filan-filan 
şeylər var.  Biz gedib baxdıq, Rüstəmin yadındadır, qızğın 
müzakirələr getdi. Mən hamını dinlədim. Zənnimcə, bu, 1978-ci 
ildə olmuşdu. Soruşdum ki, mən 8 ildən çoxdur burada nə ilə 
məşğulam? Deyirlər ki, mübarizə aparırsan və sair. Bunu hamı 
bilir? Əgər real surətdə nə ilə məşğul olduğumuzu kino vasitəsilə 
bilsələr, bu, bizim xeyrimizədir, yoxsa zərərimizə? Nə isə, mən 
onları inandırmağa çalışmadım. Dedim, filmi buraxın, qoy 
göstərsinlər. Yeri gəlmişkən, bu film də böyük müvəffəqiyyət 
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qazandı, Dövlət mükafatına layiq görüldü. İndi mən hesab edirəm 
ki, bu, o dövrün ən yaxşı filmlərindən biridir. Görürsünüzmü, nə 
qədər xatirələr var. 

Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar 
arzulayıram. Azərbaycana tez-tez gəlin. Çətinliklərə baxma-yaraq, 
Azərbaycanda həyat yaxşılaşır. şəhər gözəlləşir, xalq getdikcə 
daha yaxşı yaşayır, gələcəkdə daha yaxşı yaşayacaqdır. 

Əhsən, Yuli, bu gün sən Səməd Vurğunun Azərbaycan 
haqqında şerini oxudun. 

Yuli QUSMAN: Cənab prezident, bu gün mən o şerdə səzlərin 
yerini dəyişdim. Çox gözəl şerdir. 

Heydər ƏLİYEV: Sən bu şeri indi əzbərləmisən, yoxsa 
yadında idi? 

Yuli QUSMAN: Xeyr, mən onu 7-ci sinifdə öyrənmişəm. 
Görüşün sonunda prezident Heydər Əliyev Səməd Vurğunun 

"Azərbaycan" şerinin ilk sətirlərini ana dilində söylədi: 
 
El bilir ki,  sən mənimsən,  
Yurdum, yuvam məskənimsən,  
Anam, doğma  vətənimsən!  
Ayrılarmı gönül  candan?  
Azərbaycan, Azərbaycan! 

 
Sonra "Şərq-Qərb" Fransa-Rusiya filmi göstərildi. 
 

* * * 
 
Festivalın açılış mərasimində Milli Məclisin sədri Murtuz 

Ələsgərov, spikerin-birinci müavini Arif Rəhimzadə, parlament 
sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, mədəniyyət naziri Polad 
Bülbüloğlu, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri və digər rəsmi 
şəxslər iştirak edirdilər. 

 
AzərTAc  

Аzərbаycаn 30 dekabr  2000  
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"BAKILI OĞLANLAR" KOMANDASININ ÜZVLƏRİNİ 

QƏBUL EDƏRKƏN 
 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 2000-ci il dekabrın 30-

da Prezident sarayında "Bakılı oğlanlar" komandasının üzvlərini 
qəbul etdi. 

Prezident Heydər Əliyev XX əsrin çempionu adına layiq 
görülmüş komandanın üzvlərinə müraciətlə dedi: 

- Hörmətli gənclər, mən birinci növbədə sizin hamınızı 
qarşıdan gələn yeni il və minillik münasibətilə təbrik edirəm. 
Hamınıza cansağlığı və yaradıcılıq işlərinizdə uğurlar 
arzulayıram. Mənim bu günüm uşaqlara həsr olunubdur. Bu gün 
mən Respublika sarayında uşaqlarla görüşdüm. Son 4-5 ildə yeni 
il ərəfəsində belə görüşlər keçirmək artıq ənənəyə çevrilibdir. Mən 
uşaq evlərində tərbiyə alan valideynsiz uşaqlarla görüşürəm. Bu 
görüşlər çox maraqlı olur. Televiziya ilə də birbaşa göstərilmişdir. 
Bu görüşlər həm ictimaiyyət üçün, həm də mənim üçün, təbiidir 
ki, həm də uşaqlar üçün çox maraqlı olur. Mən onların qarşısında 
çıxış edəndən sonra uşaqlar çox sevinirlər. Hamısı mənə 
yaxınlaşmaq istəyir, bu da təbiidir. 

İndi isə onlardan yaşca böyük olan nəslin nümayəndələrilə -siz 
gənclərlə görüşürəm. Sizinlə bu görüşümün məqsədi məlumdur. 
Mən sizi səhnədə həmişə görürəm. Siz özünüz də bilirsiniz, mən 
xatırlayıram ki, sizin burada - Azərbaycanda tamaşalarınızın 
hamısına gəlmişəm və çox böyük həvəslə sizi dinləmişəm, 
tamaşalarınıza baxmışam. Amma bu gün ilk dəfədir ki, sizinlə bu 
şəraitdə, səhnədə yox, Prezident sarayında görüşürəm. Bunun da 
səbəbi ondan ibarətdir ki, siz öz yaradıcı fəaliyyətinizlə, bayram 
əhval-ruhiyyəsi ilə göstərdiyiniz tamaşalarla böyük nailiyyətlər 
əldə etmisiniz. Mən bunları bilirəm, amma siz də öz kollektiviniz 
haqqında, son yarışlarınız, qələbəniz, aldığınız kubok barədə 
müəyyən məlumatlar verməlisiniz. 

Onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimaiyyəti 
sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizi, xüsusən son qələbənizi çox böyük 
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həvəslə, ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdır. Aeroportda siz bu 
kubokla göründükdə, axşam olmasına baxmayaraq, oraya çoxlu 
adam toplaşmışdı. 

Bu il gənclərimizin həyatında ən böyük hadisə, təbiidir ki, 
Azərbaycan idmançılarının Sidneydə keçirilmiş yay olimpiya 
oyunlarında iştirakı və əldə etdikləri yüksək, bizim xalqımız və 
millətimiz üçün tarixi əhəmiyyət daşıyan qələbə idi. Bundan sonra 
isə sizin qələbənizdir. Doğrudur, bəlkə də bunları müqayisə etmək 
düzgün olmazdı. Çünki idmançılarımız dünya miqyasında, 
beynəlxalq yarışlarda, 200-ə qədər dövlətin iştirak etdiyi 
yarışlarda qələbə əldə etdilər. Siz isə keçmiş SSRİ, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi məkanında böyük qələbə əldə etmisiniz. Bu 
qələbə də, təbiidir ki, çox qiymətlidir. Çünki indi keçmiş SSRİ-yə 
məxsus olan respublikalar müstəqillik əldə edəndən sonra onların 
hər birində müxtəlif proseslər gedir. SSRİ vaxtında bəzi 
respublikalarda şən və hazırcavablar klublarını bir dəfə qadağan 
etdilər. 

Ondan sonra isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan bir 
neçə ölkədə bu yarış bərpa olundu. Bir qismində isə keçirilmədi. 
Amma buna baxmayaraq, şən və hazırcavablar klublarının 
fəaliyyət göstərdikləri ölkələr arasında sizin əldə etdiyiniz 
nailiyyət, təbiidir ki, çox yüksək qiymətə layiqdir. Mən bu 
münasibətlə sizi təbrik edirəm və sizə yeni-yeni uğurlar arzu 
edirəm. 

Son illər sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizin ikinci bir tərəfi də 
meydana çıxıbdır. Bilmirəm bu, başqa ölkələrdə də var, ya yox. 
Siz indi şən və hazırcavablar klubunun iştirakçıları olmaqla 
yanaşı, eyni zamanda "Bakılı oğlanlar" adı ilə yeni bir janra 
keçmisiniz. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Mən hesab edirəm ki, bu 
sahədə Azərbaycanda əldə etdiyiniz yaradıcılıq nailiyyətləri 
əvvəlki sahədən, paralel apardığınız işlərdən heç də geri qalmır. 
Əksinə, çox yüksək qiymətləndirilir. Çünki sizin bütöv şəkildə 
hazırladığınız, ölkəmizin vətəndaşlarına təqdim etdiyiniz 
tamaşalar satira və yumor xarakteri daşıyır və bu da sizin eyni 
zamanda cəmiyyətdə olan nöqsanlara qarşı gedən mübarizədə 
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xidmətlər göstərməyinizi təsdiq edir. Bəlkə də kimsə sizin 
tamaşalarda, sadəcə, gülməli epizodlara baxır, gülür və istirahət 
edir. Amma mən hesab edirəm ki, sizin tamaşalarınızın hər birinin 
özünəməxsus qiyməti var və yumor, satira janrı kimi, yenə də 
deyirəm, cəmiyyətimizdə olan nöqsanların aradan qaldırılmasına 
xidmət edir. Ona görə də siz indi, demək olar ki, çoxşaxəli bir 
yaradıcılıq mərhələsinə gəlib çatmısınız. Bunlara görə də 
Azərbaycanda hörmət qazanmısınız. Ancaq təbiidir ki, bizim 
bütün vətəndaşlarımızı, cəmiyyətimizi sevindirən son yarışlarda 
sizin əldə etdiyiniz qələbədir. Bu qələbə nəticəsində Azərbaycana 
gətirdiyiniz bu gözəl kubokdur. İndi isə mən sizi dinləmək 
istəyirəm. 

Anar Məmmədxanov /"Bakılı oğlanlar" komandasının kapi-
tanı, Milli Məclisin deputatı/: Cənab Prezident, bizi qəbul 
etdiyinizə görə, icazə verin, birinci növbədə komandamız adından 
Sizə təşəkkürümüzü bildirək. Qarşıdan bir neçə bayram gəlir. 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü, Yeni il və Yeni əsr 
münasibətilə Sizi təbrik edirik, Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik 
arzulayırıq. 

Siz tamamilə düz buyurdunuz ki, komandamızın aldığı mükafat 
çox əhəmiyyətli bir kubokdur. Çünki bu turnir XX əsrin 
çempionunu müəyyən edən yarış idi. 15 il ərzində keçmiş SSRİ 
məkanında nə qədər çempion olubsa, onların hamısı bu turnirdə 
iştirak edirdi. Orada iki-üç dəfə çempion olan komandalar da 
vardı. Mən Sizə deyim ki, Tacikistan müstəsna olmaqla, MDB 
məkanında, hətta Baltikyanı ölkələrin hər yerində şən və 
hazırcavablar klubları vardır. 

Heydər Əliyev: Orta Asiyanın digər respublikalarında varmı? 
Anar Məmmədxanov: Bəli. Qazaxıstanda, Qırğı-zıstanda, 

Özbəkistanda şən və hazırcavablar klubları vardır. Orta Asiya 
respublikalarından bir də, deyəsən, Türkmə-nistanda şən və 
hazırcavablar klubu yoxdur. 

Sizə deyim ki, ABŞ-da bəzi ştatlar arasında çempionatlar 
keçirilir. Onlardan biz bir neçə təbrik məktubu almışıq. 
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İsraildə, Almaniyada, Avstraliyada da belə yarışlar keçirilir. Bu 
yaxınlarda Londondan azərbaycanlılar bizə təbrik məktubu 
göndərmişlər və bizi oraya dəvət edirlər. Təəccüb etdik ki, 
görəsən, Londonda da şən və hazırcavablar klubu varmı? Təbiidir 
ki, bu, keçmiş SSRİ məkanında keçirilən yarışdır. Bu yarış 60-cı 
illərdən başlanmışdır və Qusmanın başçılıq etdiyi Azərbaycan 
komandası 70-ci illərdə çempionlar çempionu olmuşdur. 

Biz bu kubokla yanaşı, bir medal da almışıq. Medalın üzərində 
bu sözlər yazılıb: "Şən və Hazırcavablar komandaları arasında XX 
əsrin çempionu". 

Cənab Prezident, bu klub 70-ci illərdə Siz respublikamızın 
rəhbəri olarkən yaranıbdır. Siz indi də Azərbaycanın rəhbərisiniz 
və "Bakılı oğlanlar" komandası yenə də çempiondurlar. Biz bu 
medalı Sizə təqdim etmək istəyirik. 

Heydər Əliyev: Mənə niyə verirsiniz? Sizin varınızdırmı? 
Anar Məmmədxanov: Bəli, varımızdır. Bizə bu medaldan bir 

dəst verilibdir. 
Heydər Əliyev: Deməli, bunu mənə gətirmisiniz. Mən də bu 

yarışın iştirakçısıyam? 
Anar Məmmədxanov: Biz bu hədiyyəni də Sizə təqdim etmək 

istəyirik. Burada kiçik ölçülü xalçanın üzərində "Bakılı oğlanlar" 
klubunun rəmzləri təsvir olunmuşdur. 

Cənab Prezident, bu yarış çox mürəkkəbdir. Baxmayaraq ki, 
yarış iştirakçıları arasında çempionlar da vardı, o cümlədən 
Cənubi Qafqazdakı qonşularımız, yəni ermənilər iştirak edirdilər. 
Biz qalib gəldik. 

Heydər Əliyev: Gürcülər də iştirak edirdilər? 
Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, gürcülər həmin 

yarışda iştirak etmirdilər. Onlarda şən və hazırcavablar klubu 
vardır, lakin bir o qədər güclü deyil və onlar bu yarışda iştirak 
etmirdilər. Ən güclü komandalar Dağıstanın və Ermənistanın 
komandalarıdır. Onların hər biri iki dəfə çempion olubdur. 
Novosibirsk Akademiya Şəhərciyinin, Xarkov şəhərinin 
komandaları güclüdür və iki dəfə çempion olublar. Odessa 
komandası çox məşhurdur, Minsk şəhərinin komandası da 
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güclüdür. Ukrayna, Rusiyanın birgə komandası, - bu komandanı 
faktiki olaraq MDB-nin yığma komandası adlandırırlar,- həmin 
yarışlarda iştirak edirdilər. 

Biz 1992-ci ildə Ermənistan komandası ilə finala çıxmışdıq. 
Həmin oyunun nəticələrini ləğv etdilər. Dedilər ki, yarış 
olmayacaq. Hər iki komandaya çempion adı verdilər. 

1993-cü ildə bizə çempion adı veriləndə peşəkar münsiflər 
heyətinin rəyi ilə biz çempion adını qazanmışıq. Münsiflər heyə-
tinin tərkibində olan Moskva hökumətinin nümayəndələri, 
nədənsə, qələbəni Novosibirsk şəhərinin komandasına verdilər. 
1995-ci ildə Odessa şəhərinin komandası ilə biz super kubok 
uğrunda yarışmışıq. Siz özünüz də ona tamaşa etmisiniz. Ondan 
sonra biz qərara gəldik ki, Bakıda çıxış edək. Yəni MDB 
miqyasında keçirilən yarışlardan imtina etmək qərarına gəlmişdik. 
Amma iş belə gətirdi ki, Maslyakov bizə zəng edərək dedi ki, 
çempionlar çempionu turniri keçiriləcəkdir. Biz məsləhətləşdik və 
qərara aldıq ki, həmin yarışda iştirak edək. İlk yarışımız Odessa 
şəhərinin komandası ilə oldu. Orada yarışın nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi səsvermə yolu ilə müəyyən edilmir. 
Qiymətləndirmədə bilavasitə zalda əyləşənlər iştirak edirlər. 
Bundan başqa, bilavasitə zəng edib yarış iştirakçılarının 
nəticələrini qiymət-ləndirmədə iştirak edənlər var idi. Odessa 
şəhərinin komandası ilə yarışda biz 91 faiz səs topladıq. Sonuncu 
oyun çox mürəkkəb idi. Dağıstan Dövlət Şurasının sədri 
Məhəmmədəli Məhəmmədov zalda birinci cərgədə əyləşmişdi. 
Onların Milli Məclisinin sədri, Baş naziri də orada idilər. 
Ermənilərin bütün diasporu da zalda idi. 

Biz gördük ki, bu, çox mürəkkəb və məsuliyyətli oyun ola-
caqdır. Çünki qalib komanda XX əsrin çempionu adını 
qazanacaqdır. Belə alındı ki, biz qalib gəldik. 

Ermənistan mətbuatında yazırlar ki, guya biz bu qələbəni hansı 
yollarlasa almışıq. Amma deyə bilərəm ki, Vladivostokdan Nyu-
Yorka qədər yüz min nəfər zəng edərək yarışın nəticələrini 
qiymətləndirmişdir. Mən bilmirəm, yüz min nəfərin rəyini təsir 
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göstərməklə necə almaq olar. Ermənilər bunu da etiraf etmək 
istəmirlər. 

Onu da deyim ki, yarışa baxan tamaşaçılara rəy bildirmək üçün 
talonlar verilir. Ermənilər özləri həmin talonları azərbaycanlı 
tamaşaçılara verərək deyirdilər ki, biz "Bakılı oğlanlar" 
komandasına səs verməyə çəkinirik, qorxuruq ki, bəzi adamlar 
bizi məzəmmət edərlər. Bizim əvəzimizə siz onlara səs verin. 

Cənab Prezident, biz çox sevinirik ki, bu kuboku Azərbaycana 
gətirə bilmişik. Çox xoşbəxtik ki, biz qon-şularımıza, - onlar 
həmişə deyirdilər ki, mədəniyyətləri, intellektual səviyyələri 
yüksəkdir, - qalib gəldik. Şən və hazırcavablar klublarının yarışı 
elə bir oyundur ki, orada hər cür yumor, intellektual potensial, 
rəqs və sair nümayiş etdirilir. Hollivudda ermənilərin çox məşhur 
bir balabançısı var. Los-Ancelesdən onu Moskvaya gətirmişdilər 
ki, orada erməni xalq mahnılarını ifa etsin. 

Heydər Əliyev: Dağlıq Qarabağda da bir erməni zurnaçı var 
idi. Bakıda bayramlara həsr olunmuş konsertlərdə çıxış etmişdi. 

Anar Məmmədxanov: Ermənilər doğrudan da çox məyus 
idilər. Biz qələbəmizə çox sevindik. 

Xarkov komandası çox güclü idi. Bu komanda həmişə çox 
güclü olubdur. Həmin komanda 1996-cı ildə onilliyin ən yaxşı 
komandası adını almışdı. Odessa komandası da çox məşhurdur. 
Bu komanda "NTV"-də, "ORT"-də müxtəlif verilişlərdə iştirak 
edibdir. 

Ümumiyyətlə, indi şən və hazırcavablar klubları çox məşhur-
dur. Rusiya Kommunist Partiyasının sədri Gennadi Zyuqanov bu 
yaxınlarda verdiyi müsahibədə bildirmişdir ki, "Mən 60-cı illərdə 
şən və hazırcavablar klubunun kapitanı olmuşam". Rusiya 
Federasiyasının keçmiş Baş naziri Kiriyenko da deyir ki, şən və 
hazırcavablar klubuna başçılıq etmişdir. 

Şən və hazırcavablar klubları Rusiyada çox məşhurdur. Rusiya 
televiziyası kanallarının göstərdiyi verilişlərin 75 faizini keçmiş 
şən və hazırcavablar klublarının üzvləri aparırlar. Rusiyanın 
"Yedinstvo" blokunu hakimiyyətə gətirənlərin hamısı bizimlə 
yarışan şən və hazırcavablar klublarının üzvləridir. Rusiyanın 
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mətbuat naziri Lesin də Moskva institutlarından birinin şən və 
hazırcavablar klubunda iştirak etmişdir. Baltikyanı ölkələrdə şən 
və hazırcavablar klubları heç vaxt Rusiyada keçirilən belə 
yarışlarda iştirak etmir. Baltikyanı ölkələrdə şən və hazırcavablar 
liqası vardır. Belə klublar orada da çox inkişaf edibdir və orada 
xüsusi beynəlxalq festival keçirilmişdir. Yəni şən və hazırcavablar 
klubları beynəlxalq miqyasda çox inkişaf edir. ABŞ-da çoxlu 
komandalar vardır. Onlar da Rusiyaya gəlirlər. İsrailin də 
komandaları çoxdur. Əslində, bu, onların oyunudur və getdikcə 
orada komandaların sayı artacaqdır. İngiltərədə, Almaniyada 
çoxlu şən və hazırcavablar klubları vardır. Biz fəxr edirik ki, 
Azərbaycanda da komandalar çoxdur. Mən xüsusi vurğulamaq 
istəyirəm ki, həmin komandalar Azərbaycan dilində çıxış edirlər. 
Bu komandalar təkcə Bakıda yox, Gəncədə, Lənkəranda da vardır. 

Yadımdadır, 1994-cü ildə məni şən və hazırcavablar klubunun 
talış dilində çıxışına tamaşa etməyə şəxsən çağırdılar. Zarafat 
etmirəm. Mən dedim ki, talış dilini bilmirəm, amma sizi 
salamlayıram. Əli Bayramlıda, Mingəçevirdə, Masallıda və başqa 
şəhərlərdə şən və hazırcavablar klublarının komandaları vardır. 
Təkcə Gəncə şəhərində 15 belə komanda fəaliyyət göstərir. 
Bakıda elə bir məktəb və institut yoxdur ki, orada şən və 
hazırcavablar komandası olmasın. Biz bununla fəxr edirik. 

Biz sevinirik ki, Azərbaycan dilində çıxış edən şən və 
hazırcavablar klubları belə inkişaf edibdir. Biz altı ildir ki, bu 
klublar arasında festivallar keçiririk. Bu festivallarda 140-a qədər 
komanda iştirak edibdir. Eyni zamanda biz həmişə deyirik ki, şən 
və hazırcavablar klubları incəsənətin elə bir növüdür ki, əgər 
cəmiyyətdə sabitlik olmasa, bu klublar inkişaf edə bilməz. 

Biz 1992-1993-cü illərdə çempion olmuşuq. O vaxt biz Bakıda 
konsert verə bilmirdik. Çünki o vaxt sabitlik yox idi. 

Cənab Prezident, biz Sizə təşəkkür edirik ki, Siz bu şəraiti 
yaratmısınız, gənclər şən və hazırcavablar klubunda iştirak edirlər, 
pis işlərlə məşğul olmurlar. Bu, Sizin Azərbaycan xalqı üçün 
yaratdığınız şəraitin nəticəsidir. Ona görə də Sizə təşəkkürümüzü 
bildiririk. 
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Mən bir şəxsin də xidmətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevi 
nəzərdə tuturam. Əlbəttə, şən və hazırcavablar klublarının 
inkişafında onun xüsusi xidmətləri vardır. 

1995-ci ildə, biz sözün əsl mənasında yiiksək zirvəyə çatanda 
bilmirdik ki, necə edək, haraya gedək, işimizi necə davam etdirək. 
Biz komandanı dağıtmaq istəyirdik. İlham Əliyev bunun qarşısını 
aldı. O dedi ki, konsertlər vermək lazımdır. Komanda ölkəmizin 
informasiya blokadasından çıxarılmasında iştirak etməlidir. Mən 
İlhamın rolunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. O, doğrudan da bizə, 
təkcə bizim komandamıza yox, bu hərəkata - şən və hazırcavablar 
klublarına böyük dəstək verdi. Biz ona öz təşəkkürümüzü 
bildiririk. 

Murad Dadaşov: Cənab Prezident, dekabrın 21-də Moskvada 
təltifetmə mərasimi oldu və biz həmin mərasimdə iştirak etdik. 
Ermənistan komandasının üzvləri salonda oturmuşdular. 
Sifətlərindən görüniirdü ki, çox ağır hisslər keçirirlər. Bütün 
bunları biz görürdük. Biz böyük sevinc içində idik. Çünki 
kubokla, medallarla səhnədə idik, onlar isə məğlub olmuş halda 
zalda idilər. 

Elçin Əzizov: Cənab Prezident, deyəsən, sabah, Allah qoysa, 
bu məqamları televiziyada göstərəcəklər. 

Heydər Əliyev: Nəyi, təqdimetmə mərasimini? 
Elçin Əzizov: Bəli, təqdimetmə mərasimini. 
Anar Məmmədxanov: Rusiyanın "ORT" proqramı 

göstərəcəkdir. 8-10 dəqiqə veriliş həmin yarışın yekunlarına həsr 
olunur. Yarışların aparıcısı "Bakılı oğlanlar" komandasının qalib 
gəldiyini bildirir. Biz Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyindən 
xahiş etmişik ki, "ORT'də göstəriləcək həmin verilişi Azərbaycan 
tamaşaçılarına çatdırsınlar. 

Biz qeyd etmək istəyirik ki, doğrudan da yarış noyabrın 11-də 
başlanmışdı. Biz çalışmışıq ki, çıxışlarımızda həm də 
muğamatımız səslənsin. Komandamızın üzvü Bilal Əliyev, gözəl 
xanəndələrimiz Gülyaz və Gülyanaq bacıları da komandamızla 
birlikdə olublar. 
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Əlbəttə, Rəşad Həşimov, "Rast" qrupunun rəhbəri, "Yaşa 
Prezidentim, yaşa!" mahnısının bəstəkarı var, o bizim musiqi 
rəhbərimiz idi, musiqi tərtibatını o vermişdi. O deyirdi ki, siz 
musiqidə qeyri-peşəkarsınız. Eyni zamanda komandamızda 
"Abşeron" adlı çox gözəl bir uşaq qrupu var. Biz onları da 
Moskvaya aparmışdıq. Tam hazır vəziyyətdə getmişdik. Çox 
şadıq və xoşbəxtik ki, XX əsrin çempionu olduq. 

Cənab Prezident, çox təəssüflər olsun ki, komanda növləri 
inkişaf etmir. İdmanda da belədir. Güləşçilər, cüdoçular, 
tennisçilər, gülləatanlar yaxşıdır. Amma idmanın komanda növləri 
inkişaf etmir. Son zamanlar biz bunun şahidiyik ki, futbol, 
voleybol inkişaf etmir. Bizim hamımız istedadlıyıq. Ona görə də 
həmişə şəxsi yarışlarda iştirak edirik. 

Bizim üçün fərəhli bir haldır ki, şən və hazırcavablar klubumuz 
komanda kimi çempion oldu. 

Timur Vaynşteyn: Cənab Prezident, biz Moskvaya gedəndə 
mən dedim ki, biz uduzmayacağıq. Başqa cür ola da bilməzdi. 

Bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Bizim 
komandamız bu turnirdə qalib gəldi. Bu, bizim evimizdə ikinci 
medal olacaqdır. Mənim atam da 70-ci illərdə çempion olmuşdur. 
İndi aldığım medal isə 2000-ci ilin, XX əsrin çempionunun 
medalıdır. Moskvada hamı bilir ki, Azərbaycanın komandası 
çempionlar çempionudur, güclüdür. "Moskovski komsomolets" 
qəzetində Anar Məmmədxanova kubokun təqdim olunmasını əks 
etdirən fotoşəkil verilmişdir. Üç gün bundan əvvəl mən 
Moskvadan Bakıya gələrkən təsadüfən Ermənistan komandasının 
kapitanı ilə rastlaşdım. O mənə diqqətlə baxdı və dedi ki, təbrik 
edirəm. Siz sübut etdiniz ki, hamıdan güclüsiinüz. Ona görə də 
demək istəyirəm ki, bizim uduzmağa haqqımız yox idi. İnanıram 
ki, bundan sonra da heç vaxt uduzmayacağıq. 

Keçən ilin aprel ayında biz Azərbaycan Prezidentinə söz 
vermişdik ki, qalib gələcəyik. 

Anar Məmmədxanov: Mən komandanın üzvlərinə demişdim 
ki, siz Prezidentə söz vermişdiniz ki, qalib gələcəyik. Cənab 
Prezident, çox şadıq ki, verdiyimiz sözə əməl etdik. 
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Elçin Əzizov: Final yarışı başlanmazdan əvvəl biz geyinib-
soyunma otağında toplaşaraq Azərbaycan himnini səsləndirdik və 
bu himnin sədaları altında səhnəyə çıxdıq. Biz başa düşürdük ki, 
uduzmayacağıq. 

Azərbaycanın şən və hazırcavablar komandası 1992-ci ildən 
etibarən heç vaxt uduzmayıbdır. Həmişə də özümüzə deyirdik ki, 
biz uduzmamalıyıq və uduzmayacağıq. Özümüzə olan inamımız 
qələbəmizi təmin etmişdir. 

Sonuncu oyuna biz yaxşı hazırlaşmışdıq. 
Anar Məmmədxanov: Bu ilin iyun ayında biz Qusarda olduq. 

Bir ay orada - Qarabulaqda məşq etdik, yarışa hazırlaşdıq. 
Biz bilirdik ki, rəqiblərimiz Eçmiədzinə gediblər, orada and 

içiblər, nəzir veriblər. Biz bunun hamısını bilirdik. Təkcə 
Ermənistanın yox, digər MDB ölkələrinin də komandaları güclü 
idi. Dağıstanın komandası güclü olmasına baxmayaraq, uduzdu. 

Tahir İmanov: Cənab Prezident, Moskvada şən və hazırcav-
ablar klublarının yarışı çox ciddi keçdi. Yarış ərəfəsində biz 
yığışaraq bir-birimizə söz verdik ki, uduzsaq, geri 
qayıtmayacağıq. Doğrudan da hamı bir nəfər kimi qələbə naminə 
əlindən gələni etdi. 

Heydər Əliyev: Demək, qələbəsiz qayıtmaq istəmirdiniz. 
Anar Məmmədxanov: Bəli. 
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Danışıqlarınızdan bir daha hiss 

etdim ki, hazırlıq dövründə və yarışda siz həqiqətən nə qədər 
gərgin iş görmüsünüz. Adlarını çəkdiyiniz komandalar həqiqətən 
güclü komandalardılar. Onların da çoxillik təcrübəsi vardır. Bu 
komandaların hərəsinin öz tarixi var. Yəni onlar da qələbələr əldə 
ediblər. Əgər siz bunların hamısına qalib gəlmisinizsə, demək, bir 
tərəfdən, siz doğrudan da güclüsünüz, ikinci tərəfdən də, yaxşı 
hazırlaşmısınız, yəni bu işə məsuliyyətlə yanaşmısınız. Bəzən çox 
güclü adam hansısa bir yarışda ancaq öz gücünə arxayın olaraq 
gücsüzə uduzur. Çünki arxayınçılıq hissi onu çaşdırır. Amma siz 
biliyinizlə qalib gəlmisiniz. Əlbəttə ki, bu oyun birinci növbədə 
zəka oyunudur. Bu, boks, güləş, yaxud da başqa bir idman növü 
deyil ki, orada güclə, yaxud da başqa hərəkətlə qalib gələsən. Bu, 
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zəka oyunudur. Bu da təbiidir ki, birinci növbədə gərək baş yaxşı 
işləsin. 

Sizin komandanız elə komandadır ki, orada yaxşı zəkalı gənc 
oğlanlar toplanıb və bu ənənə də Azərbaycanda çoxdandır ki, 
davam edir. Ancaq sizin qələbənizin əsas şərti ondan ibarətdir ki, - 
mən sizi anladım, - siz bu işə çox məsuliyyətlə yanaşmısınız, 
hazırlaşmısınız və qalib gəlmisiniz. 

Təbiidir ki, bütün komandalara qalib gəlmək, ümumiyyətlə, 
qələbə qazanmaq arzusu sizi bu nəticəyə gətirib çıxarmışdır. 
Amma güman edirəm ki, bu arzuların içərisində məhz 
Ermənistanın komandasına qalib gəlmək hissi sizdə daha da 
böyük güc, bu işə böyiik səy yaradıbdır. Ola bilər ki, əgər 
Ermənistanın komandası olmasaydı, siz bu qədər çalışmazdınız. 
Sizin qarşınızda bu məsələ durubdur ki, mütləq onlara qalib 
gələsiniz. 

Bilirəm, sizin danışığınızdan, sözünüzdən belə anladım ki, əgər 
Dağıstan komandası güclü komandadırsa və Dağıstanın bütün 
hökuməti gəlib orada oturubsa, yaxud da ki, Moskvada çox güclü 
erməni diasporu var və onların da çoxu tanınmış adamlardır, onlar 
gəlib orada oturublarsa, - sizin isə, mən belə başa düşdüm ki, bu 
cür dayağınız olmayıbdır, olubsa da, çox az olubdur, bu, bir daha 
sizin qələbənizin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Demək, 
iş onda deyil ki, sənin nə qədər hörmətli, yaxud da ki, tanınmış 
azarkeşin olsun. İş ondadır ki, sənin özün öz gücündən istifadə 
edə biləsən, öz ağlını, zəkanı nümayiş etdirə biləsən və qalib 
gələsən. 

  
Bütün bunlar bir daha sizin bu qələbənizin xüsusi əhəmiyyətə 

malik olduğunu göstərir və buna görə də mən sizi bir daha təbrik 
edirəm. 

Ancaq mənim üçün çox sevindirici bir haldır ki, - bunu mən 
bilirdim, amma bu qədər də yox, - Azərbaycanın müxtəlif böl-
gələrində, rayonlarında, şəhərlərində bu oyuna böyük həvəs 
yaranıbdır. Bu, bizim müstəqil Azərbaycan üçün çox əhəmiyyət-
lidir. Həqiqət ondan ibarətdir ki, biz bu oyunu keçmişdə SSRİ-də 
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yalnız rus dilində aparırdıq. Rus dilini bilməyən gənc nə qədər 
ağıllı, zəkalı olsaydı da, bu oyunda uğurla çıxış edə bilməzdi. 
Ancaq əgər indi oyun Azərbaycan dilində gedirsə və bizim 
miixtəlif şəhərlərimizdə, rayonlarımızda azərbaycanlılar sırf 
Azərbaycan dilində bu oyunları aparmağa çalışırlarsa və 
komandalar yaradıblarsa, bu, çox yaxşı haldır. Buna görə də 
mənim sizə tövsiyəm və xahişim ondan ibarətdir ki, onlara 
himayəçilik edəsiniz, kömək göstərəsiniz. 

Çünki siz bilirsiniz, bizim gənclərə olan qayğımızla onu təmin 
etmək istəyirik ki, onların hər biri istedadı sayəsində özünü 
göstərə bilsin. Gənc insan özünü nə qədər göstərə bilirsə, təbiidir 
ki, onun üçün müvafıq olan sahədə o qədər də tez inkişaf edir, 
cəmiyyətdə öz yerini tutur. Ona görə də gənclərlə iş sahəsində bu 
amilin çox böyiik əhəmiyyəti vardır. Hesab edirəm ki, şən və 
hazırcavablar klubunun ağsaqqalı kimi siz bəlkə bu təşkilatçılıq 
işini əlinizə alasınız, - yəni hər şəhərdə, rayonda olan komandalar 
elə özləri öz içərisində nə mümkündür edirlər, bu yolla gedirlər,- 
onlara kömək etsənız, məsləhət versəniz, yənı onlar sızın qayğınzı 
hiss etsələr, məsləhətlərinizə baxsalar, öz yaradıcılıqlarım daha 
uğurla göstərə bilərlər. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm. 
Mən istəməzdim ki, Prezident bu barədə qərar çıxarsın və yaxud 
da ki, fərman versin. Ancaq bizim aparatda da düşünmək lazımdır, 
nə edək ki, müxtəlif şəhərlərimizdə, rayonlarımızda gənclərin bu 
oyuna həvəsini daha da artıraq. 

Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, Tatarıstanda şən və 
hazırcavablar klubları ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı qəbul 
edilibdir. Büdcədə də bu məsələ ayrıca bənd kimi ifadə 
olunmuşdur. Mən bu yaxınlarda bunu öyrənmişəm. Tatarıstanın 
Prezidenti Mintimer Şaymiyev dövlət proqramı qəbul edibdir. 

Cənab Prezident, amma Siz ilk Prezidentsiniz ki, şən və 
hazırcavablar klubunun tamaşalarında iştirak etmisiniz. Sizdən 
sonra, yəni 1996-cı ildə Yeltsin şən və hazırcavablar klubunun 
tamaşasında iştirak etmişdi. 2000-ci ildə isə Putin bu 
komandaların yarışında iştirak edibdir. 
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Heydər Əliyev: Mən bilirəm Yeltsin nə üçün gəlmişdi. 
Seçkiqabağı kampaniya olduğu üçün o, həmin yarışda iştirak 
edirdi. 

Mənim iştirakım isə həmin oyunlara bizim münasibətimizi 
göstərir. Ancaq mən yenə də əsas mövzuya qayıdıram. Anar deyir 
ki, Tatarıstanda dövlət proqramı qəbul edilibdir. Biz də hansısa bir 
tədbir görə bilərik. Bizim Gənclər və İdman Nazirliyini bu işə 
ciddi qoşa bilərik. Onların vasitəsilə bu məsələyə dövlət yardımını 
təmin edə bilərik. Çünki, yenə də deyirəm, hər bir belə oyun gənc 
insanı pis əməllərdən uzaqlaşdırır. Məsələn, bədən tərbiyəsi, 
idman keçmişdə də olubdur, indi də var. Mən nə üçün indi bu 
barədə çox çalışıram. Çünki idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul 
olan gənc pis yola getməyəcəkdir. Şəraba, arağa, siqaret çəkməyə 
aludə olmaya-caqdır. Yaxud da gedib narkotiklərə aludə 
olmayacaqdır. 

Qərb ölkələrində soruşurlar ki, hər hansı bir şəxs narkotik çəkib 
ya çəkməyib. Kimsə deyir ki, yox, bunu iyləmişəm və sair. Bu, 
mənim üçün təəccüblü görünür. Çünki bizim gəncliyimiz 
dövründə bunlar çox nadir hadisələr idi. Mənim yadımdadır, ilk 
dəfə Bakıya gəlib Sənaye İnstitutuna daxil olanda deyirdilər ki, 
şəhərin bəzi küçələrində cavan oğlanlar anaşa çəkirlər. Heç 
bilmirdim ki, anaşa nədir. Sonra dedilər ki, papirosun tütününü 
çıxardırlar, onun içərisinə anaşa doldururlar, çəkib bihuş olurlar. 
Belə hallar çox azlıq təşkil edirdi. Ancaq indi bu, dünya problemi 
olubdur. 

Anar Məmmədxanov: Təəssüflər olsun ki, burada da vardır. 
Heydər Əliyev: Bəli. Təəssüflər olsun ki, burada da vardır. 
Mən bir neçə il bundan əvvəl bu barədə narahat deyildim. 

Hətta, yadımdadır, Moskvada işlədiyim son illər - 1985, 1986, 
1987-ci illərdə SSRİ hökumətində bu məsələ müzakirə ediləndə, 
mən təəccüblənirdim, deyirdim ki, biz niyə, nə üçün bu məsələni 
müzakirə edirik? Yəni bu, o qədər təhlükəlidir? Deməli, o vaxt 
SSRİ-nin müəyyən regionlarında geniş yayılmışdı və bu təhlükə 
hiss olunurdu. Amma 1993-cü ildə Azərbaycana gələndə mən heç 
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düşünmürdüm ki, burada bu inkişaf edə, yayıla bilər. Amma 
təəssüf ki, indi biz bunu görürük. 

Amma təkcə bu deyıldir. Gənclərdə başqa əməllər də vardır. 
Mən onları günahlandırmıram. Onlar bu əməllərə gedirlər, ona 
görə yox ki, onu sevirlər. Kimsə təsir altına düşür, sağlamlığı, 
şüurunun yaxşı inkişaf etməsi üçün məşğuliyyət tapa bilmir, başqa 
işə cəlb oluna bilmir, yaxud da başqa işə qoşula bilmir, axırda 
gedib ona qurşanır. 

Ona görə də şən və hazırcavablar klubunun inkişaf etdirilməsi 
təkcə klubun naminə yox, gənclərimizin sağlamlığı, onların 
intellektual inkişafı naminə çox mühüm məsələdir. Ona görə də 
siz qeydiyyata alın ki, Azərbaycanda şən və hazırcavablar klubları 
haralarda vardır,- yəqin ki, Anar bunu daha yaxşı bilir,- bu klublar 
nə səviyyədədir, nə etmək lazımdır. Bizim yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarını bu işə cəlb etmək olar. Təəssüf ki, onların bəziləri şən 
və hazırcavablar klublarının nə olduğunu heç bilmirlər. 

Görürəm xoşunuza gəldi. Növbəti nömrənizi bu mövzuya həsr 
edərsiniz. 

Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, bilirsiniz, şən və 
hazırcavablar klublarının inkişafında televiziyanın da xüsusi rolu 
vardır. Şən və hazırcavablar klubu birinci növbədə televiziya 
oyunu idi. O səbəbdən inkişaf etdi. Hesab edirəm, Azərbaycan 
televiziyasında da bu oyuna xüsusi yer vermək lazımdır. 

Heydər Əliyev: Bəli, yer vermək lazımdır. 
Bir sözlə, mən çox məmnunam ki, Azərbaycan gəncləri, 

oğlanları bir daha yiiksək qələbə qazanıblar. Sizi yenə təbrik 
edirəm. Arzu edirəm ki, gələcəkdə də xalqımızı, millətimizi, 
ölkəmizi yeni-yeni qələbələrlə sevindirəsiniz. 

Ancaq bilmirəm, başqa şən və hazırcavablar klubu sizin kimi 
çıxış edə bilər, ya yox? Söhbətimizin əvvəlində dedim ki, siz 
başqa bir istiqamətdə də inkişaf etmisiniz. İndi çox gözəl 
tamaşalar verirsiniz və onlar da çox populyardır. 

Sən o gün televiziyada çıxış edirdin, eşitdim ki, beş gün dal-
badal Respublika sarayında tamaşa vermisiniz. Hər gün də salon 
tamaşaçı ilə dolu olubdur. Bizim ən populyar incəsənət xadimimiz 
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belə bir səviyyəyə çata bilmir. Axı, nə üçün? Mən bu barədə də 
fikrimi demək istəyirəm. Siz xiisusi bir istedad nümayiş 
etdirirsiniz. Mən bunu çox qiymətləndirirəm və istəyirəm ki, siz 
bunu davam etdirəsiniz. 

Təbiidir ki, bizim Musiqili Komediya Teatrımız var, yaxud da 
ki, dram teatrlarında satira, yumor səhnələri göstərilir. Ancaq 
gərək siz də özünüzdən çox da razı olmayasınız. Siz bu sahədə 
çox yaxşı səviyyəyə çatmısınız. Mən söhbətimizin əvvəlində 
sözümü sizə dedim. Biz ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə olan 
nöqsanları aşkar edib, onlarla mübarizə aparmalıyıq. Mübarizənin 
müxtəlif yolları vardır. Ancaq çoxları hesab edir ki, bunun əsas 
yolu inzibati yoldur - kimisə sıxışdırmaq, cəzalandırmaq, 
azadlıqdan məhrum etməkdir. Təbiidir ki, cinayətkarlığa qarşı bu 
vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Ancaq insanların çoxu sizin 
satira və yumorunuzu dinləyəndə, göstərdiyiniz müxtəlif səhnələri 
görəndə düşünməlidirlər. Sizin göstərdiyiniz xəstəxana səhnəsi 
indiyədək mənim yadımdadır, lakin hamısı yox. Orada 
göstərirsiniz ki, tibb bacısından soruşur, yeməyə bir şey varmı? O 
da bildirir ki, var, 16-cı palatada dolma vardır. Bu, həqiqətdir ki, 
bizim xəstəxanalarda xəstələrə istənilən qədər yemək verilmir. Bu, 
məlumdur. Keçmişdə də bu olubdur, amma indi, təbiidir ki, bizim 
tibb sahəsinə ayırdığımız vəsait, bir tərəfdən, bəlkə təmin etmir, o 
biri tərəfdən də, tibb işçilərinin özləri bunları yeyirlər. Ancaq bu 
bəs deyilmiş kimi, evlərdən xəstələrə gətirilən yeməklərə də göz 
dikirlər. 

Tahir İmanov: Bunlar həyatdan götürülmüş, olmuş şeylərdir. 
Heydər Əliyev: Bilirəm, həyatdan götürmüsünüz. Amma bunu 

həyatdan götürüb o cür satira, yumor formasında vermək- deməli, 
bu, kimlərə təsir edə bilər. Təkcə bu deyil, sizin yumor 
səhnələrinizin hamısı xatirimdədir. 

Siz çoxlu kassetlər buraxıb satmısınız. İnsanlar da onları çox 
alırlar. Mən hesab edirəm ki, bununla yəqin ki, maliyyə vəziyyə-
tinizi yaxşılaşdıra bilmisiniz. 
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Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, təəssüflər olsun ki, 
kassetləri bu işlə qeyri-qanuni yolla məşğul olanlar satırlar. 
Onlarla mübarizə aparmaq çox çətindir. 

Heydər Əliyev: Mən elə bilirdim ki, özünüz satırsınız. 
Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, mümkün deyildir. 

Onlar bir kasset çəkirlər, xüsusi sexləri var, lisenziyasız satırlar. 
Onlarla mübarizə aparmaq çox çətindir. 

Heydər Əliyev: Bunu siz özünüz niyə etmədiniz? 
Anar Məmmədxanov: Biz bunun istehsalı ilə məşğul olsaq, 

keyfiyyətli edərik. Onlar isə keyfiyyətsiz edirlər. Kassetin birini 7 
min manata satırlar. Bizim istehsal etdiyimiz kassetlər isə 15 min 
manata başa gəlir. 

Heydər Əliyev: Belə çıxır ki, sizin məhsulunuz az tapılan mal 
kimi çoxlarına qazanc gətirir. 

Murad Dadaşov: Cənab Prezident, çox adam kassetə baxır və 
deyirlər ki, biz sizə o qədər baxırıq ki, ailəmiz üçün doğma 
olmusunuz. Valideynlər bildirirlər ki, uşaqlar dərs oxumaqdan çox 
sizin kassetlərə baxır, şən və hazırcavablar klubunun tamaşalarını 
daha yaxşı bilirlər. 

Heydər Əliyev: Mənim övladlarım və nəvələrim sizin bəzi 
tamaşalarda olublar, baxıblar. Ancaq ondan sonra kassetlərə 
baxırlar. Çünki deyirlər ki, videokassetdən alınan təəssürat 
tamaşaya baxarkən yaranan təəssüratdan güclüdür. Bu, həqiqətən 
belədir. Mənim özüm də bunu hiss etmişəm. Çünki orada insanın 
fikri dağılır, oraya baxırsan, buraya baxırsan, amma kassetlərə 
baxanda səhnələr daha aydın görünür. 

Mənim qızım və nəvələrim Londonda sizin hər bir kassetinizə 
bəlkə də 10-15 dəfə baxıblar. Onlarla telefonla danışanda hər dəfə 
sizin göstərdiyiniz müəyyən bir səhnə haqqında mənə danışırlar. 
Çünki bu tamaşaların hamısı mənim yadımda qalmır. Amma 
onların yadında qalır. Mənə danışıb məni güldürürlər. 

Təbiidir ki, İlham həmişə sizinlə birlikdə olur. Sən onu dedin. 
Amma qızım Sevillə danışanda demişdim ki, siz qələbə 
çalmısınız, o, mənə dedi ki, bizim də ən böyük sevgilərimizi 
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onlara çatdırın. Onlar Azərbaycandan uzaqda olduqları halda sizin 
kassetlərinizdən zövq alırlar. 

Ona görə də siz bu sahəni inkişaf etdirin. Bir də ki, üzünüzə 
demək yaxşı deyil, amma eyni zamanda sizi həvəsləndirmək 
yaxşıdır. Mən baxıram, sizin çoxunuz, demək olar ki, hamınız 
bizim komediya teatrının artistlərindən daha güclüsünüz. 
Bilmirəm, siz gedib artistlik etmək istəyirsiniz, yoxsa yox, amma 
çox istedadlısınız. Mən insanı heç vaxt iizünə tərifləmirəm. 
Ümumiyyətlə, tərifləməyi sevmirəm. Ancaq, sadəcə olaraq, bunu 
deməyə məcburam. Çünki hər dəfə sizin tamaşaya gələndə o 
qədər gülürəm, sonra gedib evdə də yadıma salıram. Bəzən 
komediya, yumor, satira o qədər səthi, bəsit olur ki, kimsə ona 
gülür, amma mən ona baxıb gülmürəm. Hər adamın öz zövqü var. 
Mən hər halda dərin satiraya, yumora daha çox qiymət verirəm. 
Ona görə də mən sizi qiymətləndirirəm və hər birinizə baxanda 
məni gülmək tutur. 

Siz yumordan da qorxmaym. Məni də göstərirsiniz, ondan 
narahat olmayın. Mən bundan narahat deyiləm. Hətta mən hesab 
edirəm, çox yaxşı ki, mənim şəxsiyyətimə münasibət göstərirsiniz. 
Amma bilirəm ki, rəhbər işçilərdən bəziləri narahatdırlar. Mən sizi 
ürəkləndirirəm, qorxmayın. Bir halda ki, bunu mən özüm sizə 
deyirəm, heç məndən də qorxmaym. 

Anar Məmmədxanov: Hərdən bizdən soruşurdular, Prezident 
özü gülürdümü? Bizə irad tutanda isə mən deyirəm ki, Prezident 
özü orada olmuşdur. Hər dəfə söhbət düşəndə biz Sizin adınızı 
çəkirik. 

Heydər Əliyev: Sizin bir səhnəniz - Nazarbayevin qarşılan-
ması yadıma düşdü. Siz bu yumoru guya Nazarbayevə görə 
etmisiniz, bizim tədbirləri nəzərdə tutmusunuz. Bundan nəticə 
çıxarmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, belə tədbirləri keçirənlər 
xeyirli hesab edirdilər, amma zərərini görmürdülər. O rolu kim 
oynayırdı? Həmin adam deyir ki, Nazarbayev bilsə ki, onun 
portretini kim tutacaq, heç Bakıya gəlməzdi. 
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Tahir İmanov: Cənab Prezident, "Nazarbayev bilsə ki, onun 
portretini kim tutacaq, heç Bakıya gəlməzdi" sözlərini ssenaridə 
yazanda biz bilməzdik ki, belə gülməli alınacaqdır. 

Anar Məmmədxanov: Bilirsiniz, çox şey belə alınır. Biz 
hansısa bir ifadəni yazırıq. Məsələn, 1999-cu ildə hazırladığımız 
"Polis" səhnəsində "nə oldu rəis, alınmadı?" sözlərini elə-belə, 
zarafatla yazmadıq. Orada nə isə gəlib deyilməliydi. Bu, ssenaridə 
var idi. İndi bu ifadə bir misal kimi camaatın dilinə düşübdür. 

Heydər Əliyev: "Məktəb" epizodu da çox yaxşıdır. 
Murad Dadaşov: Cənab Prezident, "Məktəb" epizodunu 

yazanda yumor nəzərdə tutmuşduq, amma o dərəcədə yox. 
Bəziləri deyir ki, zəif alınıb, digərləri isə deyir ki, güclüdür. Biz 
ilk növbədə, indiki məktəblərin vəziyyətini göstərmək istəyirdik 
və o vaxtkı məktəblə indikini müqayisə edirdik. 

Anar Məmmədxanov: Orada tiplər yığışıbdır. Bu tiplər bizi 
həmişə izləyir. Məsələn, Yura Babayev orada bakılı obrazını 
yaradıbdır. Azər də rolu çox gözəl oynayıbdır. 

Heydər Əliyev: Yura Babayev budur? 
Anar Məmmədxanov: Bəli, Azər Məmmədzadə həmin rolu 

oynayırdı. Bilirsinizmi, bu tiplərlə biz həyatda rastlaşırıq. Biz hər 
şeyi həyatdan götürürük. Məsələn, bu yaxınlarda Murad mənə 
zəng etmişdi, amma bilmirdim ki, odur. Elə bildim ki, mənimlə 
seysmoloq alim Arif Həsənov danışır. Düşündüm ki, o, mənə nə 
üçün zəng edibdir. Demə, bu, Murad imiş. 

Heydər Əliyev: O "samokat" səhnəsini də yaxşı tapmısınız. O 
səhnə mənim heç yadımdan çıxmır. 

Anar Məmmədxanov: Amma sizə deyim ki, onlar çox 
inciyiblər. 

Heydər Əliyev: İndi bu respublikanın Prezidenti mənəm, mən 
incimirəmsə, onların inciməyə nə haqları var? 

Anar Məmmədxanov: Onların mövqeyi bizi maraq-landırmır. 
Söhbət insanın səviyyəsindən gedir. De Qoll qəzetləri açıb deyərdi 
ki, əgər karikatura yoxdursa, deməli, pis işləyirik. Bu, hər bir 
dövlət xadiminin, siyasi xadimin böyüklüyünü göstərir. Bu 
obrazlar arasında öziinü tanıyıb inciyənlər də çox olur. 
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Heydər Əliyev: Onlara fikir verməyin. 
Murad Dadaşov: Cənab Prezident, Moskvadakı yarışa 

təxminən dörd gün qalmış biz iki Prezidentin - Azərbaycan 
Prezidenti və Rusiya Prezidentinin görüşü barədə səhnə 
fikirləşmişdik. Yarış ərəfəsində məşq zamanı ayağım sındı. 
Azərbaycan Prezidentinin parodiyasını mən ifadə edirdim. 
Vəziyyətimin bu cür olmasına baxmayaraq, dedim ki, mən 
hökmən çıxış etməliyəm. Sizə deyim ki, Bakıda ayrı bir 
narahatçılığım var idi. Özünüz bilirsiniz, mən tərəfdən 
narahatçılıq nədən ibarət idi. Narahat idim ki, pis alınacaq, şükür 
Allaha, çıxdım, alındı. 

Anar Məmmədxanov: Cənab Prezident, Siz o səhnəyə 
baxmısımz? 

Heydər Əliyev: Təəssüf ki, mən ona baxmamışam. Qızım ona 
baxıb və mənə danışıbdır. 

Yeni il münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Hesab edirəm 
ki, bugünkü söhbətimiz sizi gələcəkdə yeni yaradıcılıq işlərinə 
daha çox həvəsləndirəcək və cəmiyyətimizdə bundan sonra daha 
fəal rol oynayacaqsınız. Sağ olun. 

 
16 yanvar 2001  

 
AZƏRBAYCAN PREZVDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 

TÜRKSOY-un TOPLANTISININ İŞTİRAKÇILARINI 
QƏBUL ETMİŞDİR 

  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

yanvarın 16-da Prezident sarayında TÜRKSOY təşkilatının XV 
toplaantısında iştirak edən türk-dilli ölkələrin nümayəndələrini 
qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonaqları səmiyyətlə 
qarşılayaraq dedi: 

- Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi 
səmimi qəlbdən salamlayıram. TÜRKSOY təşkilatına daxil olan 
ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin XV görüşü keçirilir. 
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Məmnunam ki, bu görüş Azərbaycanda olur. Mən sizin toplantıya 
təbrik məktubu göndərmişəm. Güman edirəm ki, məktubum sizə 
çatıbdır. 

TÜRKSOY barədə çox danışmışıq. Ancaq bu gün mən onu 
deyə bilərəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyi yaranandan indiyə 
qədər TÜRKSOY təşkilatı hamıdan çox iş görmüş bir təşkilatdır. 
Bu da müəyyən qədər təbiidir. Mənim öz dilimizdə danışmağıma 
etiraz etmirsiniz? Çünki bəzən biz Mərkəzi Asiya dövlətlərində 
yığışanda rus dilində danışırıq. Orta Asiya nümayəndələri etiraz 
etmirlər ki, öz dilimizdə danışım? 

Bəli, bu təşkilatın əsas məqsədi birinci növbədə bizim tarixi 
keçmişimizi, köklərimizi, mədəniyyətimizi və bunların hamısının 
müştərək olduğunu yenidən araşdırmaq və bu irsi nəsillərə 
çatdırmaqdan ibarətdir. Çünki 70 illik Sovet cəmiyyəti dövründə, 
bundan da öncə, təəssüflər olsun ki, türk-dilli ölkələrin bir-biri ilə 
əlaqələri ya zəif olubdur, ya da olmayıbdır. Bəzən də Sovetlər 
İttifaqında yaşayan türkdilli xalqlar üçün qadağan olubdur. O vaxt 
Sovetlər İttifaqında belə bir anlayış mövcud idi ki, vahid sovet 
xalqı vardır. Bütün millətlər də var, ancaq vahid sovet xalqı da. 
Biz, məsələn, Mərkəzi Asiyada olan qardaşlarımızla daim əlaqədə 
idik, bir ölkənin tərkibində idik. Biz həmişə  bir-birimizlə  rusca 
danışırdıq və tarixi keçmişimizi, mədəniyyətimizi, onların dərin 
köklərini heç vaxt araşdırmırdıq. Amma indi biz müstəqillik əldə 
edəndən sonra və Türkiyə Cümhuriyyəti də bu sahədə çox dəyərli 
təşəbbüslərlə çıxış edəndən sonra Türkdilli Dövlətlər Birliyi 
yaranıbdır. Bu birliyin də, yenə də deyirəm, ən əsas özəklərindən 
biri TÜRKSOY təşkilatıdır. 

Mən sizin gördüyünüz işləri yüksək qiymətləndirirəm. Arzu 
edirəm ki, bu işləri bundan sonra da davam etdirəsiniz. Çünki həm 
bugünkü nəsillər, həm də gələcək nəsillər üçün hələ çox iş görmək 
lazımdır ki, bu itirilmiş dövrü, zamanı, onillikləri bərpa edək. 
Yəni onu bərpa etmək mümkün deyil, o dövrdə itirdiklərimizi indi 
qısa bir zamanda yaratmaq lazımdır. 

Mən sizi təbrik edirəm və arzu edirəm ki, işlərinizi bu cür 
davam etdirəsiniz. Siz dövlət başçılarından daha zirəksiniz. Çünki 
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biz, deyək ki, altı dəfə görüşmüşük. Amma siz on beş dəfə 
görüşmüsünüz. Ancaq bu da təbiidir. Çünki dövlət başçılarının bir 
çox problemləri vardır. Onların ildə bir dəfə görüşməsi bəzən bəs 
edir. Bu görüşlərdə biz, təbiidir ki, mədəniyyət, elm, tarixi 
keçmişimiz haqqında da çox fikir mübadiləsi aparırıq. Amma eyni 
zamanda bu görüşlərin iqtisadi əməkdaşlıq tərəfi də vardır. 

Bu da çox əhəmiyyətlidir. Amma siz isə, bir də qeyd edirəm, 
bizim türkdilli xalqların ən incə və ən vacib işi ilə məşğulsunuz. 
Ticarət bu gün də, sabah da var. Bu, ola bilər ki, türkdilli, başqa 
dilli dövlətlə olsun - ticarət elə ticarətdir. Dünya ticarətsiz, 
iqtisadiyyatsız yaşaya bilməz. Ticarətin, iqtisadiyyatın nə 
milliyyəti var, nə də milli kökü var. Amma mədəniyyətin, dilin, 
milli dəyərlərin, ənənələrin – bunların böyük tarixi və dərin 
kökləri vardır.  
 

AZƏRBAYCAN 30 mart 2001 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT 
NAZİRLİYİNİN TABELİYİNDƏ OLAN BİR SIRA 

MÜƏSSİSƏLƏRİN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRANCAMI 

 
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, sahibkarlığın genişlən-

dirilməsi və investisiyaların cəlb olunması yolu ilə iqtisadiyyatın 
daha sürətlə inkişafına nail olmaq və onun səmərəliliyinin 
artırılmasını təmin etmək məqsədi ilə və "Azərbaycan 
Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət 
Proqramı"na uyğun olaraq qərara alıram: 

 
1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 

aşağıdakı müəssisələri özəlləşdirməyə açıq elan edilsinlər: 
 
- "Şur" nəşriyyatı 
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- Dövlət Sənaye İstehsalat Müəssisəsi 
- Dövlət Təchizat Mədəniyyət Müəssisəsi 
- "Şəfəq" Bədii İstehsalat Müəssisəsi 
- Respublika "Attraksion" müdiriyyəti 
- Məlumat-reklam müəssisələri 
- Azərbaycan Qrammofon Valları Evi 
- Bakı maqnitofon kassetləri zavodu 
- Qazanbulaq teatr avadanlığı zavodu 
- "Azərbərpa" İstehsalat Birliyi 
-      2 № - li Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi 
- 3 № - li Xüsusi Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi 
- Elmi Bərpa Sənaye Kombinatı 
- Təsərrüfat Hesablı İstehsalat Bərpa Emalatxanası 
- İsmayıllı Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi 
- Lənkəran Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi 
- Balakən Təsərrüfat Hesablı İstehsalat Bərpa 
 Emalatxanası 
- Qax Təsərrüfat Hesablı İstehsalat Bərpa Sahəsi 
- Ağdaş yardımçı təsərrüfatı 
- Qusar Bərpa İstehsalat Təchizat İdarəsi 
- Sərgi-nümayiş salonları 
- Respublika Elmi Konservasiya və Anastiloz İdarəsi 
 
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakı Nazirliyi bu 

sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən müəssisələrin qanun-
vericiliklə müəyyən olunmuş qaydada özəlləş-dirilməsini təmin 
etsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin  və 
özəlləşdirilməyə açıq elan edilmiş müəssisələrin rəhbər-lərinə 
tapşırılsın ki, həmin müəssisələr qanunvericiliklə müəyyən 
olunmuş qaydada səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilənədək və 
özəlləşdirilənədək onların idarə olunmasına və əmlakının qorunub 
saxlanılmasına şəxsən məsuliyyət daşıyırlar. 
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4. Müəyyən edilsin ki, bu sərəncamla özəlləşdirilməyə açıq 
elan edilmiş müəssisələrin özəlləşdirilməsində yerli investorlarla 
yanaşı xarici investorların da iştirakına icazə verilir. 

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu  sərən-
camdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

6. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 

 Heydər ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
AZƏRBAYCAN 20 aprel 2001 
 

XALQ ARTİSTİ NƏSİBƏ XANIM ZEYNALOVA 
 
Hörmətli Nəsibə xanım! 
Sizi - Azərbaycan teatr sənətinin görkəmli nüma-yəndəsini 85 

illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 
Azərbaycan teatrı sizin simanızda milli koloriti və həyatiliyi ilə 

səciyyələnən unudulmaz obrazlar silsiləsinin mahir yaradıcısını 
tapmışdır. Daxili aləmini ən xırda incəliklərinədək açdığınız, 
yüksək ifaçılıq və böyük istedadla canlandırdığınız bütün 
qəhrəmanların adları xalq arasında dillər əzbəri olmuş, 
sənətsevərlərin urəklərində özünə həmişəlik yer eləmişdir. 

Siz milli kino sənətimizin inkişafında da müstəsna xidmətlər 
göstərmiş ustad bir sənətkarsınız. Ekran həyatı verdiyiniz 
yaddaqalan personajlar uğurlu tale yaşamış və Azərbaycan 
kinematoqrafiyasının qızıl fonduna əbədi daxil olmuşdur. 

Azərbaycan teatrı tarixində komediya janrının zəngin 
ənənələrinə sadiq qalaraq siz incəsənətin bu sahəsində yaşadığınız 
təkrarolunmaz səhnə həyatı ilə böyük aktyorluq məktəbi 
yaratmısınız. Bir sənətkar kimi püxtələşməsində əməyinizi 
əsirgəmədiyiniz onlarla gülüş ustası sizin məktəbinizin 
yetişdirmələri olmaları ilə fərəh və qürur hissi duyur. İnanıram ki, 
milli teatrımızın parlaq ulduzu kimi keçdiyiniz şərəfli yaradıcılıq 
yolu ilə hələ bundan sonra da neçə-neçə gənc aktyorlar nəsli 
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addımlayacaq və sənətiniz ən uca zirvələri fəth etməkdə onlara 
örnək olacaqdır. 

Altmış ildən artıq bir dövrü əhatə edən yaradıcılığınız dövlət 
tərəfindən dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülmüşdür. Sənətə 
vurğunluq nümunəsi olan səhnə fəaliyyətinizlə qazandığınız başqa 
bir mükafat da vardır ki, onların hamısından dəyərli, hamısından 
ali və əzizdir. Bu da mədəniyyətinin və incəsənətinin çiçəklənməsi 
yolunda həyatınızı fəda etdiyiniz qədirbilən Azərbaycan xalqının 
əməyinizə, şəxsiyyətinizə bəslədiyi dərin məhəbbət və ehtiramdır. 

Sizə möhkəm cansağlığı və xoş günlər arzulayıram. 
 

Heydər ƏLIYEV, 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 19 aprel 2001-ci il 

 
AZƏRBAYCAN 23 may 2001 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT 
TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ 

ŞİRKƏTİNİN  İŞÇİLƏRİNİN ƏMƏK 
HAQLARI BARƏDƏ 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

SƏRƏNCAMI 
 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio 
Verilişləri Şirkətinin işçilərinin sosial müdafiəsini guclən-dirmək, 
onların fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq məqsədi ilə və 
"Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsi haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio 
Verilişləri Şirkətinin sədrinin aylıq vəzifə maaşı nazirin aylıq 
vəzifə maaşı, sədr müavininin vəzifə maaşı nazir müavininin aylıq 
vəzifə maaşı səviyyəsində, mərkəzi aparatın digər işçilərinin aylıq 
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vəzifə maaşları isə nazirliklərin mərkəzi aparatı işçilərinin aylıq 
vəzifə maaşlarına uyğun olaraq müəyyən edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncam-dan 
irəli gələn məsələləri həll etsin. 

3. Bu sərəncam 1 iyun 2001-ci il tarixdən qüvvəyə minir. 
 

Heydər ƏLIYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 22 may 2001-ci il 

 
 
 

AZƏRBAYCAN 6 iyun 2001-ci il 
 

X.Ə.QASIMOVANIN "ŞÖHRƏT" ORDENİ İLƏ TƏLTİF 
EDİLMƏSİ HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

FƏRMANI 
 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

Xuraman Əkrəm qızı Qasımova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin. 
 

Heydər ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının prezideiti 

 
Bakı şəhəri, 5 iyun 2001-ci il 
 

XALQ ARTİSTİ XURAMAN QASIMOVAYA 
 
Hörmətli Xuraman xanım! 
 Sizi - Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli 

numayəndəsini yubileyiniz münasibətilə urəkdən təbrik edirəm. 
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Siz Azərbaycanda milli vokal sənətinin, opera ifaçılığının 
inkişafında, onun yeni mərhələyə yüksəlməsində böyuk xidmətləri 
olan bir sənətkar kimi dərin hörmət qazanmısınız. Azərbaycan, rus 
və Qərbi Avropa bəstəkarlarının Sizin ifanızda səslənən əsərləri 
yaradıcılığınızın ən muxtəlif çalarlarını üzə çıxarır. 
Sənətkarlığınızın dərin və yaradıcı gucu sayəsində böyük 
professionallıqla ifa etdiyiniz bu nadir sənət inciləri 
dinləyicilərimizin yaddaşına birdəfəlik həkk olunmuşdur. 

Axtarışlarla dolu qaynar yaradıcılıq fəaliyyəti Sizi sənət 
meydanında layiq olduğunuz zirvələrə ucaltmışdır. Məlahətli səs, 
böyük ustalıq və yuksək səhnə mədəniyyəti ilə səciyyələnən bu 
yaradıcılıq dunyası sənətkar şəxsiyyətinizin parlaq ifadəsidir. 
Uzun illərdən bəri solisti olduğunuz Azərbaycan Dövlət Opera və 
Balet Teatrında ifa etdiyiniz partiyalar milli musiqi 
mədəniyyətimizin zəngin xəzinəsinə əbədi daxil olmuşdur. 

Ölkəmizdə və eləcə də onun sərhədlərindən uzaqlarda bir sıra 
qastrol səfərlərindəki çıxışlarınızla siz Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətini ləyaqətlə təmsil etmiş, onun şöhrətini yüksəklərə 
qaldırmısınız. 

Kinofilmlərdə yaratdığınız obrazlar istedadınızın çoxşaxəli 
xarakter daşımasına dəlalət edir. Musiqi Akademiyasında vokal 
kafedrasının mudiri kimi göstərdiyiniz pedaqoжi fəaliyyət də 
təqdirəlayiqdir. İnanıram ki, çoxlu sayda sənətkar Sizin keçdiyiniz 
və hələ neçə illər keçəcəyiniz yaradıcılıq yolundan bir məktəb 
kimi bundan sonra da bəhrələnəcək və musiqi mədəniyyətimizin 
daha da çiçəklənməsi işinə öz töhfələrini verəcəkdir. 

Bu yubiley gününuzdə Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni-yeni 
yaradıcılıq sevincləri arzulayıram. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri. 5 iyun 2001 ci il 
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AZƏRBAYCAN 12 iyun  2001 
 

"BAKILI OĞLANLAR" KOMANDASI YENİ 
PROQRAMLA ÇIXIŞ ETMİŞDİR 

 
AZƏRVAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 

KONSERTDƏ OLMUŞDUR 
  
İyunun 10-da "Bakılı oğlanlar" Şən və Hazırcavablar Klubunun 

komandası Respublika sarayında yeni proqramla çıxış etmişdir. 
Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV "Bakılı oğlanlar"ın 

çıxışına baxmaq üçün saraya gəldi. Salona toplaşanlar 
dövlətimizin  başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Ötən il XX əsrin çempionları olmuş və təkcə ölkəmizin deyil, 
başqa ölkələrin də tamaşaçılarının rəğbətini qazanmış "Bakılı 
oğlanlar" maraqlı süjetləri və incə yumorları ilə bu dəfə də 
özlərinə sadiq qaldılar. 

Komandanın çıxışı böyük uğurla keçdi. Proqramın bütün 
nömrələri, xüsusən "Məhəllə-2", "Televerilişlərin proqramı" 
süjetləri tamaşaçıların çox xoşuna gəldi. 

Çıxışın sonunda "Bakılı oğlanlar" komandasının XX əsr 
çempionlarının turnirində qələbəsi şərəfinə Azərbaycanın milli 
himni səsləndi. 

 
*  *  * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV axırda səhnə arxasına 

gəldi, komandanın üzvləri ilə səmimiyyətlə görüşərək dedi: 
  
 Axşamınız xeyir olsun! 
Mən sizi hazırladığınız bu yeni proqram münasibətilə təbrik 

edirəm. Bilirəm ki, siz bir neçə gündür ki, bu sarayda çıxış 
edirsiniz və çıxışlarınızın hamısı Azərbaycanda, Bakıda böyük 
həvəslə izlənilir, qəbul olunur. Deyirlər ki, Respublika sarayının 
salonunda boş yer yoxdur, yaxşı da pul qazanmısınız. Amma 



 780

deyirlər ki, bugünkü çıxışınız pulsuzdur. Niyə? Gərək bugünkü 
çıxışınızı da pullu edəydiniz. 

Təbiidir, 10 il müddətində siz çox irəliyə getmisiniz, inkişaf  
etmisiniz.   Bu  barədə siz özünüz də bu gün burada çox sözlər 
dediniz. Veteran Yuli Qusman da bu barədə çox geniş danışdı. 
Təbiidir ki, bu, Azərbaycan cəmiyyətinin, xalqımızın bir tərəfdən 
incəsənət, o biri tərəfdən isə ağıl, zəka nümayiş etdirmək neqteyi-
nəzərindən böyük bir sərvətidir. Bu sərvət bir-iki gündə 
yaradılmır, o, xırda-xırda toplanır və komandaya nə qədər 
istedadlı insanların cəlb olunmasından asılıdır. Bu istedad 
ikitərəfli olmalıdır. Bəzən səhnədə yaxşı istedad nümayiş etdirən 
insandan zəkasının da o qədər yüksək olması tələb edilmir. Amma 
sizin komandada vəziyyət başqa cürdür. Burada gərək həm 
artistlik istedadı, həm də bilik və zəka olsun. Yəni həm suallara 
cavab tapa biləsən, həm də ayrı-ayrı səhnələri göstərə biləsən. 

Təbiidir ki, sizin bu çıxışlarınız daha çox yumor xarakteri 
daşıyır. Ortada suallar da təşkil edirsiniz, onlara cavab verirsiniz. 
Amma keçmişə nisbətən sizin bu çıxışlarınızın əsasını yumor 
təşkil edir. Bu da çox vacibdir, əhəmiyyətlidir. Çünki yumor 
insanlar üçün həmişə mənəvi bir qida olubdur. İkinci tərəfdən də, 
yumor, eyni zamanda ayrı-ayrı qüsurların tənqididir. Əgər 
keçmişə nəzər salsaq, yumoristlər keçmişdə müəyyən qədər 
müxalifətdə olublar. Məsələn, bizim böyük mütəfəkkirimiz Cəlil 
Məmmədquluzadə "Molla Nəsrəddin" jurnalında, yaxud öz 
əsərlərində o dövrdə xalqımızın, cəmiyyətin nöqsanlarını, 
xalqımızın bəzi məsələlərdə geri qalmasını çox yumoristik şəkildə 
əks etdirirdi. Həmin jurnalın nömrələrinə baxanda bəzi adamlar 
belə qəbul edirlər ki, bu sözlər, şəkillər sadəcə, insanı 
güldürməkdən ötrüdür. Amma orada iki məna var: həm insanı 
güldürür, həm də cəmiyyətə, insana başa salır ki, bu nöqsanları 
aradan qaldırmaq lazımdır. 

Bizim böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov "Məşədi İbad" 
operettasını yaradıbdır. İnsanların demək olar ki, əksəriyyəti - 
əgər mütəxəssisləri nəzərə almasaq - indiyə qədər hesab edirlər ki, 
"Məşədi İbad" operettası komediyadır, insanlar gəlib baxsınlar, 
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istirahət etsinlər. Ancaq bu, bir tərəfdən komediyadır, digər 
tərəfdən, əgər bu əsəri dərindən təhlil etsən aydın olar ki, bir 
tərəfdən, o dövrdə cəmiyyətdə gedən proseslər, ikinci tərəfdən də 
neqsanlar, çatışmazlıqlar gestərilibdir. Eləcə də məsələn, Qoqolun 
əsərlərini götürsək, onun əsərlərindəki obrazlar indiyə qədər 
yaşayırlar. Ona görə də yumor iki məna, məqsəd daşıyır. Bir 
tərəfdən, insanlar həqiqətən gülür, istirahət edirlər. Deyirlər ki, 
sizin bu tamaşanız 3 saat 15 dəqiqə çəkibdir. Başqa bir tamaşada 
buna dözmək mümkün deyildir. Amma siz bir tərəfdən, insanları 
güldürürsünüz, ikinci tərəfdən isə, tənqid edirsiniz. Hesab edirəm 
ki, tənqidi də məhəbbətlə edirsiniz. 

Bu gün siz Bakı şəhərinin yeni icra hakimiyyəti başçısı 
Hacıbala Abutalıbov haqqında danışdınız, göstərdiniz. Bəziləri elə 
başa düşər ki, siz onu mənfi tərəfdən göstərdiniz. Yox. Amma 
mən hesab edirəm ki, siz onu müsbət mənada göstərdiniz. 

Anar MƏMMƏDXANOV: Cənab, prezident, biz onu 
dəstəkləyirik, gərdüyü işləri müdafiə edirik. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli, siz onu göstərdiniz, amma komik bir 
şəkildə gestərdiniz. 

Siz məni də yaddan çıxarmırsınız. Görürəm ki, hər dəfə 
mövzunu bir az da genişləndirirsiniz. İndi oğlumu da buraya 
qatmısınız. Ola bilər, 2-3 tamaşadan sonra nəvələrimi də qatasınız. 
Hər halda, bunlar hamısı xeyirlidir, faydalıdır. Siz faydalı iş 
görürsünüz. 

Siz burada dediniz ki, guya bu, vida konsertidir. Bilirəm, siz 
bununla camaatı aldadırsınız, sizə desinlər ki, getməyin, dayanın. 

Konsertdə Yuli Qusman da çıxış etdi və dedi ki, siz onları 
haraya buraxırsınız, bunu etmək olmaz. Hətta məsələni səsə 
qoydu. Yəni, siz öz nüfuzunuzu daha da qaldırmağı qərara aldınız. 
Qaldırdınız da. Sizin nüfuzunuz yüksək səviyyədədir. Əlbəttə, 
adamlar zaman-zaman müəyyən janrdan tamaşadan usanırlar. 
Amma siz burada da buna məharətlə yanaşa bildiniz. Hesab 
edirəm ki, siz heç yana getməyəcəksiniz, yaşayacaqsınız, yəqin ki, 
ŞHK- siz yaşaya bilməyəcəksiniz. Bəziləriniz qocal-mayınca, bu 
komandadan kənarda heç on il də yaşaya bilməyə-cəkdir. 
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Sizi bir daha təbrik edirəm, hamınıza yeni uğurlar ar-
zulayıram, sənə isə təşəkkürümü bildirirəm. 

Yuli QUSMAN: Valideynlərimi xatırladığınıza görə də sağ 
olun. 

Heydər  ƏLİYEV: Səni Azərbaycanda Şən və Hazırca-vablar 
Klubunun banisi hesab edirlər. Yadımdadır, mən hələ DTK-da 
işlədiyim vaxtlarda bu komanda yenicə çıxış etməyə başlayırdı. O 
vaxtlar  buna çox mənfi yanaşırdılar.  Bu,  mən hələ DTK-nın 
sədri olmadığım vaxtlarda idi. Bu, yenicə başlayırdı. O illərdə 
komsomolun Mərkəzi  Komitəsinin birinci katibi mərhum Maqsud 
Əlizadə idi. O vaxt çoxları bunu qavramırdı.   Yadımdan   çıxıb,   
siz hansısa salona toplaşmışdınız. Mən də oraya gəldim. Daha 
doğrusu, o, məndən kömək göstərməyi xahiş etmişdi. Onda DTK-
nin dəstəyi çox böyük rol oynayırdı. Çünki sizin  çıxışlarınız 
antisovet, dövlət əleyhinə çıxışlar kimi qiymətləndirilirdi və sair. 
Mən o görüşü     xatırlayıram.  Biz bu mövzuda  söhbət etdik. 
Maraqlı bir gecə    alındı. Bu, gərək ki, 1966-cı   ildə olmuşdur. 

Yuli QUSMAN: Yadınızdadırmı, əgər Siz olmasay-dınız, biz  
1970-ci  ildə  qalib  gələ bilməzdik.   Moskvadan   Lapin 
mətnimizi qadağan etmək istəyəndə Siz dediniz ki, biz büroda  
baxmışıq,  mən  oxumuşam, buraxın. Beləliklə, onlar buna mane 
ola bilmədilər. O vaxt bu, artıq son canlı efir idi. Bu, 1970-ci ilin 
iyulunda, 30 il əvvəl olmuşdur. Biz bu gunədək birinci yerdəyik. 

Heydər ƏLİYEV:  Odur ki, siz Şən və Hazırcavablar 
Klubunun inkişafında mənim xidmətlərimi unut-mamalısınız. 

Yuli QUSMAN: Siz bizim ən böyük kaveençimizsiniz. 
Bilirsinizmi,  dünən  Zyuqanov   Soçidə nə haray-həşir salmışdı. 
Deyirdi: "Mən üç il ŞHK kapitanı olmuşam". 

Anar   MƏMMƏDXANOV:   Cənab prezident, mən bura-da 
dedim ki, həqiqətən, Siz olmasaydınız, Sizin dəstəyiniz 
olmasaydı, cəmiyyətdə indiki kimi vəziyyət yaranmasaydı, onda 
ŞHK, ümumiyyətlə, heç zaman olmazdı. 

Heydər ƏLİYEV: Əlbəttə. 
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Anar MƏMMƏDXANOV: Biz hər şeyi, xatırlayırıq. 1992-
1993-cü illərdə iki dəfə   çempion olmağımıza baxma-yaraq, 
burada konsert verə bilmirdik. 

Heydər ƏLİYEV: Sən gəl o dövrü göstər, qoy görsünlər ki, 
1993-cü illərdə hansı şərait   də yaşayırdınız.  

Anar MƏMMƏDXANOV:     Əlbəttə, biz qorxurduq ki, 
adamlar gələcək və sevinclərindən avtomatlarla tavanı gülləyə 
tutacaqlar. 

Heydər ƏLİYEV:   Bax, sən   növbəti tamaşa üçün yaxşı 
ideya verdin. 

Yuli QUSMAN: Bəlkə, prezidentin fərmanı gərəkdir ki, onlar 
desinlər, bax, biz getmək istəyirdik, amma bizə qadağan  elədilər 
və dedilər ki, yeni nömrə hazırlayın. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli, əgər onlar prezidenti görmək-dən 
qorxmürlarsa... 

 Anar  MƏMMƏDXANOV: Adamlar o vaxtları zara-fatla da 
xatırlamaq istəmirlər.  

Heydər ƏLİYEV: O vaxtları unutmaq olmaz. O vaxtları      
unutsalar, adamlar indini qiymətləndirə bilməzlər. Bu günü   
qiymətləndirmək üçün  keçmişi  unutmamaq lazımdır. Bax, o 
deyir ki, dörd ay əvvəl şəhər başqa vəziyyətdə idi. Hər il elə belə 
də olür. Bunu unutsaq, onda bir ildən sonra, məsələn, Bakıda hamı 
düşünər ki, şəhər həmişə belə olmüşdür. 

Anar MƏMMƏDXANOV: Adamlar sabitliyə öyrəşib-lər,  
unudublar ki, artıq axşam saat 6-da küçələrdə ins-cins olmurdu. 
Bir dəfə, 1993-cü ilin mayında bizi ko-mendantlığa apardılar, nə 
var ki, gecə yarısı küçəyə çıxmışdıq. 

Heydər ƏLİYEV: Növbəti tamaşa üçün ssenarinin yarısı artıq 
hazırdır. Sizi bir daha təbrik edirəm. 

 
*  * * 

 
Prezident Heydər ƏLİYEV komandanın  üzvləri  ilə  xatirə 

şəkli çəkdirdi. 
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Azərbaycan prezidenti katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə, 
Prezidentin İcra Aparatının hümanitar siyasət şöbəsinin müdiri 
Fatma Abdullazadə, mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu  
konsertdə   olmuşlar. 

 
AzərTAc 

 
AZƏRBAYCAN 7 iyul 2001 

 
VƏТƏNİN ALİ MÜKAFATLARI TƏQDİM 

ОLUNMUŞDUR 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
GÖRKƏMLİ ELM, MƏDƏNİYYƏT VƏ İDMAN 

XADİMLƏRİNİN BİR QRUPUNA "İSTİQLAL" VƏ 
"ŞÖHRƏT" ORDENLƏRİNİ TƏQDİM ETMİŞDİR 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

iyulun 6-da Prezident iqamətgahında respublikanın elm, 
mədəniyyət, tibb, bədən tərbiyəsi və idman xadimlərinin bir 
qrupuna müstəqil dövlətimizin ali mükafatlarını - "İstiqilal" 
və "Şöhrət" ordenləri təqdim etmişdir. 

Şalona toplaşanlar dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevi 
hararətli alqışlarla qarşıladılar.  

 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV mərasimi açaraq 

dedi: 
- Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Siz, bu gün buraya dəvət edilənlər müstəqil Azərbaycanın 

vətəndaşları, ordenlərlə təltif olunanlarsınız. Bu mərasimə, sizinlə 
görüşə gəimişəm ki, ordenləri sizə təqdim edim. Müstəqil 
Azərbaycanın yüksək ordenlərinə layiq görüldüyünüzə görə sizin 
hamınızı təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı və gələcək 
işlərinizdə uğurlar arzu-layıram. 
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Ola bilsin, mərasim çox vaxt aparsın. Çünki burada çox adam 
var. Keçmiş təcrübədən bilirəm ki, mən ordenlərlə sizi təltif 
edəndə bu yüksək mükafatları alan şəxslərin bəziləri, bəzən 
çoxları oz sözlərini demək istəyirlər. Ancaq əgər belə olsa, gərək 
onda bız burada axşama qədər oturaq. Sız oturmusunuz, amma 
mən ayaq üstəyəm. Bunu nəzərə alın. Mən başa düşürəm, hər 
biriniz bu ordenlərə görə Azərbaycan dövlətinə minnətdarsınız. 
Ona görə xahiş edirəm, əlavə yəni nitq söyləməyə ehtiyac yoxdur. 
Əgər kimsə çox təkid etsə, onda bu mərasim bitəndən sonra yəqin 
ki, bir neçə adama söz verə bilərəm. 

Bir şeyi də demək istəyirəm. 
Ola bilər bu mərasim çox vaxt aparsm. Düşünürəm ki, əgər 

kimsə narahat olsa, yaxud ona uzun müddət oturmaq çətin olsa, - 
burada yaşlı adamlar var, - onlar rahat durub gedə bilərlər. Heç 
nədən narahat olmasınlar. Beləliklə, mükafatları sizə təqdim 
etməyə başlayıram. 

 
Ölkəmizin rəhbəri Heydər Əliyev Azərbaycan Respubiikası 

prezidentinin fərmanları ilə Azərbaycan dövləti və xalqı 
qarşısında, respublikada elmin, iqtisadiyyatın, mədəniyyət və 
incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə "İstiqlal" ordeni 
ilə təitif olunmuş xalq rəssamı Tahir Salahova, Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadəyə, xalq artisti Əminə Dilbaziyə, xalq rəssamı 
Kamil Əliyevə, ARDNŞ-in vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadəyə, 
xalq artisti Vera Şiryeyə dövlətimizin ali mükafatını təqdim etdi. 
Mərhum akademik Fəraməz Maqsudovun mükafatı qızı Tamilla 
Maqsudovaya verildi. Prezident Heydər Əliyev onları "İstiqlal" 
ordeni almaları münasibətilə təbrik etdi, onlara uzun ömür, 
cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzuladı. 

Sonra respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına, 
ədəbiyyat və incəsənətin, elmin, mədəniyyətin, təhsilin, 
səhiyyənin, memarlığın, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında 
xidmətlərinə görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuş şəxslərə bu 
yüksək mükafa təqdim edildi. 
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Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Çuxuryurd 
kəndindəki nümayəndəsi, "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmiş 
Mariya KOJEVNİKOVA Azərbaycan prezidenti Heydər 
Əliyevə təşəkkürünü bildirərək dedi: 

- İcazə verin, kəndimizdə olduğunuz günlərdən xatirə olaraq bu 
albomu bütün sakinlərimiz adından Sizə təqdim edim. Sizin 
kəndimizə gəlişinizi əks etdirən bütün fotoşəkillər bu albomda 
toplanmışdır. Belə albomlar demək olar, hər birimizin evində var. 
Siz bizim kənddə 6 dəfə olmusunuz və bütün camaatımız Sizə 
dərin ehtiram bəslədiyini yetirməyi məndən xahiş etdilər. 

İcazə verin, kiçik şerimlə təşəkkürümü bildirim. 
Heydər ƏLİYEV: Gör, aradan nə qədər vaxt keçib, sən isə 

qocalmamısan, elə əvvəlki kimisən. 
Mariya Kojevnikova rus dilində şeri oxudu və bir daha 

minnətdarlıq edərək dedi: Heydər Əliyeviç, Sizin göstərdiyiniz 
yolla, bax, beləcə irəliləməyimiz üçün Sizə möhkəm cansaglığı, 
mətinlik və müdriklik diləyirəm! 

Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV şair Məmməd Asla-
nova (Məmməd Aslan) "Şöhrəf" ordenini təqdim edərək dedi: 

- Məmməd Aslan tanınmış adamdır. Onun bir neçə kəlməsi heç 
vaxt mənim yadımdan çıxmır. Mən o vaxt vəzifələrdən 
kənarlaşdırılandan sonra ağır vəziyyətdə Naxçıvanda yaşa-yırdım. 
Bura Ali Sovetin sessiyasına gəlmişdim. Məni Yazıçılar 
İttifaqının qurultayına dəvət etdilər. Əvvəl az şübhələndim ki, 
məni doğrudanmı dəvət ediblər. Çünki o vaxt hamı məndən kənar 
gəzirdi. Dedilər, yox, dəvət olunubsunuz. iki, üç dəfə yoxlayandan 
sonra qərara aldım ki, gedim. Filarmoyada idi. Gəldim, rəhmətlik 
Rəsul Rzanın,  rəhmətlik Rəfik Zəka Xəndanın yanında oturdum. 
Başqaları da oturmuşdu. Mənə mehriban baxırdılar. Qurultayın 
rəyasət heyətini seçməyə başladılar. Seçdilər. Bir də gördüm ki, 
hardansa arxadan bir nəfər qışqırır ki, bəs xalqımızın filan  Heydər 
Əliyev rəyasət heyətinə seçilsin. Təbiidir ki, çox hərarətli alqışlar 
oldu. Rəyasət heyəti mat-məəttəl qaldı ki, neyləsin. Çünki orada 
keçmiş Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
katibi oturmuşdu. Anar mənə dedi ki, buyurun, keçin bura. Mən 
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dedim, bilirsiniz nə var, mən həyatımın çox hissəsini həmişə 
orada, rəyasət heyətində oturşam. Amma indi isə istəyirəm burada 
oturam. Həmişə oradan buraya baxmışam, indi də buradan oraya 
baxmaq istəyirəm. 

Səni təbrik edirəm, uğurlar azulayıram. 
Şair Məmməd Aslan xoş sözlərə görə dövlətimizin başçısına 

dərin minnətdarlığını bildirdi, uzun ömür, cansağlığı arzuladı. 
 

* * * 
 
"Şöhrət" ordeninə layiq görülmüş akademik Bəkir NƏBİYEV 

Azərbaycan prezidentinə təşəkkürünü bildirərək dedi: 
- Əziz prezidentimiz, mən arzu edirəm ki, Siz bu salonda, 

inşallah, yaxın vaxtlarda Azərbaycan torpaqlarını azad edəcək ya 
diplomatik heyətimizin nümayəndələrini təltif edəsiniz, ya da 
Azərbaycan əsgərlərini, oniarın komandirlərini   təltif   edəsiniz. 

Azərbaycan   torpaqlarını   azad olunması münasibətilə onları 
təbrik edəsiniz. Mən buna inanıram.  

 
* * * 

 
Prezident    Heydər ƏLİYEV "Şöhrət" ordeninə layiq 

görülmüş professor İsmixan Rəhimovu təbrik edərək dedi: 
- Səni təbrik edirəm. Cansağlığı arzulayıram. Sən Azərbaycan 

da ingilis dilinin öyrənilməsində çox böyük xidmətlər 
göstərmisən. 

Vaxtilə mənim qızım da sənin təşkil etdiyin qrupa gedirdi. 
İsmixan RƏHİMOV: Cənab prezident, əla tələbə idi. İndi də 

xatirimdədir. Maşallah, çox gözəl, qabiliyyətli qız idi. 
Heydər ƏLİYEV: Bəli, elə o əsasla qızım da, oğlum da ingilis 

dilini çox yaxşı bilirlər. 
İsmixan RƏHİMOV: İlk müəllimləri mən olmuşam. 
Heydər ƏLİYEV: Bəli. Amma təkcə onların yox, o vaxtlar 

bütün Azərbaycanda. 
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İsmixan RƏHİMOV: Cənab prezident, üzr istəyirəm, 
Xuraman xanım da mənim qrupumda oxuyubdur. Bir dəfə "Biz 
qalib gələcəyik" mahnısını elə gözəl oxudu ki, tələbələrə dedim, 
inanın, biz qalib gələcəyik, torpaqlarımız azad olacaqdır. 

Cənab prezident, bir sözüm var. Məni ilk dəfə təbrik edən 
institutumuzdan bir müəllimə oldu. 

Onun ilk sözü bu oldu ki, İsmixan, sənin tələbələr arasında 
şöhrətin var idi, amma ordenin yox idi. 

Sağ olsun prezident, sənə "Şöhrəf ordeni verdi. İnanın ki, məni 
təbrik edənlərin birinci sözü "sağ olsun prezident!" oldu. Mən də 
deyirəm ki, həqiqətən president sağ olsun! İnanmıram ki, burada 
oturanları mənim kimi təbrik ediblər. Amma məni təbrik edəndə, 
birinci prezidenti təbrik ediblər, sonra məni. Çox sağ olun, 
təşəkkürümü bildirirəm.  

 
* * * 

 
"Şöhrəf ordeninə layiq görülmüş xalq artisti Xuraman 

QASIMOVA dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
- Möhtərəm prezident, Fidan xanım və mən bu il birlikdə 

yaraldıcılığımızın 25 illiyini qeyd edirik. Çox xoşbəxtik ki, 25 
illik yaradıcılığımız dövrü sizin respublikaya rəhbərliyiniz 
zamanında keçibdir. Hər zaman bizə atalıq etmisiniz, qayğı 
göstərmisiniz və sənətimizə böyük qiymət vermisiniz. Sizin 
qarşınızda baş əyirəm, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. 
Bütün sənət adamları və ailəm adından Sizə minnətdaram. Çox 
sağ olun. 

Heydər ƏLİYEV: Fidan da, sən də balaca qız idin. Gözü-mün 
qabağında böyüdünüz. 

Aldığı mükafata görə respublikamızın rəhbərinə təşəkkürünü 
bildirən akademik Fuad QASIMZADƏ dedi: 

- Cənab prezident, Sizə ikiqat borcluyam. Bu yaxınlarda 
akademiyaya seçkilər zamanı fəlsəfəyə yer ayırmağınız Sizin 
qayğınız nəticəsində oldu. Bizim ailə Sizin bu qayğınızı həmişə 
hiss edir. Siz o vaxtlar respublikanın birinci katibi olarkən, atamı 
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küçədə görəndə maşınınızı saxlatdırıb "Mirzə Feyzulla, gəl əyləş" 
deyirdiniz. O, evə gələndə uşaq sevinci ilə ağlayırdı və deyirdi ki, 
mən hələ belə rəhbər görməmişəm, o, Allah adamıdır. 

Heydər ƏLİYEV: Atanı yaxşı xatırlayıram. 
Fuad QASIMZADƏ: Çox sağ olun, var olun, Sizə min-

nətdaram. 
 

* * * 
 
"Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuş jurnalist Svetlana 

MİRZƏYEVA Azərbaycan prezidentinə onun 1942-ci ildə 
çəkdiyi rəsm əsərini təqdim edərək dedi: - Hörmətli Heydər 
Əliyeviç, məndə Sizə hədiyyə etmək istəyirəm. Siz gənciik 
iilərinizdən Naxçıvanda istedadlı rəssam kimi tanınırdınız. Ancaq 
Siz heyfsilənirdiniz ki, vaxtilə çəkdiyiniz bütün rəsm əsərləri və 
şəkillər itmişdir. Naxçıvanda bütöv bir qrup - İsa Həbibbəyli, 
Sənifə Sultanova, Ramiz Məmmədov və ilk növbədə, Xalça 
Muzeyinin direktoru Arif Qədimov və mən axtarışlar apardıq. 
Nəhayət, izinə düşdük və indi itirilmiş rəsmlərdən birini - 1942-ci 
ildə çəkdiyiniz "12 yaşlı qonşu qızın portreti" adlı rəsmi Sizə 
qaytarırıq. 

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər ƏLİYEV respublikamızın ali 

mükafatlarına layiq görülmüş şəxslərə müraciətlə dedi: 
- Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə can-

sağlığı, uzun ömür və yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayıram. 
Mənə dedilər ki, danışmaq istəyən çoxdur. Amma ola bilər, bir 
neçə nəfərə imkan verək. Buyurun. 

 
* * * 

 
Çıxış üçün xalq artisti Əminə Dilbaziyə söz verildi. 
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XALQ ARTİSTİ 

ƏMİNƏ DİLBAZİNİN ÇIXIŞI 
 
- Əziz, mehriban, qayğıkeş, dahi insan, millətimizi bütün 

dünyaya tanıtdıran Heydər Əliyev! 
Hörmətli Heydər Əliyev nə iş görübsə, hamısı gözümüzün 

qarşısındadır. İndiyə qədər bizi, Azərbaycanı digər ölkələr o qədər 
də tanımırdılar. 

Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə biz Kremldə çıxış edəndə 
görürdüm ki, ölkəmizin adını, "Azərbaycan" sözünü olduğu kimi 
demirdilər. Bu misalı gətirməklə demək istəyirəm ki, bizi o 
dərəcədə tanımırdılar. İndi isə Heydər Əliyev Azərbaycanı 
tanıtdırmaq və millətini qorumaq sahəsində əlindən gələni 
əsirgəmir. Onun keçirdiyi ağır günlər, saatlar, təyyarə ilə oraya-
buraya getmək camaata asan gəlir. Amma elə deyildir. Çox 
təəssüf olsun ki, elə insanlar var Heydər Əliyevin zəhmətinin 
qiymətini dərk etmirlər və başa düşmürlər. Bizim görüşlərimiz 
zamanı bu barədə çox söhbətlərimiz olur və çalışırıq hamıya başa 
salaq ki, Heydər Əliyev yeganə insandır, ağıllı, müdrik bir 
insandır. Söhbət zamanı deyirik ki, görəsən, dünyaya ikinci dəfə 
belə insan gələcəkmi? Belə bir insan yenə də yetişəcəkmi? Tarix 
elə şeydir ki, illər keçir, kimsə meydana çıxır. Amma biz hələ 
bunu görmürük. 

Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Heydər Əliyev ilə mən bir məc-
lisdə oturmuşduq. Cənab Heydər Əliyevin çox böyük zövqü var. 
Elə bilməyin ki, o, təkcə bir sahəni gözəl bilir. O, bütün sahələri 
gözəl bilir. Ona görə deyirəm ki, mən incəsənətdə olduğum 
müddətdə, demək olar, bütün ölkələri gəzmişəm. Düzdür, 
rəqsimiz barədə danışanlar, məqalə yazanlar çox olubdur. Amma 
Heydər Əliyevin sözü məndən ötrü gözlənilməz bir yenilik oldu. 
O, mənə həmişə "ay qız" deyə müraciət edir. Onun bu sözünə 
qurban olum. Dedi ki, ay qız, Naxçıvanın yubileyində oynadığın 
yadındadırmı? Dedim, bəli. Dedi ki, örpəklə gəldin, yanında 
adamlar var idi. Örpəyi qaldırdılar, sən nə gözləyirdin? Dedim, 
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Heydər Əliyev, o günləri yadıma salmayın, yaman pərtəm. Dedi, 
niyə? Dedim, üzümü örtmüşdüm ki, camaata sürpriz edim və 
üzümü açanda görsünlər ki, bu, Əminə Dilbazidir. Gördüm, heç 
bir alqış olmadı. Yaman pərt oldum. Üzü camaata tərəf 
oynayırdım. Dönəndə əllərim yuxarı qalxdı və bu zaman alqışlar 
başladı. O anda fikirləşdim ki, bayaqdan oynayıram, özümü şəhid 
edirəm, amma alqış yoxdur. Bəs indi nəyə görə əl çalırlar? 

Sonra Heydər Əliyev mənə dedi ki, Əminə xanım, sənə nə 
üçün əl çaldıqlarını indi də bilmədin? Dedim ki, Heydər Əliyev, 
vallah, bilmirəm. O dedi ki, sənə Naxçıvanda əllərinin hərə-kətinə 
görə əl çaldılar. Çünki bu cür rəqqasə əlləri ancaq Əminə 
Dilbazidədir. Camaat sizi əllərinizin hərəkətindən tanıdı. İndi siz 
Heydər Əliyevin diqqətinə, duyumuna fikir verirsinizmi? Bütün 
dünyanı gəzmişəm, o yer qalmayıb ki, oynamayım, festivallarda 
iştirak etməyim. Amma mən Heydər Əliyevin dediyi sözü heç 
rəqs sənətini bilən adamlardan da eşitməmişəm, hələ əllərimdən 
danışan olmayıbdır. 

Cənab Heydər Əliyev, Siz incəsənəti daim qorumu-sunuz. Bir 
millətin incəsənəti olmasa, onu millət saymırlar. Ona görə 
Azərbaycanın incəsənətinə çox diqqət yetirirsiniz. İşlərinizin çox 
olmasına baxmayaraq, teatra, konsertə gedirsiniz, bayram 
tədbirlərində iştirak edirsiniz. Bütün bunlar xalqımızı sevindirir. 
Tədbirlərdə Sizin iştirakınız millət üçün böyük bayramdır. 
Özünüz də hiss edirsiniz ki, haraya getsəniz, camaat ayağa qalxıb 
Sizi alqışlayır. Sizi, sadəcə, prezident olmağınıza görə 
alqışlamırlar, yox, yox. Ona görə alqışlayırlar ki, Siz böyük, ağıllı, 
müdrik rəhbərsiniz, bütün işləri necə və nə zaman etməyi 
bilirsiniz. 

Siz xarici ölkələrə gedəndə səfərlərinizi izləyirik, diqqət 
yetiririk. Biz Sizinlə fəxr edirik. Mən incəsənət işçisi olduğuma 
görə Sizə ailəmin adından, zəhmətkeş rəqqasların adından 
təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, rəqqaslıq çox çətin və ömrü qısa 
olan sənətdir. 16 yaşında gəlirsən, 36 yaşında təqaüdə çıxırsan. 

Ona görə bir arzum var ki, bizim Dövlət Rəqs Ansamblına 
diqqətinizi bir qədər də artırasınız. Çünki bizim sənət ömrümüz 
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qısadır. Başqa sənət elədir ki, qocaldıqca daha da müdrik olursan. 
Biz isə 16 yaşında gəlirik, hökumət 20 ildən bizə təqaüd verir. Bu 
sənətin ağırlığı çoxdur. 

Heydər ƏLİYEV (zarafatla): indi sənin 35 yaşın var? 
Əminə DİLBAZİ:    Cənab prezident, bir ana, nənə, bacı, xa-la 

ixtiyarım çatar ki, bütün Azərbaycan xalqının məhəbbətini Sizə 
yetirim. Bu yaxınlarda qadınlarla görüşən zaman onlar xahiş 
etdilər ki, Sizə olan məhəbbətlərini çatdırım. Sizə can-sağlığı, 
uzun ömür diləyirəm. 

Siz allah, özünüzü qoruyun. Azərbaycan üçün qoruyun! 
Xalqımız üçün qoruyun! Torpağımız üçün qoruyun! Arzumuz 
budur. 

 
ŞAİR, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI ZƏLİMXAN 

YAQUBUN ÇIXIŞI 
  
- Möhtərəm prezident! 
Hörmətli mərasim iştirakçıları! 
Bu gün təqdim olunan ali dövlət mükafatı mənim üçün, tərcü-

meyi-halım, nəsil-nəcabətim, elim üçün üç mənada çox əzizdir, 
müqəddəsdir, unudulmazdır. 

Birincisi, bu möhtəşəm salona baxıb nə görürəm? XX əsrin 
ikinci yarısında Azərbaycan xalqının tərcümeyi-halını yaradan və 
Azərbaycan xalqının tərcümeyi-halına çevrilən, ölkəmizin bütün 
fəaliyyət sahələrini əhatə edən, tarixə adı yazılmış çox görkəmli 
şəxsiyyətlərlə bir məclisdə iştirak etmək mənim üçün çox böyük 
şərəfdir. 

İkincisi, mənim üçün böyük şərəf və müqəddəslik ondan iba-
rətdir ki, bu mükafatı qanımız və canımız bahasına, şəhidliyimiz 
və igidliyimiz bahasına əidə etdiyimiz, dünyada bütün sözlərdən 
müqəddəs olan müstəqil Azərbaycanın mükafatı kimi qəbul edi-
rəm... 
      Üçüncüsü, mənim üçün ona görə əziz və müqəddəsdir ki, bu 
mükafatı Azərbaycan xalqının böyük oğlu, möhtərəm prezi-
dentimiz Heydər Əlirza oğlunun fərmanı ilə alıram. 
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Möhtərəm prezident, mən bu gün qürur hissi ilə deyə bilərəm 
ki, ABŞ-a 23 günlük səfərdən təzə qayıtmışam. Orada 
senatorlarla, konqresmenlərlə, federal səviyyədə dövlət adamları 
ilə, ştatlarda qubernatorlarla görüşlərin hamısında biz bir böyük 
həqiqətin şahidi olduq. Artıq erməni yalanının maskası yırtılır, 
Sizin apardığınız ardıcıl və prinsipial siyasət sayəsində 
Azərbaycan həqiqətləri dünyanın hər yerində dəstəklənir. inanırıq 
ki, bu müqəddəs arzular Azərbaycanın böyük qələbəsi ilə 
nəticələnəcəkdir. 

  
Bu mükafat mənə deyir ki: 
Desə, quş olmalısan, dağlarına 
   qonaram,  
Desə, daş olmalısan, yerimdəcə 
   donaram.  
Desə, köz olmalısan, göz-göz 
   olub yanaram,  
Mən bu məhəbbətimlə 
   ömrü ömür sanaram.  
Vətən ki, gözlərimin ağıdır, 
   qarasıdır.  
Hələ bu harasıdır, hələ bu 
   harasıdır. 
 
Möhtərəm prezident! 
Möhtərəm Heydər Əlirza oglu! 
Sizin mənə təqdim etdiyiniz bu mükafat Azərbaycan 

ədəbiyyatına, Kitaba, mutailəyə, qələmə, sözə, mədəniyyətə, 
ziyalılığa, işığa verilən mükafatdır. Bu gun hamı burada mükafat 
aldı.  

 
Amma Azərbaycan xalqının gözlədiyi ən müqəddəs bir 

mükafat var. Onu hamımız səbirsizliklə gözləyirik. Bu, 
Azərbaycan xalqının Qarabağ torpaqları uğrunda haqq işinin 
qələbə çalması ilə bağlı mükafatdır. İnşaalah, Sizin 
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rəhbərliyinizlə, sərkərdəliyinizlə xalqımız o mükafatı da Sizin 
tərəfinizdən qəbul edəcəkdir. Sizə təşəkkür edirəm. 

Minnətdaram. 
*  *  * 

 
Xalq Artisti Vera  Şiryevə söz verildi  

 
XALQ ARTİSTİ VERA  ŞİRYENİN ÇIXIŞI 

  
- Möhtərəm prezident, icazə verin, Səməd Vurğunun "Ananın 

öyüdü" şerindən bir parça oxuyum. 
Geyib əsgər paltarını, silahlandı  
    qəhrəman,  
Onun polad sinəsinə 
    sığışmadı ürəyi.  
Dayan - dəyib, yaxın gəldi, öpdü  
    onun alnından,  
Yay gününün xoş səhəri, bir də  
    dağlar küləyi.  
- Ana! getdim, salamat qal 
-     deyib, öpdü qarını.  
- Ana igid balasına açdi 
    öz qollarını,  
Üz-gözündən öpə-öpə bağrına 
    basdı onu,  
Ana yurdun bu qəhrəman, bu  
    namuslu oğlunu.  
Dedi: öğlum, göz bəbəyim, sən  
    ey ömür çiçəyim!  
Tarixlərin şahididir mənim bu  
    ağ birçəyim.  
Görürəm ki, qəhrəmansan 
    sənə halaldır südüm,  
Qulağında yaxşı qalsın mənim 
    sənə öyüdüm:  
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Biz sənsiz də dolanarıq, uğur 
    olsun yoluna, 
 Qılıncını çalan zaman qüvvət 
    gəlsin qoluna!  
Sən düşmənin qabağında igid 
    tərpən vüqarla,  
Tüfəngini təmiz saxla, atını da 
    tumarla!  
Öz yerində olsun gərək igidin 
    yar-yarağı,  
Hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin 
    onun sorağı.  
İgid balam! Hərçəndi ki, öz 
    ananam mən sənin,  
Çörəyilə böyümüsən bizim 
    ana vətənin. 
Payız vaxtı bağçamızın 
    heyvaları dəyəndə,  
Şaftalılar şirələnib budağını 
    əyəndə,  
Göndərərəm, sovqatını - sənin 
    də öz payını,  
Sən də artır öz əlinlə 
    zəfərlərin sayını.  
Get, düşmənin qabağında igid 
    tərpən vüqarla,  
Tüfəngini təmiz saxla, atını da  
    tumarla". 
  
 
 
SonraVera Şiryenin bacısı qızı Zemfira TAGIZADƏ 

Azərbaycan prezidentinə müraciətlə dedi: 
- Cənab prezident, Sizə ailəmizin adından dərin minnət-

darlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, mənim xalamı yaddan 
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çıxarmırsınız. Siz heç kimi unutmursunuz. Hamıya - alimlərə, 
aktyorlara, həkimlərə, əlillərə, veteranlara və bizə, şəhid ailə-
lərinə diqqət və qayğı göstərirsiniz. 

Mənim oğlum, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eldar Tağızadə 
1992-ci ildə şəhid olubdur. Anası kimi mən də onun yolunu 
davam etdirirəm. Biz Sizə minnətdarıq. Neçə ildir ki, sakit 
yaşayırıq. Bizim balalarımız böyüyür. Daha evlərə qara kağız 
gəlmir. Uşaqlarımıza toy edirik, bayram keçiririk. 

Cənab prezident, buna görə Sizə, yalnız Sizə çox sağ ol 
deməliyik. Bu sabitliyin nə demək olduğunu biz şəhid anaları çox 
yaxşı başa düşürük. Sizə minnətdarıq ona görə ki, əlinizdə xəritə 
bütün dünyaya sübut elədiniz ki, Azərbaycan var, Azərbaycan 
yaşayır və Azərbaycan demokratik və sivil yolla inkişaf edir. 
Hamıya sübut etdiniz ki, biz təcavüzkar deyilik, təcavüzkar öz 
torpağında müharibə aparmaz. Biz Sizə inanırıq. İnanırıq ki, Siz 
Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll edəcəksiniz, bu niyyətinizi 
çox gözəl başa düşürük. Çox sağ olun. Bilin ki, biz həmişə, axıra 
qədər Sizin dayağınız olacağıq. Sağ olun. Allah həmişə Sizə yar 
olsun. 

  
 
XALQ ARTlSTİ, BƏSTƏKAR TOFİQ BAKIXANOVUN 

ÇİXIŞI 
 

- Möhərəm cənab prezident!  
-   Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yaradıcılıq üğurlarım 
Azərbaycana Sizin başçılıq etdiyiniz dovrə, 1969-cu ilə təsadüf 
edir. 1969-cu ildə Sizin sayənizdə Azərbaycan Opera və Balet 
Teatrının balettruppası ilk dəfə beynəlxalq festivalda istirak 
etmişdir. O vaxt bız Azərbaycan musiqi mədəniyyətini yük-
səkiərə qaldırdıq. Qayıdandan sonra Sizin bizə olan qayğınızı da 
heç vaxt yaddan çıxarmaram. 

Azərbaycan bəstəkarları içərisində əməkdar incəsənət xadimi 
adını ilk dəfə Siz mənə vermisiniz. Bir də ona görə xosbəxtəm ki, 
30 il bundan əvvəl mərhum atam Əhməd Bakıxanovun fəxri ad 
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alması Sızin sayənizdə olmuşdu. Hətta eşıtdık ki, demişdiniz 
Əhməd Bakıxanov onsuz da xalq artistidir. Bu sözlər bizim 
nəsilimiz üçün yadigardır. 

Bu günlərdə mənim yaradıcılıq fəalıyyətimlə bağlı "Bəstəkar 
haqqında söz" kitabı çap olunubdur. 

Həmin kitab mənim ünvanıma göndərdiyiniz məktubla açılır. 
Mən dalbadal dörd ildir ki, cənab Rauf Denktaşın dəvəti ilə Şimali 
Kiprdə beynəlxalq festivallarda iştirak etmışəm. 1998-ci il mayın 
10-da, Sizin anadan olduğunuz gün şərəfinə, mən orada müəllif 
konserti vermişəm. Dünyanın çox yerindən gəlmiş 
nümayəndələrin qarşısında dedim ki, möhtərəm prezidentimiz 
Heydər Əliyevi ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Bütün salon 
ayağa qalxdı. İnanın, ingilislər, fransızlar, italyanlar, almanlar – 
hamı Azərbaycanı Sizin adınızla tanıyır. 

Mən bunun şahidiyəm. 
Mən bu kitabdan cənab Rauf Denktaşa verəndə, latın əlifbası ilə 
yazıldığı üçün o, həmin məktubu oxudu. Mənə dedi kl, Siz 
xoşbəxt millətsiniz ki, dünyada tanınmış siyasətçi Heydər Əliyev 
kimi prezidentıniz var. Məktubdakı sözləri tərcümə edəndən sonra 
xarici qonaqlar gəlib məni təbrik edirdi və deyirdilər ki, bizim 
adımızdan möhtərəm prezidentinizi hər barədə təbrik edin. 
     İcazə verin, bu kitabda yazdığım ürək sözlərimi oxuyum: 
“Möhtərəm cənab prezident, biz bəstəkarlara qayğınıza və diqqətə 
görə Sizə öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. 
Mənim yaradıcılığıma və pedaqoji fəaliyyətimə verdiyiniz yüksək 
qiymət məni bundan sonra da daha əzmlə yazıb-yaratmağa və 
musiqimizin xarici ölkələrdə geniş  şəkildə təbliğinə sövq edir, 
ruhlandırır”. Hörmətli prezident, bu kitabı yadigar olaraq Sizə 
təqdim edirəm. Cənab prezident, Siz mahnıları sevirsiniz. 15 
mahnı və Abbasqulu Ağa Bakıxanovun sözlərinə yazılmış 15 
romansdan ibarət bu audio kassetləri də qəbul etmənizi xahiş 
edirəm. Sizə cansağlığı uzun ömür arzulayıram. 30 il əvvəl Sizin 
sayənizdə fəxri ad almışam, üstündən 30 il keçib, yenə mukafat 
almışam. O gün olsun ki, mənim nəslimin davamçısı yenə də sizin 
imzanızla bu adlara layiq olsun. 
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    Sağ olun, minnətdaram.         
MEMAR HAFİZ ƏMİRXANOVUN ÇIXIŞI 

  
 Hörmətli prezident! 
Bir qrup memara yüksək orden verməyiniz Sizin me-

marlarımıza göstərdiyiniz qayğının nümunəsi, Azərbaycan 
memarlığına boyuk dıqqət kımı qəbul edm. Xalqımız Sizi uzun 
illər sovet məkanında, sonra Azərbaycan Res-publikasının 
müstəqilliyi dövründə ölkəmizdə gedən geniş miqyaslı memarlıq, 
tikinti, quruculuq işlərinin həm ilhamçısı, həm də bilavasitə 
iştirakçısı kimi tanıyır. Biz inanırıq ki, işgal altında olan 
torpaqlarımız Sizin titanik səyiniz nəticəsində azad ediləcək və biz 
memarların qarşısında kənd və şəhərlərimizin bərpası kimi məsul 
işlər duracaqdır. 

Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Sizə gərgin işinizdə uğurlar, 
cansağlığı arzulayıram. Sizin verdiyiniz bu yüksək qiymət bütün 
memarlarımıza aiddir. Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü 
bildiririk. Çox sağ olun. 

 
 
 
Sonra xalq artisti Zəroş Həmzəyevaya söz verildi. 
 

XALQ ARTİSTİ  
ZƏROŞ HƏMZƏYEVANIN ÇIXIŞI 

 
- Möhtərəm prezident! 
Bu gün mən burada yaradıcılığımdakı 60 ildə hiss etmədiyim 

sevinc və həyəcan keçirirəm. İnanın, mən gələndə yeriyə 
bilmirdim. Ona görə yox ki, bu gün mükafat, orden alıram. Yox, 
vaxtilə mən çox orden və medallar almışam. Amma heç birində bu 
həyəcanı keçirməmişəm. Bu gün ona görə həyacanlıyam ki, mən 
öz müstəqil dövlətimizin, müstəqil Azərbaycanımızın "Şöhrət" 
ordeni ilə təltif olunuram. Ən əsası isə ona görə ki, bu ordeni 
mənə 65 il bundan əvvəl bir məktəbdə, bir sinifdə oxuduğumuz, 
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bir partada əyləşdiyimiz balaca Heydər - bu gün isə bəşəriyyəti 
heyran edən, dünya şöhrətli prezidentimiz Heydər Əliyev öz əlləri 
ilə verdi. Bundan xoşbəxt nə ola bilər? 

Heydər müəllim, Allah Sizi bütün arzularınıza çatdırsın. Gün o 
gün olsun ki, torpaqlarımız geri alınsın, qələbə münasibətilə 
Qarabağda, Xankəndidə Sizin ayaqlarınız altında qurbanlar 
kəsilsin. 

Toy-bayram bürüsün vətən mülkünü, 
Mən də qoca vaxtı görüm o günü. 
 

* * * 
 
Sonra Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti, xalq 

rəssamı Tahir Salahov çıxış etdi. 
 

RUSİYA RƏSSAMLIQ AKADEMİYASININ 
VİTSE-PREZİDENTİ XALQ RƏSSAMI 

TAHİR SALAHOVUN GIXIŞI 
 

- Çox hörmətli prezident, əziz Heydər Əlirza oğlu! 
Hörmətli həmkarlar, dostlar! Bu gün mənə böyük şərəf nəsib 

olmuşdur: Mən "İstiqlal" ordeni kimi yüksək bir ordenlə təltif 
edilmişəm. Demək istəyirəm ki, bu, mənim üçün ən qiymətli 
mükafatdır, çünki o, müstəqil Azərbaycanın mənə ilk mükafatıdır. 
Cənab prezident, bu gün mən Bakıya bu mərasimdə iştirak etmək 
üçün gəlmişəm. Dostlarınız - bir çox yaradıcılıq ittifaqlarından 
olan Rusiya, Moskva ziyalıları Sizə ən səmimi salamlarını 
yetirirlər. Sizi hamı xatırlayır, sevir və dəyərləndirir. Keçmiş 
Sovet ittifaqının mədəniyyəti sahəsindəki və xalq təsərrüfatının bir 
çox sahələrindəki yaxşı işlərinizi hamı xatırlayır. Zənnimcə, 
mədəniyyətə verdiyiniz bu töhfə həm Azərbaycanın, həm də 
MDB-nin bir çox ölkələrinin mədəniyyət xadimləri üçün böyük 
səadətdir. 
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AZƏRBAYCAN İSTEHSALAT BİRLİYİNİN BAŞ 

DİREKTORU XALQ RƏSSAMI KAMİL ƏLİYEVİN ÇIXIŞI 
 
- Cənab Heydər Əliyeviç! 
Mən danışmaya bilməzdim. Ona görə ki, bizə çox böyük şərəf 

vermisiniz. 
Heydər ƏLİYEV: Bilirsən, nə var, Heydər Əliyeviç yox. 
Kamil ƏLİYEV: Heydər Əlirza oğlu. 
Heydər ƏLİYEV: Əlirza oğlu da deyə bilərsən. Əliyeviç 

getdi. Biz müstəqil dövlətik və bir neçə gün əvvəl fərman 
imzalamışam. İstəsən, deyə bilərsən, prezident, Heydər Əlirza 
oğlu. Amma bizdə Heydər Əlirza oğlu da o birisi dildən tərcümə 
olunan şeydir. Ona görə səhvə yol vermə. 

Kamil ƏLİYEV: Heydər Əlirza oğlu, boynuma alıram. Sağ 
olun. 

Heydər Əlirza oğlu, Sizin mənə verdiyiniz orden 30 min, 50 
min, 100 min, bəlkə də yarım milyon xalçaçı qadınlara aiddir. 
Bizim elə bir sahəmiz yoxdur ki, orada 100 min nəfər əhatə 
olunsun. Amma 8 milyonluq Azərbaycan xalqının içində ən azı 
100 min xalçaçı var. Xalçaçılıq, xalq sənətinə verdiyiniz qiymət 
bizim xalçaçılarmızın ürəyindən oldu. Çünki bu tətbiqi incəsənətə, 
bizə məxsus olan xalçaçılıq sənətinə heç kim belə qiymət 
verməyibdir. Cürbəcür sahələrdə işləyənlər Amerikada, 
İngiltərədə, Fransada, Leninqradda oxuyublar. Onların çox böyük 
inkişafları var. Amma xalçaçılıq sənəti anamızın sənətidir. Züm-
zümə ilə ilmə vurmaqla bu sənəti elə bir professional səviyyəyə 
gətirib çıxarıblar ki, indi xalçaçılarımız bütün dünyada məşhurdur. 

Əlbəttə, bu ordeni ən yüksək mükafat hesab edirəm. Mənim bir 
medalım da var. Onu Amerikada veriblər. Azərbaycan xalçası 
dünyada birinci yeri tutubdur. O medalın balacasını döşümə 
taxmışam. 

Cənab Heydər Əliyev, Sizi bütün xalçaçılar adından, bu sahədə 
işləyən insanlar adından ürəkdən təbrik  edirəm.   Siz  millətimizə 
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məxsus olan sənəti belə yüksək səviyyəyə qaldırdınız. Çox sağ 
olun, var olun. 

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 
Respublikamızın rəhbəri təltif olunanlarla xatirə şəkli çəkdirdi. 
Mərasimdə Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev, prezidentin katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə, 
Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdirləri Fatma Abdullazadə, 
Süleyman İsmayılov və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 

 
AzərTAc  

 
 
 AZƏRBAYCAN 21 iyul  2001-ci il 
 

XAN ŞUŞİNSKİNİN 100 İLLIK 
YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ 

HAQQINDA 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASl PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMl 

 
2001-ci ildə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nü-

mayəndəsi, məşhur xanəndə, xalq artisti İsfəndiyar Aslan oğlu 
Cavanşirovun (Xan Şuşinskinin) anadan olmasının 100 ili tamam 
olur. 

Azərbaycan klassik xanəndəlik ənənələrinin layiqli 
davamçılarından biri olan Xan Şuşinski müstəsna fitri istedadı, 
geniş diapazonlu gur və məlahətli səsi, yüksək ifaçılıq 
mədəniyyəti sayəsində Azərbaycan muğam sənətini 
zənginiəşdirmiş, bir neçə muğama yeni xallar, guşə və şöbələr 
əlavə etmişdir. Onun ifasında səslənmiş muğam və xalq mahnıları 
əsl sənət inciləri kimi milli musiqi mədəniyyəti xəzinəmizə 
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həmişəlik daxil olmuşdur. Öz 60 illik yaradıcılığı ilə Azərbaycan 
xanəndəlik sənəti tarixində özünəməxsus məktəb yaratmış Xan 
Şuşinski ölkəmizdə istedadlı ifaçılar nəslinin yetişdirilməsinə də 
böyük əmək sərf etmişdir. 

XX əsrdə Azərbaycan milli musiqi sənətinin inkişafında mü-
hüm rol oynamış Xan Şuşinskinin 100 illik yubileyinin ölkəmiz-
də layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alı-ram. 

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, 
Təhsil Nazirliyinə və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına 
tapşırılsın ki, Xan Şuşinskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley tədbirləri hazırlayıb həyata keçirsinlər. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərən-
camdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 20 iyul  2001-ci il 
 
AZƏRBAYCAN 16 oktyabr 2001 

 
RƏŞİD BEHBUDOVUN ADI AZƏRBAYCAN 

MƏDƏNİYYƏTİ TARİXİNƏ ƏBƏDİ HƏKK 
OLUNMUŞDUR 

 
DAHİ SƏNƏTKAR RƏŞİD BEHBUDOVUN XATİRƏ 

GECƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR 
ƏLİYEVİN NİTQİ 

  
- Əziz dostlar! 
Hörmətli xanımlar və cənablar. 
Hörmətli qonaqlar! 
Müstəqil Azərbaycanın onuncu ildönümü münasibətilə 

keçirilən bayram mərasimləri sırasında Azərbaycanın böyük oğlu, 
dahi sənətkar Rəşid Behbudovun xatirə gecəsinin gözəl, təntənəli 



 803

şəraitdə keçirilməsi qədim tarixə malik Azərbaycan xalqının nə 
qədər zəngin mədəniyyətə malik olduğunu və dünya mədəniyyəti 
xəzinəsinə necə böyük şəxsiyyətlər verdiyini nümayiş etdirir. 

Rəşid Behbudov nadir bir insandır, nadir şəxsiyyətdir. 
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bənzərsiz bir incəsənət 
ustasıdır. Bizim tədqiqatçılar Rəşid Behbudovun yaradıcılığı, 
onun qoyduğu irs haqqında indiyə qədər kitablar yazıblar, bundan 
sonra da yazacaqlar. Hesab edirəm ki, XX əsrdə Azərbaycan 
mədəniyyətinin inkişaf etməsində nə qədər onun böyük xidmətləri  
olduğu  zaman getdikcə daha da dərindən dərk olunacaqdır. 
Ancaq bugünkü xatirə gecəsi Azərbaycan xalqının, müstəqil, azad 
Azərbaycanın Rəşid Behbudov yaradıcılığına verdiyi daha bir 
qiymətdir. 

Rəşid Behbudov öz təkraredilməz, məlahətli səsi ilə, xarici 
görünüşü ilə, artistlik istedadı ilə böyük musiqiçi və gözəl 
müğənni idi. Rəşid Behbudovun Azərbaycan mədəniyyətinə 
gəlməsinin bir neçə mərhələsi var. Onların hər biri bizim 
xalqımızın mədəniyyətini, musiqisini, mahnı sənətini, incə-
sənətini yüksəldib və onlara yeni-yeni forma vermişdir. 

Mən Rəşid Behbudovu ilk dəfə 1943-cü ildə, ikinci dünya 
müharibəsinin o ağır dövründə Bakıda Zabitlər evində din-
ləmişəm. Ondan sonra mən Rəşid Behbudovun sənətinə, onun 
səsinə vurğunam və bütün ötən illər onun mahnıları, onun ifa 
etdiyi gözəl rollar, onun gözəl səsi məni həmişə heyran edibdir. 

Rəşid Behbudov Azərbaycan səhnəsində ilk dəfə görünəndən 
dərhal böyük hörmət və şöhrət qazandı. Təbiidir ki, bunlar 
hamısı onun fitri istedadı ilə bağlı idi. Xalq dilində buna Allah 
vergisi deyirlər. Çünki bir adamda bu qədər gözəl 
xüsusiyyətlərin yüksək səviyyədə cəm olması həddən ziyada 
nadir bir hadisədir. Bunlara görə də Rəşid Behbudov 
Azərbaycan mə-dəniyyətinin ən dəyərli incilərindən biri kimi, 
xalqımızın tarixinə əbədi həkk olunubdur. 

Rəşid Behbudov mərhum Tofiq Quliyev ilə birlikdə 
Azərbaycanda ilk estrada mahnılarının yaradıcısı olubdur. 
Bilirsiniz ki, 40-cı illərdə artıq estrada musiqisi çox cazibədar 
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olmuşdu. Ancaq bir çox hallarda bu, ümumi, trafaret xarakteri 
daşıyırdı. Ancaq Rəşid Behbudov özünə-məxsus ustalığı ilə həm 
müasir estrada mahnılarını çox gözəl ifa edirdi, həm də 
Azərbaycan musiqi folklorundan, Azərbaycan xalq musi-qisindən 
gözəl mahnıları götürüb onları müasirləşdirirdi və müasir estrada 
səviyyəsinə qaldırırdı. Yəni deyə bilərəm ki, Rəşid Behbudov 
Azərbaycanın xalq mahnıları ilə, musiqi folkloru ilə, müasir 
estrada mahnılarının Azərbaycan xüsusiyyətləri daşıyan sintezini 
yarada bilmişdir. 

Hesab edirəm ki, bu, bizim musiqi tariximizdə, incəsənət 
tariximizdə xüsusi yer tutur. Xatırlayın,  o,  bizim  qədim xalq 
mahnılarını elə müasirləşdirirdi, elə gözəl ifa edirdi ki, adam 
heyran qalırdı - bu, qədim xalq mahnısıdır, ya müasir estrada 
mahnısıdır. O, heç vaxt öz milli köklərindən ayrılmamışdır. Onun 
o dövrdə ifa etdiyi mahnıların hamısı milli xarakter daşımışdır. 
Azərbaycanın milli folklorundan, xalq dilindən gələn sözləri 
mahnılarında o qədər şirin, o qədər məharətlə ifa edirdi ki, adamı 
ikiqat, üçqat sevindirirdi,mənəvi zövq verirdi. 

Bu gün burada, səhnədə bizim gözəl qızlarımız Rəşid Beh-
budovn daim oxuduğu “Ləbu-ləb” mhnısını çox yaxşı ifa etdilər. 
Amma Rəşid Behbudovun ifası tamamilə başqa idi. Mən nəyə 
fikir verdim? Rəşid Behbudov üslubuna. Məsələn, mahnılardan 
birində sözlər var: “İrəhmin gəlsin, nənə”.  Azərbaycan ədəbi 
dilində “rəhmin gəlsin” deyilir. Amma xalq lap keçmişdən 
“rəhmin gəlsin” əvəzinə, “irəhmin gəlsin” deyir. Yəni o, mahnıları 
müasirləşdirəndə onların xalqa xas olan xüsusiyyətlərini, ləzzətli 
məqamlarını heç vaxt itirmirdi. O, mahnını oxuyanda bilmirdin ki, 
qədim xalq mahnısı oxuyur, yaxud da müasir estrada mahnısı 
oxuyur. Ona görə də Rəşid Behbudovun bu sahədə yaradıcılığı, 
hesab edirəm, Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. 

Rəşid Behbudov müğənni kimi, musiqiçi kimi çoxşaxəli bir 
insan idi. O, ilbəil öz üzərində işləyərək yaradıcılığını daim 
inkişaf etdirirdi, daim zənginləşdirirdi. Uzun illər onun mu-
siqisinin pərəstişkarı olan bir şəxs kimi, indi bu salonda oturub 
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bütün o dövrləri xatırlayanda mən düşünürəm ki, Rəşid Behbudov 
sənəti hər mərhələdə nə qədər inkişaf edirdi, irəli gedirdi. 

Rəşid Behbudovun həyatında, sənət fəaliyyətində ən görkəmli 
yer tutan dahi Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının 
ekrana köçürülməsində ifa etdiyi Əsgər roludur. Məlumdur ki, 
Üzeyir Hacıbəyov  “Arşın mal alan” əsərini XX əsrin əvvəllərində 
yazıbdır. Deyə bilərəm ki, o, bir əsrdir yaşayır, gələcək əsrlərdə də 
yaşayacaqdır. Çünki o qədər mənalı-məzmunlu, həm də gözəl 
musiqiyə malik olan bir əsərdir ki, heç vaxt öz aktuallığını 
itirmir və nə qədər təkrar olsa da, insanı, musiqi sevən, sənət 
sevən insanı heç vaxt yormur. Əksinə, hər dəfə insana sevinc 
gətirir, insana ilham verir. 

“Arşın mal alan” operettası Üzeyir Hacıbəyov onu yaradandan 
bəri daim Azərbaycan səhnəsində nümayiş etdirilibdir. Təkcə 
Azərbaycanda yox, tarixdən bilirəm, keçən əsrin 20-30-cu və hətta 
bir neçə mərkəzi Asiya ölkələrində və bizə dilcə yaxın olan başqa 
öIkələrdə “Arşın mal alan” operettası səhnədə çox uğurla 
göstərilirdi. Ancaq dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun, dahi 
müğənni Rəşid Behbudovun və Azərbaycanın çox böyük 
rejissorlarından biri Rza Təhmasibin hələ o ağır dövrdə, - 1944-cü 
ildə, müharibə qurtarmamışdı, - “Arşın mal alan”ı ekran-
laşdırması və təbiidir, təkcə səhnədən ekrana keçirməsi yox, yeni 
quruluşda verməsi böyük bir hadisə idi. Səhv etmirəmsə, 1945-cı 
ildə bu film artıq işıq üzü gördü. Qısa bir müddətdə təkcə 
Azərbaycanı yox, demək olar ki, keçmiş SSRİ-nin bütün 
şəhərlərini, bölgələrini, respublikalarını fəth etdi. 

Bir sənətkar kimi Rəşid Behbudovun xüsusiyyətlərindən biri də 
ondan ibarətdir ki, gözəl səsi ilə yanaşı, mahnının sözlərini də 
gözəl tələffüz etmək qabiliyyəti var idi. Bəzən mahnını oxuyurlar, 
sözlər bir-birinə toqquşur, qavramaq mümkün olmur. Amma 
Rəşid Behbudov, ümumiyyətlə, bütün mahnıları ifa edərkən, 
sözləri o qədər aydın, səlist, o qədər düzgün tələffüz edirdi ki, bu, 
onun sənətini daha da yüksəldirdi. 

Ancaq bununla bərabər bir xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, o, 
Azərbaycan dilini gözəl bilərək, eyni zamanda rus dilini də gözəl 
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bilirdi. ümumiyyətlə, onun başqa xalqların dillərində mahnılar ifa 
etmək qabiliyyəti, demək olar ki, dünyada heç bir sənətkara nəsib 
olmayıbdır. 

 “Arşın mal alan” filmi Azərbaycanda tarixi bir hadisə kimi 
meydana çıxdı. Ancaq əgər bu, təkcə Azərbaycan çərçivəsində 
qalsaydı, təbiidir ki, indi biz bunun haqqında bu qədər danışa 
bilməzdik. Ancaq onu rus dilinə tərcümə etdilər. Ən əsas cəhət 
ondan ibarətdir ki, Rəşid rus dilində də özü oxuyurdu, onun səsi 
idi, onun mahnıları idi. Beləliklə, o, keçmiş Sovetlər İttifaqında 
bütün xalqlara tanış olan, xalqların bildiyi rus dilində hər yeri 
gəzdi. 

Mənim yaxşı xatirimdədir, o illər Leninqradda oxuyurdum. 
Orada “Arşın mal alan” filmi o qədər böyük müvəffəqiyyətlə 
gedirdi ki, insanlar o fılmə bir daha, bir daha baxmaq istəyirdi. 
Amma iş təkcə bunda deyil. Rəşid Behbudovun o filmdə oxu-
duğu mahnıları insanlar gözəl bir musiqi kimi qəbul etmişdilər və 
çox yerlərdə oxuyurdular. Hətta bəzən ailələrdə, şənliklərdə, 
görüşəndə bir də görürdün ki, məsələn, bir rus Rəşid Beh-budovun 
mahnısını böyük sevgi və məhəbbətlə ifa edir. Bu, Azərbaycan 
mədəniyyətini, Azərbaycan musiqisini, mahnısını ilk dəfə 
dünyaya tanıdan bir əsər oldu. Yəni o yaranandan filmə çevrilənə 
qədər, onun haqqında film yaranana qədər bir mərhələ idi. Bizim 
xalq və bizə yaxın xalqlar bu əsəri yaxşı bilirdilər. Amma onu 
filmə çevirib, rus dilinə tərcümə edəndən sonra və Rəşid özü 
həmin mahnıları rus dilində gözəl ifa edəndən sonra bütün 
dünyanı dolaşdı. Demək olar ki, Azərbaycan musiqisini, 
mədəniyyətini, incəsənətini, mahnısını dünyaya açan, yəni 
geniş kütlələrə açan ikinci belə hadisə olmamışdır. 

Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mədəniyyət, xüsusən musiqi 
mədəniyyəti, mahnı xalqları başqa xalqlar qarşısında ən gözəl, ən 
aydın tanıdan bir sahədir. Söz yox ki, hər bir ölkədə hansısa bir 
alimin ixtirası, hansısa başqa bir hadisə dünya tarixinə daxil olur. 
Amma onların hamısı, əksəriyyəti, demək olar ki, müəyyən 
xalqların, yaxud millətlərin, ölkələrin çərçivəsində qalır. 
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Məsələn, dünyada ən məşhur alimlərdən biri Eynşteyn 
çoxlarına məlumdur, amma çoxlarına da məlum deyildir. İndi bu 
zalda soruşsan ki, onu kim yaxşı tanıyır, yəqin çox az adam 
tapılar. Ancaq mədəniyyət, yəni musiqi mədəniyyəti, mahnı 
mədəniyyəti təkcə bizim üçün deyil, bütün xalqlar üçündür. 0 
qədər cazibədardır ki, dünyada xalqı bütün başqa nailiyyətlərindən 
daha yaxşı tanıdır.  

Yenə də xatırlayıram. 50-ci illərdə SSRİ-yə, o cümlədən 
Azərbaycana ilk dəfə Hindistanın “Avara” filmi və Rac Kapur 
gəldi. O vaxta qədər biz heç bilmirdik ki, Hindistanın mahnısı 
nədir, musiqisi nədir və onun filmi nədir. Amma “Avara” filmi ilə 
və böyük aktyor, artist Raç Kapur ilə Azərbaycanda Hin-distanı 
əvvəlki dövrlərdən daha da çox tanıdılar. Belə misallar çəkmək 
olar. Ancaq dünya miqyasında bunlar azdır. 

Amma Rəşid Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan xalqını 
təkcə “Arşın mal alan” filmi ilə tanıtmayıbdır. Rəşid dünyanın bir 
çox ölkələrinə səyahət edib, böyük-böyük salonlarda konsertlər 
veribdir və Azərbaycan musiqisini, mahnılarını öz gözəl üslubu 
ilə, gözəl ifası ilə o ölkələrin insanlarının qəlbinə salıbdır. 

Deyə bilərəm ki, Rəşid Behbudov dünyanı dolaşmış ilk 
Azərbaycan müğənnisidir, musiqiçisidir. İkinci beləsi olma-yıbdır. 

Yenə bir hadisə yadıma düşür. Bir dəfə bizim bir neçə 
yoldaşlar, o cümlədən mən Rəşid Behbudovun evinə getmişdik. 
Oturub söhbət edirdik, çay içirdik. O, Türkiyə səfərindən 
qayıtmışdı. O vaxt hələ televiziya yox idi. Radio musiqini o qədər 
də geniş verə bilmirdi. Rəşid Behbudov, demək olar ki, bizim 
mədəniyyət xadimlərindən Sovet vaxtı Türkiyəyə gedən ilk 
Azərbaycan elçisi, müğənnisi olubdur. 

Niyazi də xarici ölkələrə çox gedibdir, bəzi opera, balet 
əsərlərini tamaşaya qoyubdur. Amma Rəşid Behbudov geniş kütlə 
içərisində, böyük salonlarda Azərbaycan mahnılarını oxuyubdur. 
Bilirsiniz ki, Azərbaycan mahnıları bizim qardaş türk xalqı üçün 
nə qədər böyük, zövq verir, onda nə qədər maraq doğurur. Eləcə 
də türk mahnıları türk musiqisi Azərbaycanda sevildiyi kimi. 
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Xatırlayıram, Rəşid Behbudov maqnitofonu işə saldı, orada 
oxuduğu bir mahnını səsləndirdi. Onun birinci xüsusiyyəti bundan 
ibarət idi ki, o, getdiyi yeri hansısa bir mahnı ilə mütləq 
birləşdirirdi. Hansı mahnı olduğunu xatırlaya bilmirəm, amma 
onun hər bəndi qurtarandan sonra o, çox gözəl səsi ilə deyirdi: 
“İstanbul-Bakı, İstanbul-Azərbaycan, Türkiyə-Azərbaycan”. 

Hansı ölkəyə gedirdisə, mütləq səfərindən əvvəl oranın gözəl 
mahnılarından bir neçəsini o ölkənin xalqının dilində hazırlayırdı, 
gedib orada oxuyurdu və böyük hörmət qazanırdı. Bu barədə çox 
demək    olar. 

Mən sadəcə, öz xatirələrimi, hamısını da yox, bəzilərini, 
deyirəm. Çünki hamı bilməlidir, gələcək nəsillər də bilməlidir ki, 
Rəşid Behbudov Azərbaycan  xalqına,  onun dünyada tanınmasına 
nə qədər böylik xidmətlər göstəribdir.  Mənim  böyük qardaşım, 
rəhmətlik akademik Həsən  Əliyevlə  bir neçə dəfə söhbətdə onun 
dediyi sözlər mənim yadımdan heç vaxt çıxmır. O deyirdi ki, biz 
yüz ildir dünyaya neft veririk, amma biz bununla özümüzü 
dünyaya tanıda bilmədik. Ancaq bir nəfər, bir insan - Rəsid 
Behbudov öz mahnıları ılə, yəni Azərbaycan  mahnıları və 
musiqisi ilə Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdı. Çox düzgün 
deyilmiş sözlər idi. Mən bunu heç vaxt yadımdan çıxartmaram. 
Çünki bu, həqiqətdir. Rəşid Behbudov, demək olar ki, vokal 
sənətinin bütün sahələrində özünü çox məharətlə  göstəribdir. 
”Sevil” operası... Xatırlayıram ki, 1953-cü ildə bizim opera və 
balet teatrında “Sevil”    opera-sının premyerası idi. Təbiidir ki, 
mən orada idim. Mən Rəşid Behbudovun belə mərasimlərinin 
çoxuna gedirdim. Fikrət Əmirovun yazdığı “Sevil” operası çox 
böyük təsir bağışladı. Onu da demək istəyirəm  ki,  Üzeyir Hacı-
bəyovun  yazdığı   “Koroğlu”  operasından  sonra da 
Azərbaycanda opera janrında    əsərlər   yaranıbdır. Amma ondan 
sonra “Sevil” operası  qədər çox dəyərli, yüksək musiqiyə, 
professional musiqiyə malik olan opera olmamışdır. 

Bu, bəlkə də mənim subyektiv fikrimdir. Ancaq hesab edirəm 
ki, bu, həqiqətə yaxındır. Rəşid Behbudov orada Balaş rolunu çox 
məharətlə ifa etdi. Biz Cəfər Cabbarlının “Sevil” pyesini çox 
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yaxşı bilirdik. Gənclik vaxtlarımda bizim teatrlarda “Şevil” pyesi 
tamaşaya çox qoyulurdu. 

Ona görə də C.Cabbarlı yaratdığı “Sevil” pyesi bizim 
yaddaşımızda  bir dram əsəri kimi qalmışdı. Amma eyni zamanda 
onun dram xüsusiyyətini saxlayaraq, opera yaratmaq, əlbəttə ki, 
bizim böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun ən uğurlu 
nailiyyətlərindən biridir. “Sevil” operası o vaxt çox böyük əks-
səda yaratdı və uzun müddət də səhnədə idi. Son vaxtlarda da 
səhnədə olmuşdur. 

O vaxt da mən düşünürdüm və indi bu düşüncələrim haq-qında 
demək istəyirəm. Mənə belə gəlir ki, Üzeyir Hacıbəyov 
“Koroğlu” operasını yazarkən, - məlumdur ki, o, bir xeyli 
müddət bu operanın yazılmasına hazırlaşıbdır, - böyük 
sənətkarımız Bülbülü nəzərdə tutubdur. Bülbül və Koroğlu  
rolu... Elə bil ki, Koroğlu rolu Bülbül üçün yaranıbdır. Ona 
görə də Koroğlu əsəri o vaxtdan, 1938-ci ildən indiyə qədər 
səhnədədir. Bundan sonra da səhnədə olacaqdır. Yeni-yeni ifaçılar 
meydana çıxır. Çox gözəl opera və vokal ustaları meydana çıxır 
və Koroğlu rolunu ifa edirlər. Amma hamısı çalışır ki, o rolu 
Bülbül kimi ifa etsin. Çünki bizim hamımızın hafizəsində Koroğlu 
həmin səhnədə, atın üstündə Bülbülün gözəl, məlahətli səsi ilə 
beynimizdə həkk olunubdur. 

Eləcə də Fikrət Əmirov “Sevil” operasını yazarkən... Əgər 
Rəşid Behbudov olmasaydı, bəlkə də o, “Sevil” operasını yaza 
bilməzdi, yəni yazardı, amma onu ictimaiyyətə, insanlara, 
cəmiyyətə o səviyyədə təqdim edə bilməzdi. 

Beləliklə, mən dedim, Rəşid Behbudovun yaradıcılığı çox 
şaxəlidir. Estrada, ondan sonra xalq mahnılarının müa-
sirləşdirilməsi və estrada vasitəsilə çox gözəl ifa olunması. 

“Arşın mal alan” daim yaşayacaqdır. Mən indi bu filmin 
kadrlarına baxdım. Çox təəssüf etdim ki, vaxt keçdikcə o kadrlar 
köhnəlir. Mən hesab edirəm ki, bizim Mədəniyyət Nazirliyi və bu 
sahə ilə məşğul olan başqa təşkilatlarımız gərək belə ölməz 
əsərləri bərpa etsinlər. Kitab daim yaşayır, ancaq film də daim 
yaşamalıdır, indi müasir texnika, texnologiya imkan verir ki, 
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onlar əvvəl yarandıqları kimi bərpa edilsin. Bunu mütləq 
etmək lazımdır. 

“Arşın mal alan” Azərbaycan mədəniyyəti tarixinin ən 
böyük naliyyətlərindən biridir. Ona görə o film yaşamalıdır. 
O film yaşamalıdır ki, Uzeyir Hacıbəyovun nə qədər böyük 
insan olduğunu gələcək nəsillər də görsün. Rza Təhmasibin  
nə qədər böyük rejisor olduğunu görsün. Rəşid Behbudovun 
nə qədər istedadlı müğənni olduğunu gələcək nəsillər görsün. 
Biz mütləq bunu etməliyik. Biz bunların hamısını görmüşük. 
Amma gələcək nəsillər haqqında düşünmək lazımdır. Mütləq 
düşünmək lazımdır. 

Mən Rəşid Behbudovun yaradıcılığı haqqında bəzi fikirlərimi 
bildirdim. Amma xatirələrim də çoxdur. Mənim onunla şəxsi 
dostluq münasibətim vardı. Hələ Azərbaycanın rəhbəri olmazdan 
xeyli əvvəl onunla şəxsi münasibətim, dostluğum vardı. Bu 
dostluqda məni ona bağlayan onun gözəl sənəti idi. O isə nədənsə, 
mənə də müəyyən qədər, hansı səbəblərə görəsə çox hörmət edən 
bir insan idi. Hələ o vaxt ki, mən respublikanın rəhbərliyində 
deyildim. 

Xatirimdədir, bir dəfə, - indi “Şəhriyar” klubu adlanır, orada - 
xaricdən gəlmiş hansısa məşhur müğənninin konserti vardı, mən 
konsertə getmişdim. Orada kiçik bir loja var, onda mən artıq 
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri idim, yaxud ondan əvvəl 
idi, hər halda 60-cı illərin ortaları, bəlkə də əvvəli idi. Rəşid də 
orada idi. Bir yerdə dinlədik. Sonra oradan çıxdıq, piyada 
gedirdik. Rəşid, bilirsiniz, dənizkənarı evdə yaşayırdı, mən isə, 
yəqin bilirsiniz harada yaşamışam. Azərbaycan prospekti ilə 
Bülbül prospektinin kəsişdiyi yerdə, tində bir ev var, orada 
yaşayırdım, üçotaqlı mənzilimiz vardı. 

Oradan keçirdik, dedim, Rəşid gedək bir çay içək. Dedi ki, çox 
məmnuniyyətlə. Bizim evə qalxdıq, oturduq, çay içdik, söhbət 
etdik. Mənim həyat yoldaşım mərhum Zərifə xanım bizə xidmət 
etdi. Mən Rəşidə bir neçə mahnı haqqında öz fikrimi dedim. 
Nədənsə, birdən mən ondan soruşdum ki, sən nə üçün Rauf 
Hacıyevin “Azərbaycan” mahnısını indiyədək oxumursan? O dedi 
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ki, nədənsə heç düşünməmişəm. Dedim, o mahnını sən bilirsən? 
Dedi ki, əlbəttə bilirəm. Zərifə xanım oturdu, pianoda onu çaldı. 
Rəşid başladı bu mahnını bir balaca oxumağa. Bundan 10-15 gün 
keçəndən sonra o, mənə telefon etdi və dedi ki, bu mahnı artıq 
hazırdır. O mahnı bu gün, mən bu səhnəyə qalxmazdan öncə 
burada filmdə səsləndi. Çox gözəl bir mahnıdır. Rauf Hacıyevin 
şair Ənvər Əlibəylinin sözlərinə yazdığı mahnıdır. 

O mahnını çoxları oxuyurdu. Amma onu Rəşid kimi o vaxt da 
heç kim oxumayıbdır, bu gün də heç kəs oxuya bilmir. Necə ki, 
Bülbül oxuduğu kimi indi heç kəs oxuya bilmir. Necə ki Rəşid 
oxuduğu kimi indi heç kəs oxuya bilmir. 

Müslüm Maqomayev bizim aramızdadır. Bu gün bu konserti 
təşkil edənlərdəndir. Amma “Azərbaycan” mahnısını, - sözləri 
bizim böyük şairimiz Nəbi Xəzrinindir, musiqisi Müslüm 
Maqomayevin özününküdür, - onun kimi heç kim oxumur. Ona 
görə də bizim müğənnilər heç onu oxumağa çalışmırlar. Çünki o 
mahnı Müslüm Maqomayevin ifası kimi bizim beynimizdə 
qalıbdır. O mahnını onun kimi heç kəs bu gün də oxumur, 
gələcəkdə də oxumayacaqdır. Bu da vaxtilə, 70-ci illərdə 
yaranmış bir mahnıdır. Müslüm Maqomayev də mənim yaxın 
dostlarımdan biridir və onun gənc vaxtlarından ona yaşca böyük 
bir insan kimi mən çox himayədarlıq etmişəm. 1974-cü, ya da 
1975-ci il idi, o həmin mahnını bu salonda birinci dəfə oxudu, 
sonra da onun notları üzərində yazdı ki, sənə ithaf edirəm. Mən 
dedim ki, bunu sən heç kimə demə. Mən bunu qəbul edirəm, evdə 
saxlayacağam. Çünki Sovet vaxtında belə şeylər çox böyük 
qısqanclıq yarada bilərdi. Qısqanclıq yaradardı ki, Müslüm 
Maqomayev kimi böyük bir müğənni Heydər Əliyevə mahnı ithaf 
edibdir. Amma indi bunu açıram. Çünki indi mümkündür. 

Rəşid Behbudov insan kimi də çox maraqlı bir insan idi. Yəni 
çoxları onu səhnədə görübdür, amma mən onunla bir yerdə çox 
olmuşam. Adi şəraitdə də. 1970-ci ildə, - mən bir il idi ki, 
Azərbaycana rəhbər seçilmişdim, - biz böyük bir nümayəndə 
heyəti ilə Qazaxıstana getdik. O vaxt Qazaxıstanın 50 iliik 
yubileyi qeyd olunurdu. SSRİ-nin rəhbəri Brejnev oraya gəldi. 
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Ona görə də bütün müttəfiq respublikaların birinci şəxsləri ora 
gəlmişdi. Bu, Azərbaycanın rəhbəri kimi başqa yerə mənim ilk 
səfərim idi. Mən nümayəndə heyətinə Rəşid Behbudovu da 
saldım. O vaxt, o, həm müğənni idi, həm də SSRİ Ali Sovetinin 
deputatı idi, tanınmış bir adam idi. Mən nümayəndə heyətinin 
tərkibinə onu salaraq, birincisi, ona öz dostluq münasibətimi 
göstərdim, ikincisi də, dedim ki, elə bu, bizim nümayəndə heyətini 
daha da bəzəyəcəkdir. Çünki onu bizdən daha çox, yaxşı 
tanıyırlar. 

Oraya getdik. Harada bir yerdə olurduqsa, hamı “Rəşid 
Behbudov, Rəşid Behbudov, Rəşid Behbudov” - deyirdi. Onda 
mən gördüm ki, kiçikdən böyüyə qədər hamı ona nə qədər 
məhəbbət bəsləyir. 

Bir yerdə, bir oteldə yaşayırdıq. Bir gün axşam gəldik yemək 
yeməyə. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanda at əti ən mötəbər yemək-
lərdən biridir. At ətindən mən yedim. Dedim ki, Rəşid, sən də ye. 
Dedi bu nədir? Dedim bu, çox gözəl quzu ətidir. Rəşid böyük 
həvəslə götürüb yedi. Qurtarıb ayağa duranda, dedim ki, Rəşid 
bildin ki, sən nə yedin? Dedi yox, sən dedin ki, quzu ətidir. Dedim 
ki, sən at əti yemisən. O, çox pərişan oldu, bir təhər oldu... Sən 
niyə bunu etdin, filan etdin... Məndən narazı oldu. İndi bağışlayın, 
üzr istəyirəm, olan şeyləri deyirəm, sonra gedib öz otağında 
qusmuşdu. Yəni, bax bu millilik də onda var idi. Öz millətinə xas 
olmayan bir şeyi, yeməkdə də olanda, o, qəbul edə bilmirdi. Mən 
ondan çox soruşardım: sən nə yeyirsən? Deyirdi ən çox sevdiyim 
dovğadır. Yəni, elə hər gün dovğa yeyirsən? Deyirdi ki, hər gün 
dovğa yeyirəm. 

Onun xanımı burada oturubdur, bəlkə o, məndən yaxşı bilir. 
Amma mən onun dediyi sözləri deyirəm. 

Sonra Rəşid bu Mahnı Teatrını yaratmağa başladı. Onun da 
çətinlikləri vardı. Bilirsiniz, insan həyatdan gedəndən sonra onun 
qiyməti daha da artır. İnsanlar daha da obyektivləşirlər. Amma o 
vaxt onun da problemləri vardı. Bizim mədəniyyət aləmində, 
bilirsiniz ki, qısqanclıq var, filan var, peşməkan var... Qısqanclıq 
ola bilər. Amma Rəşid Behbudov kimi bir adama qısqanclıq 
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etmək, bu, ağılsızlıqdır. Çünki qısqanclıq edəndə, sən heç olmasa, 
özünə bərabər, ya özündən bir pillə yuxarı adama qısqanclıq et. 
Qısqanclıq edən adam, elə bil ki, özünü böyük, ən yüksək 
mərtəbədə duran bir şəxsiyyətlə müqayisə edir və qısqanclıq edir. 
Ona görə də onun belə problemləri olurdu. Bəzən mənə şikayət 
edirdi. Ancaq hər dəfə mən bütün bu problemlərinin həll 
olunmasında ona kömək edirdim. Ona görə yox ki, mənim onunla 
şəxsi münasibətim vardı, ona görə ki, o, Azərbaycan üçün ən 
dəyərli insanlardan biri idi. 

Mahnı Teatrını yaradarkən deyirdi ki, mənə bir bina lazımdır. 
Dedim ki, get tap, harada əlverişli bina olsa, səni təmin edək. 
Yaxud, dedim yeni bir bina tikək. Dedi yox. Gedib indiki bu 
binanı göz altına aldı. Gəlib mənə dedi. Orada da hansısa bir 
layihə institutu yerləşirdi. Öyrəndim ki, elə onlar üçün də ora 
darısqaldır. Amma o, oranı bəyəndi. Mən layihə institutunu 
oradan köçürdüm, oranı təmir etdirdim. İndi Rəşid Behbudov 
adına Mahnı Teatrı oradadır. Çox da gözəldir, böyük deyil, amma 
çox yığcamdır, elə bil ki, Rəşidin ruhu həmişə oradadır. 

Mən son illər, Moskvada olarkən də bəzən, o, Ali Sovetin 
sessiyalarına gələndə görüşürdük. Amma sonra mənim onunla 
əlaqəm kəsildi. Təbiidir, onun həyatdan köçməsi bizim hamımızı 
çox kədərləndirdi, məyus etdi. Ancaq o həyatdan getməyibdir. O 
yaşayır, bizim qəlbimizdə yaşayır, onun sənəti yaşayır, onun 
mahnıları yaşayır. Bu gün, bu xatirə gecəsini keçirərək biz onun 
xidmətlərini, Azərbaycan dövlətinin, müstəqilliyinin onuncu 
ildönümündə bir daha yad edirik. Sağ olun. 

 
DAHİ SƏNƏTKAR, BƏNZƏRSİZ MAHNI USTASI 

RƏŞİD BEHBUDOVUN XATİRƏ GECƏSİ 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
GECƏDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 
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Oktyabrın 13-də Respublika  sarayında dahi sənətkar, bənzərsiz 
mahnı ustası, SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudovun xatirə  gecəsi 
keçirilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev gecədə iştirak etmək 
uçün saraya gəldi. Salona toplaşanlar dövlətimizin başçısını 
gurultulu alqışlarla qarşıladılar. 

Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi “Azərbaycan 
mədəniyyətinin dostları fondu” tərəfindən təşkil olunmuş gecə 
“Arşın mal alan” filmindən kadrların nümayişi ilə başlandı, Rəşid 
Behbudovun ifasında Əsgərin ariyası - Üzeyir Hacıbəyovun ölməz 
musiqisi səsləndi. 

SSRİ xalq artisti Müslüm MAQOMAYEV gecəni açaraq 
dedi: 

- Hörmətli Azərbaycan Respublikasının prezidenti, əziz Heydər 
Əlirza oğlu! 

Əziz dostlar! Xanımlar və cənablar! 
Biz bu gün buraya Azərbaycanın dahi müğənnisi Rəşid Məcid 

oğlu Behbudovu xatırlamaq və ona dərin ehtiramımızı etmək üçün 
toplaşmışıq. Mən onun bütün fəxri adlarını, bütün mükafatlarını 
sadalayardım, lakin sadəcə, Rəşid Beybudov demək kifayətdir - 
bunun özü ən yüksək addır. Mən lap uşaqlıqdan onun pərəstişkarı 
olmuşam və elə o vaxtdan da ona bənzəməyə çalışmışam. Neçə 
illər ötmüş, Azərbaycanda çoxlu gözəl müğənnilər, gənc 
istedadlar meydana gəlmişdir, ikinci Behbudov isə, təəssüf ki, 
hələ yoxdur. 

Mən dahi Rəşid Behbudova həsr edilmiş bu nurlu bayramı 
açmaq şərəfinə nail olduğum üçün qürur hissi keçirirəm. Gözəl 
müğənni, Rəşid Behbudovun qızı, gözəl Rəşidə xanımı 
məmnuniyyətlə səhnəyə dəvət edirəm. 

Pərdə qalxdı və tamaşaçıların gözü önündə ifaçılıq sənəti 
korifeyinin yaratdığı və onun adını daşıyan Mahnı Teatrının 
salonunu əks etdirən gözəl dekorasiya canlandı. Müğənninin qızı 
Rəşidə Behbudova atasının xatirəsinə həsr olunmuş mahnısını ifa 
etdi. 
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Rəşidə BEHBUDOVA daha sonra  Azərbaycan  prezidenti 
Heydər Əliyevə təşəkkür edərək dedi: 

- Çox hörmətli cənab prezident, əziz Heydər Əlirza oğlu! 
Əziz qonaqlar! 
Möhtərəm tamaşaçılar! 
Mən bu gözəl gecəyə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. 

Atamla sədaqətli dostluğunuza görə, onun üçün etdiyiniz bütün 
yaxşılıqlara görə, ona olan dəstəyinizə görə, səmimi və insani 
münasibətinizə görə çox sağ olun demək istəyirəm. Siz onu 
yaradıcılığında da, həyatda da dəstəkləyirdiniz. Biz bunların 
hamısını xatırlayırıq. İnanın, atama etdiyiniz bütün yaxşılıqlar 
xatirimizdə əbədi olaraq qalacaqdır. Mən deməyə söz tapa 
bilmirəm. Çox sağ olun. 

Rəşidə xanım Ramiz Mirişlinin şair Fikrət Qocanın sözlərinə 
bəstələdiyi “Rəşidin nəğmələri” mahnısını da ifa etdi. 

Sonra Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik Orkestrinin 
müşayiəti ilə Azərbaycanın əməkdar artistləri, Rəşid Behbudov 
adına Mahnı Teatrının solistləri Gülyaz və Gülyanaq 
Məmmədovaların, respublikanın xalq artisti Xuraman Qası-
movanın, beynəlxalq müsabiqə laureatı Samir Cəfərovun ifasında 
Rəşid Behbudovun repertuarından mahnılar səsləndi. 

Gecənin qonağı, Rusiya Federasiyasının xalq artisti Lev 
LEŞŞENKO çıxış edərək dedi: 

- Axşamınız xeyir, əziz dostlar! Sizi sapsağlam və firavan 
görmək çox xoşdur. Bu gün sizin şanlı əməkçilər şəhəri olan 
Bakıda, Azərbaycanda olmaq mənim üçün çox fərəhlidir. Bu gün 
burada, deyərdim ki, təkcə sizin yox, həm də bizim böyük 
müğənniniz Rəşid Behbudovun xatirə gecəsində çıxış etmək 
mənim üçün hədsiz şərəfdir. Mən onun mahnılarını indiyədək 
xatırlayıram, bu mahnılar qəlbimdə daim səslənir. Onun nurlu 
sənəti, onun xalqının incəsənəti unudulmazdır və heç vaxt 
unudulmayacaqdır. 

Çox sağ olun, sizə xoşbəxtlik arzulayıram və Moskvadan atəşin 
salam yetirirəm. 
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Gecədə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin Rəşid Behbudova 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanının Qızıl ulduzunu təqdim etməsini 
göstərən sənədli kadrlar da numayiş etdirildi. 

 
*   *   * 

 
 Sonra Türkiyənin “Raks Holdinq” şirkətinin baş əlaqə bir-

ləşdiricisi Sertan AYHANA söz verildi. O dedi:  
- Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti cənab -

Heydər Əliyev! 
Çox dəyərli qonaqlar, başımızın tacı, gözümüzün nuru, 

qiymətli sənətçilərimiz, müğənnilərimiz! 
Türkiyənin və dünyanın ən böyük şirkətlərindən biri olan 

“Raks Holdinq” adından hamınıza hörmət və ehtiramımı 
bildirməkdən böyük məmnunluq və şərəf duyuram. Dünyada 
məşhur, yüz illərdən bir yetişən böyük müğənni, sənətinin hər 
sahəsində hünərini göstərmiş Rəşid Behbudovun 85-ci 
ildönümünü anma gecəsində sizlərlə bir yerdə olmaqdan sonsuz 
sevinc hissi keçirirəm. 

Hər ölkənin sənətçiləri, qəhrəmanları, yazarları vardır. Amma 
bunların çoxu zaman çatdıqda əbədiyyətə qovuşarlar və zaman 
içində də unudulub gedərlər. Ancaq Rəşid Behbudov üçün bunları 
söyləmək mümkün deyildir. Rəşid Behbudov sönməz ulduz kimi 
dünya var olduqca yaşayacaq, Azərbaycanın sönməz ulduzu 
olmaqda davam edəcəkdir. 

Rəşid Behbudov kimi sənətçilər, bayaq dediyim kimi, yüz ildən 
bir yetişir. Ancaq bunların oxuduqları mahnıları dünyanın başqa 
ölkələrindəki xalqlara çatdırmaq hamımızın borcu olmalıdır. 
Çünki bununla ölkələrin misilsiz xəzinələrini, mədəni dəyərlərini, 
nə qədər zəngin mədəniyyətə sahib olduqlarını başqa ölkələrə 
anlatmaq imkanı yaratmış oluruq. Hörmətli prezidentimizə üç il 
əvvəl söz verdiyim kimi, Azərbaycanın gəldi-gedər dəyərlərini 
deyil, yüz illər boyu yaşayacaq mədəni dəyərlərini dünyanın başqa 
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ölkələrinə də tanıtmaq məqsədi ilə gördüyümüz işlərin bu gün ilk 
bəhrəsini yaşayırıq. 

Yüzlərlə əsərin içindən seçdiyimiz Rəşid Behbudovun 
əsərlərini bu gün dünyanın ən yükşək texnoloji imkanlardan 
istifadə edərək, müasir tələblərə cavab verən 12 albomdan ibarət 
böyük bir əsər yaratdıq. Məqsədimiz odur ki, bu əsərləri 
Amerikadan Yaponiyaya qədər dünyanın inkişaf etmiş bütün 
ölkələrində də tanıdaq, həmin ölkələrdəki insanların Azərbaycanla 
mədəni əlaqələrinin güclənməsinə nail olaq. Üç illik fəaliyyət, 
gecəli-gündüzlü çalışma nəticəsində bunları ərsəyə gətirdik. Bütün 
bunlara görə, “Azərbaycan Mədəniy-yətinin Dostları Fondu”nun 
dəyərli rəhbəri Mehriban xanıma, Kamil bəyə, Rəşidə xanıma və 
studiyamızda çalışan bütün həmkarlarıma təşəkkür edirəm,  
hörmət və ehtiramımı bil-dirirəm. 

Dəyərli müğənni Rəşid Behbudovun əsərlərini yenidən gün 
işığına çıxarıb, dünya üzündə günəş kimi parlamasını təmin 
edəcək bir “brilyant” yaratdıq. Bayaq dediyim kimi, bu brilyant 12 
albomdan, yüzlərlə mahnıdan ibarətdir. 

Hörmətli prezidentim! 
Sizə bu dəyərli və qiymətli albomu təqdim etməkdən böyük 

fərəh və qürur duyuram. Eyni zamanda Sizə başqa bir hədiyyəm 
də vardır. Bu gün dünyada müasir texnologiyanı mənimsəyən 
şirkətimizin başqa sahələrdə fəaliyyət göstərən fabriklərimiz 
tərəfindən hazırlanmış, üzərində Azərbaycan bayrağının da yer 
aldığı, ölkələrimiz arasında keçmişdə var olub, əbədiyyətə qədər 
davam edəcək dostluğumuzun simvolu olan hədiyyəni də Sizə 
təqdim etmək istəyirəm. Xahiş edirəm, bunları qəbul edəsiniz. 
Təşəkkür edirəm. 

(Cənab Sertan Ayhan xatirə hədiyyələrini Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etdi).  

 
*   *   * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xatirə gecəsində geniş 

nitq söylədi. 
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(Dövlətimizin başçısının nitqi qəzetin bu günkü nömrəsinin 
birinci səhifəsində dərc olunur).  

Xatirə gecəsində respublikanın xalq artisti Alim Qasımovun, 
xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımovaların ifasında mahnılar 
səsləndi. SSRİ xalq artistləri Müslüm Maqomayev və Tamara 
Sinyavskaya Müslüm Maqomayevin xalq şairi Nəbi Xəzrinin 
şerinə bəstələdiyi “Azərbaycan” mahnısını ifa etdilər. 

Axırda xatirə gecəsinin iştirakçıları səhnəyə gələrək dahi 
sənətkar Rəşid Behbudovun şəkli önünə gül dəstələri düzdülər. 

Xatirə gecəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti 
Heydər Əliyev səhnə arxasına gələrək, incəsənət xadimləri və 
tədbirin təşkilatçıları ilə səmimiyyətlə görüşdü, 

Prezfdent Heydər ƏLİYEV onlara uğurlu çıxışlarına görə 
dərin təşəkkürünü bildirdi və dedi: 

- Çox gözəl çıxış etdiniz. Ümumiyyətlə, bu günkü gecə Rəşidin 
xatirəsinə layiq bir xatirə gecəsidir. Bilirəm ki, bunu bir müddətdir 
hazırlayırdınız. Onun xatirəsinə layiqli bir töhfədir. Mən hiss 
etdim ki, hər biriniz çox ürəkdən, səmimi qəlbdən bu xatirə 
gecəsini keçirməyə çalışdınız. 

Rəşid Behbudov nadir bir şəxsiyyət idi. Onun haqqında hamı - 
siz də, mən də danışdıq. Amma eyni zamanda, sizin hər biriniz də 
çox böyük şəxsiyyətsiniz. Zaman gələcək, vaxt gələcək, - Allah 
etsin ki, hələ bu, çox uzun vaxtdan sonra olsun, - sizin haqqınızda 
xatirə gecələri keçiriləcəkdir. Amma bizim haq-qımızda yox. Mən 
bu gün oradakı çıxışımda dedim, adətən, ən böyük bir ixtira edən 
alimi bəlkə də dünyada çoxları tanımır. Amma incəsənət 
xadimlərini, mədəniyyət xadimlərini hamı tanıyır. Mən bir daha 
sizə təşəkkür edirəm. 

SSRİ xalq artistləri Müslüm Maqomayev və Tamara Sin-
yavskaya onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya, yaradıcılıqlarına 
verdiyi yüksək qiymətə görə prezident Heydər Əliyevə incəsənət 
ustaları adından dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

 
*   *   * 
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev dahi sənətkar Rəşid 
Behbudovun ailə üzvləri və incəsənət ustaları ilə xatirə şəkli 
çəkdirdi. 

 
*   *   * 

 
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, parlament sədrinin və 

baş nazirin müavinləri, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri, Milli 
Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, 
paytaxt ictimaiyyətinin nümayəndələri xatirə gecəsində olmuşlar. 

 
AzərTAc 

AZƏRBAYCAN 15 oktyabr 2001 
 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏQS 
ANSAMBLININ İŞÇİLƏRİNİN 

SOSİAL TƏMİNATININ 
YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

SƏRƏNCAMI 
 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, milli və dünya klassik 

rəqs əsərlərinin təbliğində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının 
rolunu nəzərə alaraq, onun işçilərinin sosial təminatını 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının işçilərinin aylıq 
vəzifə maaşları 2002-ci ilin yanvar ayının 1-dən orta hesabla beş 
dəfə artırılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
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Bakı şəhəri, 15 oktyabr 2001-ci il 
 

AZƏRBAYCAN 15 oktyabr 2001 
 

R.H.MUSTAFAYEVİN 
“ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ 

TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
 
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətiərinə görə 

Ramiz Hacı oğlu Mustafayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 15 oktyabr 2001-ci il 
 

Azərbaycan.-2001.-14 aprel 
 
 

G.Ş.GÜLƏHMƏDOVA-MARTINOVAYA FƏRDİ 
TƏQAÜD VERİLMƏSİ HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

 
“Azərbaycan respublikasının ədəbiyyat və incəsənət 

xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 641 
nömrəli fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 

 
1. Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri olan Gülcahan 
Şüaulla qızı Güləhmədova-Martınovaya fərdi təqaüd verilsin. 
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2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 
Heydər Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 13 noyabr 2001-ci il 
 

XALQ ARTİSTİ 
RAMİZ MUSTAFAYEVƏ 

 
Hörmətli Ramiz Mustafayev! 
Sizi - müasir Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli 

nümayəndəsini 75 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən 
təbrik edirəm. 

Siz musiqi mədəniyyətimizin inkişafında böyük xidmətləri ilə 
musiqi aləmində nüfuz qazanmış, öz sözü, öz dəst-xətti olan 
sənətkarlardansınız. Tükənməz xalq musiqisindən bəhrələnən 
yarım əsrlik yaradıcılığınız formaca bütövlüyü və rəngarəngliyi, 
məzmunca dolğunluğu və kamilliyi ilə, musiqinin bütün janrlarını 
əhatə etməsi ilə səciyyələnir. Yüksək zövq və böyük istedadla 
bəstələdiyiniz əsərlər musiqi tariximizə əbədilik həkk olunaraq 
sizə minlərlə dinləyicinin məhəbbətini qazandırmışdır. Ölkəmizin 
hüdudlarından kənarda da müvəffəqiyyətlə ifa edilən opera, 
operetta, oratoriya, kantata, vokal-simfonik poema, mahnı və 
romanslarınız böyük fitri-istedadınızı, musiqinin mahir bilicisi 
olmağınızı hərtərəfli nümayiş etdirir və dinləyicilərə Vətən 
sevgisi, mənəvi saflıq, incə duyğular aşılayır. Son dövrlərdə 
xalqımızın ən ağrılı problemi olan Qarabağ hadisələri 
mövzusunda yazdığınız əsərlər Vətən qarşısında, onun azadlığı 
yolunda gördüyünüz ən dəyərli işlərinizdəndir. Azərbaycanda xor 
musiqisinin təşəkkül tapıb inkişaf etməsi sahəsində əməyiniz 
yüksək qiymətə layiqdir. Xor üçün bəstələdiyiniz əsərlər, 
işlədiyiniz yüzlərlə xalq mahnısı, qırx ildən artıq bir dövr ərzində 
rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycan Televiziyası və Radiosu xorunun 
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fəaliyyəti ölkəmizdə bu janrın inkişafı üçün çox səmərəli 
olmuşdur. Respublikamızda neçə-neçə peşəkar musiqiçi kadrlar 
nəslinin yetişdirilməsində Sizin bəstəkar-pedaqoq kimi də böyük 
xidmətləriniz vardır. 

Pərəstişkarlarınız sənət yollarında zəngin təcrübə toplamış 
istedadlı bəstəkar kimi Sizdən yeni-yeni əsərlər gözləyirlər. 
Ümidvaram ki, musiqi mədəniyyətimizin daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün təcrübə və bacarığınızı bundan sonra da sərf 
edərək onları yeni-yeni töhfələrlə sevindirəcəksiniz. 

Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı və səmərəli fəaliy-
yətinizdə uğurlar diləyirəm. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 15 oktyabr 2001-ci il 
 

 
AZƏRBAYCAN 12 oktyabr 2001 

 
"KİTABXANA İŞİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ 
ƏLAQƏDAR "MƏDƏNİYYƏT HAQQINDA" 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA 
DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 
I. "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1998-ci il, № 4, maddə 233) 24-cü maddəsinin ikinci 
hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, nəşriyyat fəaliyyəti ilə 
məşğul olan poliqrafiya müəssisələri, qəzet və jurnal redaksiyaları 
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və digər hüquqi şəxslər tərəfindən buraxılan çap məhsullarından 
"Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş kitabxanalara pulsuz məcburi nüsxələr 
göndərilir.". 

II.  Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 
 

Heydər ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 12 oktyabr 2001-ci il 

 
AZƏRBAYCAN 6 oktyabr 2001 

 
"TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN 

MÜHAFİZƏSİ VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ HAQQINDA" 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN 

QÜVVƏDƏN DÜŞMÜŞ HESAB EDİLMƏSİ BARƏDƏ 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 
  
"Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, № 6, maddə 365) 
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi qərara alır: 

I. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və onlardan 
istifadə haqqında" Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  
(Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1978-ci il, № 14, 
maddə 136, maddə 137; 1983-cü il, № 23, maddə 216) qüvvədən 
düşmüş hesab edilsin.  

II. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
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Bakı şəhəri, 5 oktyabr 2001-ci il 
 
 

AZƏRBAYCAN 17 noyabr 2001 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ 

 
Teatr sənəti sahəsində xidmətlərimin təqdir olunduğuna görə 

cənab prezidentə və Azərbaycan xalqına çox böyük 
minnətdarlığımı bildirirəm. Səməd Vurğun adına teatrda 
fəaliyyətim Azərbaycan incəsənətinin qızıl əsri ilə bir vaxta 
düşmüşdür. 

Mənim bütün yaradıcılıq həyatım Sizin gözləriniz qarşısında 
keçmişdir. Siz teatrın bütün işlərinə həmişə tələbkarlıqla və 
həssaslıqla nüfuz etmisiniz... Siz bizi sevirdiniz və biz də Sizə 
eyni hissləri bəsləyirdik... Siz bizim münsifimiz və məsləhətçimiz 
olmusunuz. İlk tamaşalar zamanı biz Sizi lojada və ya birinci 
sırada görməyə adət etmişdik, sonra isə Sizin verəcəyiniz qiyməti 
göziəyərək həyəcanlanırdıq. Qiymət isə həmişə peşəkarcasına 
dəqiq və obyektiv olurdu. 

Azərbaycanın xalq artisti adını mənə məhz Siz vermisiniz. 
Ədəbiyyat, incəsənət və memarlıq sahəsində Azərbaycanda Sizin 
ilk dəfə təsis etdiyiniz dövlət mükafatının ilk laureatları adına 
Puşkin haqqında "Komandorun addımları" tamaşasının yaradıcı 
qrupu olaraq biz layiq görülmüşük. Bunun məhz Sizin iştirakınızla 
olduğunu bilirdik və ona görə də Sizə hədsiz dərəcədə minnətdar 
idik. 

Mən bu fərmanı yekunlar vurulması kimi deyil, gələcək 
yaradıcılığa ruhlandıran mükafat kimi qəbul edirəm. Mən Musiqi 
Akademiyasının professoruyam, istedadlı şagirdlərim var və 
Allahdan diləyim budur ki, O, özümün bütün bilik və təcrübəmi 
onlara öyrətmək üçün mənə qüvvət və ömür versin. Bütün 
həyatım boyu Sizdən gördüyüm qayğıya görə xəcalətinizdən heç 
olmasa bununla çıxım. 
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Sağ olun ki, Siz var idiniz, Sağ olun ki, Siz varsınız! 
Hörmətlə və minnətdarlıqla, 
 

Gülcahan GÜLƏHMƏDOVA-MARTINOVA 
Azərbaycanın xalq artisti, respublika 

Dövlət mükafatı laureatı, professor 
 

AZƏRBAYCAN 13 dekabr 2001 
 

Y.M.MƏMMƏDOVUN "ŞÖHRƏT" ORDENİ 
İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ  HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

FƏRMANI 
 

Azərbaycan  musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətinə 
görə Yaqub Məmməd oğlu Məmmədov "Şöhrət" ordeni ilə təltif 
edilsin. 

  
Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti  
 
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2001-ci il 
 
 

XALQ ARTİSTİ 
YAQUB MƏMMƏDOVA 

 
Hörmətli Yaqub Məmmədov! 
Sizi - milli muğam sənətinin görkəmli nümayəndəsini yaradı- 

cılığınızın 50 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 
Siz Azərbaycan xalq musiqisinin incəliklərini dərindən bilən və 

özünəməxsus ifa üslubu ilə milli musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən 
böyük sənətkarlardansınız. Siz dərin tarixi kökləri, zəngin 
ənənələri olan Azərbaycan xanəndəlik məktəbində özünüzü təsdiq 



 826

edərək, zəhmətsevərliyiniz sayəsində orada layiqli yer tuta 
bilmisiniz. Bu yolda əldə etdiyiniz nailliyyətlər isə əslində bütün 
musiqi sənətimizin uğurları sayıla bilər. İfanızda səslənmiş bir çox 
muğamlar milli musiqi mədənyyətimizin qızıl fonduna həmişəlik 
daxil olmuşdur. Muğam ifaçılığı ənənələrini, Azərbaycan xalq 
musiqisinin saflığı qoruyub saxlamaq və onu inkişaf etdirmək 50 
illik sənət yolunuzun başlıca qayəsi olmuşdur. Ecazkar səsiniz, 
tək-rarolunmaz ifaçılığınız, dinləyicinin daxili aləminə nüfuz 
etmək, onda güclü emosional təsir yaratmaq bacarığınız sizə 
muğam biliciləri arasında böyük hörmət və nüfuz, 
musiqisevərlərin dərin məhəbbətini qazandırmışdır.  

Xalqa yorulmadan xidmətlə, musiqi sənətinə hədsiz səda-qətlə 
səciyyələnən yaradıcılıq yolunuz gənc xanəndələr nəslinin 
tükənməz bir mənbə, böyük sənət məktəbidir. Siz muğam ustası 
kimi topladığınız zəngin təcrübədən istifadə edərək istedadlı 
ifaçıların yeni nəslinin yetişdirilməsi üçün bütün bacarığınızı sərf 
edirsiniz. İnanıram ki, muğam ifaçılığı məktəbi ənənələrinin 
layiqli davamçılarının hazırlanması işində  əlinizdən gələni 
bundan sonra da əsirgəməyəcək, Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin inkişafına yeni töhfələr verəcəksiniz. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni yaradıcılıq uğurları ar-
zulayıram. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
  
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2001-ci il 
  
 

AZƏRBAYCAN 13 dekabr 2001 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ 

FƏRDİ TƏQAÜDLƏR 
VERİLMƏSİ HAQQINDA 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

SƏRƏNCAMI 
 
1. Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri olan aşağıdakı 

ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə fərdi təqaüdlər verilsin: 
 
Axundov Davud Ağa oğlu 
Babayev Rasim Hənifə oğlu 
Qocayev Fikrət Göyliş oğlu 
Məmmədov Maqsud Davud oğlu 
Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsən oğlu 
Səfərova Xalidə Ələkbər qızı 
 
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sə- 
rəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 12 dekabr 2001-ci il 
 

AZƏRBAYCAN  24 dekabr 2001 
 

A.XƏLƏFOVA "ƏMƏKDAR ELM XADİMİ"  
FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

FƏRMANI 
 
Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkışaf etdırıl-

məsindəki xidmətlərinə görə Abuzər Alı oğlu Xələfova "Əməkdar 
elm xadimi" fəxri adı verilsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 24 dekabr 2001-ci il 
 
AZƏRBAYCAN 9 yanvar 2002   

 
 

"BİRGƏ KİNO İSTEHSALI HAQQINDA" AVROPA 
KONVENSİYASI ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

TƏRƏFİNDƏN SƏLAHİYYƏTLİ ORQANIN TƏYİN 
EDİLMƏSİ BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN PESPUBLİKASI 

PREZİDENTİNİN 2000-ci İL 15 İYUL TARİXLİ 475 
NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMINA 

   DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMI 

 
"Azərkinovideo" istehsalat Birliyinin ləğv edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2001-ci il 19 aprel tarixli 
688 nömrəli sərəncamına əsasən qərara alıram: 

1. "Birgə kino istehsalı haqqında" Avropa Konvensiyası üzrə 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən səlahiyyətli orqanın təyin 
edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2000-ci 
il 15 iyul tarixli 475 nömrəli sərəncamının 1-ci bəndində 
"Azərkinovideo" istehsalat Birliyi" sözləri "Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi" sözləri ilə və 2-ci 
bəndində "Azərkinovideo istehsalat Birliyinin" sözləri 
"Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin" sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

    2. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
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Bakı şəhəri, 7 yanvar 2002-ci il 
 
Azərbaycan 5 mart 2002-ci il  

 
M.L.ROSTROPOVİÇİN 

“İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ 
TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 
 
Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələrin möhkəm-

ləndirilməsi və musiqi sənətinin inkişafındakı görkəmli 
xadimlərinə görə mstislav Leopoldoviç Rostropoviç “İstiqlal” 
ordeni ilə təltif edilsin. 

 
Heydər Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 3 mart 2002-ci il 

 
ZƏRBAYCAN  

10 mart 2002-ci il 
 

Y.S.QUSMANA “AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ” 

FƏXRİ  ADININ  VERİLMƏSİ  HAQQINDA 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

 
Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Yuli 

Solomonoviç Qusmana “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” 
fəxri adı verilsin. 

 
Heydər ƏLİYEV, 
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 9 mart 2002-ci il 
 
 AZƏRBAYCAN 10 mart 2002 

 
 

X.Ə.VƏKİLOVAYA “ƏMƏKDAR 
MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ”FƏXRİ 

ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

 
Azərbaycanda muzey işinin təşkili və inkişafındakı xidmət-

lərinə görə Xavər Əhməd qızı Vəkilovaya “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi" fəxri adı verilsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 9 mart 2002-ci il  

 
AZƏRBAYCAN 10 mart 2002 

 
A.S.VƏKİLOVAYA “ƏMƏKDAR 
MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ” FƏXRİ 

ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASl PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

 
Azərbaycanda muzey işinin təşkili və inkişafındakı xidmət-

lərinə görə Aybəniz Səməd Vurğun qızı Vəkilovaya "Əməkdar 
mədəniyyət işçisi" fəxri adı verilsin. 
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Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti  
 
Bakı şəhəri, 9 mart 2002-ci il  
 

AZƏRBAYCAN 3 aprel 2002-ci il 
 

T.Z.MAHMUDOVANIN "ŞÖHRƏT ORDENİ İLƏ 
TƏLTİF EDİLMƏSİ  HAQQINDA 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

FƏRMANI 
 
Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

Tamilla Zahid qızı Mahmudova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin. 
  

Heydər ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il 
 
 
 

XALQ ARTİSTİ TAMELLA MAHMUDOVAYA 
 
Hörmətli Tamilla xanım! 
Sizi - Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tanınmış nüma-

yəndəsini yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 
Siz müasir Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında və milli 

ifaçılıq məktəbimizin zənginləşməsində böyük xidmətləri olan 
sənətkarlardansınız. Sənətə ilk gəlişinizlə siz musiqi icti-
maiyyətinin diqqətini cəlb etmiş, axtarışlarla dolu zəngin 
yaradıcılıq yolu keçərək özünəməxsus ifa tərzinizlə milli ifaçılıq 
sənətimizi daha da inkişaf etdirmiş və unudulmaz sənət-
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karlarımızın gözəl ənənələrini ləyaqətlə qoruyub yaşada 
bilmisiniz. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano 
əsərlərinin ilk ifaçılarından biri kimi səsləndirdiyiniz sənət inciləri 
yaddaşlara həmişəlik həkk olunmuşdur. 

Dünyanın nüfuzlu konsert salonlarında müasir bəstəkarlarla 
yanaşı rus və Qərbi Avropa klassiklərinin əsərlərini böyük 
məharətlə ifa etməyiniz isə sizi geniş dinləyici kütləsinə daha artıq 
tanıdıb sevdirmişdir. Ölkəmizdə və onun sərhədlərindən uzaqlarda 
qastrol səfərlərindəki çıxışlarınız Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliği işində böyük rol oynamış, milli musiqi sənətimizə 
dünyanın ayrı-ayrı guşələrində şöhrət gətirmişdir. 

Sizin uzun illərdən bəri həyata keçirdiyiniz səmərəli pedaqoji 
və ictimai fəaliyyət də təqdirəlayiqdir. 

Bu yubiley gününüzdə sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və 
yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il 
 
AZƏRBAYCAN 23 aprel 2002-ci il 

 
AZƏRBAYCANDA RUSİYA FEDERASİYASI 

MƏDƏNİYYƏTİ GÜNLƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 

 
Aprelin 22-də Respublika sarayında Azərbaycan Respub-

likasında Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günlərinin təntənəli 
açılış mərasimi olmuşdur. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi 
sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 
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Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət 
himnləri səsləndi. 

Azərbaycanın mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu təbrik sözü 
ilə çıxış etdi. O dedi ki, son 10 il ərzində Rusiyada Azərbaycan və 
Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri müntəzəm keçirilir və 
bu, mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrinə və qarşılıqlı surətdə 
zənginləşməsinə yeni imkanlar yaradır. Nazir xüsusi vurğuladı ki, 
2001-ci ilin yanvarında Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 
Azərbaycana rəsmi səfərindən və bu ilin yanvarında Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya dövlət səfərindən sonra 
ölkələrimiz arasında münasibətlərdə yeni mərhələ başlanmış, 
bütün sahələrdə, o cümlədən də humanitar sahədə qarşılıqlı 
əlaqələr yeni, daha yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Hökumətlərarası 
komissiyanın bu yaxınlarda Bakıda keçirilən iclası Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiril-
məsi vəzifələrini müəyyənləşdirmişdir. 

P.Bülbüloğlu   bildirdi  ki, mədəniyyət günlərində iştirak etmək 
üçün Rusiyanın mədəniyyət naziri başda olmaqla Azərbaycana 
gəlmiş nümayəndə heyətinə  165 nəfər daxildir. Tanınmış dirijor 
Vladimir Fedoseyevin rəhbərliyi ilə P.İ.Çaykovski adına dünya 
şöhrətli Dövlət Akademik Böyük Simfonik Orkestri də Bakıya 
gəlmişdir.   Aprelin   23-də  orkestr görkəmli Azərbaycan dirijoru 
və bəstəkarı, SSRİ xalql artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı 
Niyazinin xatirəsinə həsr edilmiş konsert verəcəkdir ki, bu da 
Rusiya və Azərbaycanın   mədəniyyət xadimləri arasındakı böyük 
yaradıcılıq dostluğuna daha bir sübutdur. O xatırlatdı ki, maestro 
Niyazi bu adlı-sanlı kollektivə dəfələrlə dirijorluq etmişdir. 

Sonra Rusiya Federasiyasının mədəniyyət naziri Mixail 
Şvıdkoy çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycan və Rusiyanın 
mədəniyyət xadimləri həmişə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirməyə 
çalışmışlar. O dedi: "Bu gün biz hamımız həyəcan keçiririk, çünki 
Bakı xüsusi bir şəhərdir, çox dərin sənət ənənələri olan şəhərdir, 
çox yüksək mədəniyyətə malik şəhərdir, postsovet məkanının şan-
şöhrəti olan gözəl sənətçilərin əvvəllər və indi də yaşayıb-
yaratdıqları şəhərdir". 
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O, Rusiya artistlərinin tələbkar Bakı tamaşaçıları qarşısında 
çıxışını növbəti imtahan kimi qiymətləndirdi. Mixail Şvıdkoy 
vurğuladı ki, ölkələrimizin xalqlarını yüzillər boyu yaranmış mü-
nasibətlər bağlayır və bu dövr ərzində mədəniyyətlərimiz qarşılıqlı 
surətdə zənginləşmişdir. O, mədəniyyət sahəsinə, mədəniyyət  
xadimlərinə göstərdikləri köməyə görə Rusiya prezidenti Vladimir 
Putinə və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə minnətdarlığını 
bildirdi. Azərbaycan Opera və Balet Teatrı ärtistlərinin 2001-ci 
ilin qışında Böyük Teatrın səhnəsindəki çıxışlarını parlaq çıxışlar 
kimi qiymətləndirən nazir dedi ki, indi Rusiya mədəniyyəti Mirzə 
Fətəli Axundov, Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül və digər görkəmli 
mədəniyyət xadimlərinin vətənində özünün ən yaxşı nümunələrini 
nümayiş etdirir. 

Sonra SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı Vladimir  
Fedoseyevin idarəsilə P.İ.Çaykovski adına Dövlət Akademik 
Böyük Simfonik Orkestrinin konserti oldu. Konsertin birinci 
bölməsində tamaşaçılar Çaykovskinin fortepiano ilə orkestr üçün 
birinci "Sibemol minor" konsertini hərarətlə qarşıladılar. Solist 
P.Çaykovski adına 11-ci Beynəlxalq müsabiqənin birinci   
mükafatının   laureatı, pianoçu   Denis   Matsuyev idi. 

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev fasilə zamanı səhnə 

arxasına gələrək Rusiyanın mədəniyyət naziri M.Şvidkoy, dirijor 
V.Fedoseyev və nümayəndə heyətinin digər üzvləri ilə görüşdü. 

V.Fedoseyev dövlətımizin başçısı Heydər Əliyevə görkəmli 
bəstəkar G.Sviridovun əsərləri yazılmış kompakt diskləri hədiyyə 
etdi. 

Prezident Heydər ƏLİYEV Rusiyanın mədəniyyət xadimlərini 
salamlayaraq dedi: 

- Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günlərinin 
başlanğıcı gözəl oldu. Həm də ona görə gözəl oldu ki, bu Günləri 
Vladimir Fedoseyev kimi görkəmli dirijorun rəhbərlik etdiyi belə 
görkəmli orkestr açır. Otuz il bundan əvvəl, 1972-ci ilin 
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sentyabrında da Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyəti 
günləri keçirilmişdi. O vaxt biz Sovetlər İttifaqının tərkibində 
idik. Gözəl kollektivlər idi, təxminən 250-300 nəfər gəlmişdi. 
Musiqiçilər də, teatr  xadimləri, müğənnilər, şairlər də var idi. 

Görkəmli yazıçıların, şairlərin çoxu xatirimdədir. İndi onlar 
həyatdan köçmüşlər, onların hamısı burada olmuşdular. Mən 
həmişə onlarla birlikdə idim, biz burada çox yaxşı günlər keçirdik. 
Hətta o vaxt bu, Günlər deyil, Dekada adlanırdı. Sonra isə onun 
adını dəyişib günlər qoydular. Əvvəlcə Bakıda çıxışlar oldu, sonra 
isə bölgələrə getdilər, bağlanış üçün yenidən Bakıya qayıtdılar. 

O vaxt bizim belə sarayımız yox idi. Sumqayıtda, Gəncədə, 
Neft daşlarında çıxış edirdilər. Xatirimdədir, çoxlu adam tutan 
bərə ilə Neft daşlarına getdik. Orada, bərənin göyərtəsində 
konsertlər verildi, kayutlarda çal-çağır vardı. Biz mən və tanınmış 
incəsənət xadimləri, Günlərin iştirakçıları kapitanın kayutuna 
toplaşdıq. Pəncərədən dəniz görünürdü, hamı yeyib-içirdi. Mən 
birdən çox görkəmli bir şairi xatırlayaraq soruşdum: "Bəs o hanı?" 
Dedilər, yoxdur. Aradan yarım saat keçdi. O yenə də yoxdur. 
Göstəriş verdim ki, axtarıb tapsınlar. Onu axtarmağa getdilər və 
sonra gəlib qulağıma pıçıldadılar ki, o, bir kayuta girib qapını 
bağlamışdır və hansısa bir xanımla içir. O xanım da tanınmış 
aktrisa idi. 

Bax o vaxt sizin orkestr burada çıxış etmişdir, mən də 
konsertdə olmuşdum. Yeri gəlmişkən, sonralar mən Moskvada 
yaşayarkən də konsertlərinizi dinləyirdim. Deməliyəm ki, 
Fedoseyev dəyişməyibdir. Düşünürdüm ki, Fedoseyevi zahirən 
dəyişmiş ağsaçlı qoca kimi görəcəyəm, o isə elə əvvəlki kimidir. 
Həqiqətən, mən Moskvada sizi təxminən 15 il əvvəl görmüşdüm 
və ondan sonra görməmişdim. Bütün insanlar dəyişirlər, mən də 
dəyişmişəm, o isə heç dəyişməyibdir. 

Bilirsiniz, Çaykovskinin yaradıcılığı çox xoşuma gəlir. Onun 
müsiqisi, simfoniyaları öz xüsusiyyəti ilə bir çox simfonik 
əsərlərdən fərqlənir. Mən Çaykovski haqqında filmi xatırlayıram. 
Yaxşı, gözəl film idi və Çaykovskinin musiqisi ilə müşayiət 
olunur. 
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Buraya gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, 
orkestrinizin çox zəngin proqramı var, siz bütün dünyanı gəzib-
dolaşırsınız, konsertlər verirsiniz. Buna baxmayaraq, Azərbaycana 
gəlməyə və tamaşaçılarımız qarşısında çıxış etməyə vaxt tapdınız. 
Bu, böyük işdir və mən sizə təşəkkür edirəm. 

Mən salona diqqət yetirdim. Bilirsiniz, mən tamaşa salonunda 
tez-tez oluram, indi isə lojada idim və oradan salonu müşahidə 
etmək imkanım var idi. Hamı böyük diqqətlə dinləyirdi. Açığını 
deyək, simfonik musiqi rəqs təranələri deyildir. Deməli, insanlar 
bu musiqini başa düşürlər. Bax bizim dinləyicilər belədir. Bir 
baxın, salona 2 mindən çox adam toplaşıb və onların musiqiyə 
münasibəti necədir. 

Mən şadam ki, əvvəla, bizim insanlar Rusiya incəsənətini 
sevirlər. İncəsənətin müxtəlif növləri var. Məsələn, Xazanov 
adamları güldürür. Bu da incəsənətin bir növüdür. Simfonik 
musiqi isə incəsənətin çox mürəkkəb, çətin növüdür. İkincisi isə, 
adamlarımız bu musiqini çox diqqətlə, nəfəs çəkmədən 
dinləyirdilər. Musiqi qurtaran kimi, sürəkli alqışlar oldu. Gözəl 
musiqidir! 

Orkestrin solistinin royalda ifası çox gözəl idi. Çaykovskinin 
musiqisində royal həmişə mühüm rol oynayır. Bəlkə də mən 
bilmirəm, o qədər də başa düşmürəm, lakin subyektiv fikrimi 
bildirirəm. Çaykovskinin əsərlərində royal xüsusi yer tutur, çox 
melodik, gözəl səslənir, ruhu oxşayır. Biz bu gün qonağımızın bu 
konsertini həyəcanla dinlədik. Çox sağ olun. 

Mən burada sovet Azərbaycanının rəhbəri olanda filar-
moniyaya gedirdim, simfonik musiqini çox sevirəm. Orada 
konsertlər olurdu, Niyazi və digər dirijorlar çıxış edirdilər. 
Görürdüm ki, rəhbər işçilərimiz bu konsertdə yoxdur. Əlbəttə, 
konsertlərdə həmişə adam çox olurdu, Bakıda simfonik musiqiyə 
xüsusi münasibət var. 

O zaman mən elan etdim ki, hər cümə axşamı günü axşam saat 
7-də filarmoniyada simfonik musiqidən ibarət konsertə gəlmək 
lazımdır. Birinci dəfə gəlib gördüm ki, canlarını dişlərinə tutub 
oturublar. Düşündüm ki, ürəklərində məni söyürlər. Sonra 
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fikirləşdim ki, onlar bu musiqini başa düşmürlər. Biz Niyazi və 
Janna Dozortseva ilə razılaşdıq ki, Dozartseva hər dəfə konsertə 
gəlib simfonik musiqidən danışacaq, sonra konsert başlanacaqdır. 
Bundan sonra onlar musiqini daha yaxşı qavramağa başladılar. 
Xatirimdədir, bir dəfə mən beletajda oturmuşdum, birdən   
rəhmətlik həyat yoldaşım mənə dedi: "Gör simfonik müsiqiyə 
necə qulaq asırlar". Mən gördüm ki, bir cərgə o yanda Nazirlər 
Soveti sədrinin müavinlərindən biri möhkəm yatıb  və  xoruldayır.   
Həyat yoldaşım dedi ki, yazıqdır, niyə məcbur edirsən. Dedim ki, 
məcbur edirəm və edəcəyəm. Yeri gəlmişkən, sonra onlar 
öyrəşdilər, hətta həvəsləndilər də. Sonralar çox da məcbur etmək 
lazım gəlmədi.   1982-ci   ilin   axırırınadək,  mən  burada  
işlədiyim müddətdə belə etdim sonra hər şey pozuldu. 

Əlbəttə, indi, demokratiya şəraitində insanları məcbur edə  
bilmərəm. O vaxt kommunist sistemi kommunist   intizamı vardı. 
Birinci  katib  dedi,  qurtardı indi isə məcbur edə bilmərəm.  
Amma görürəm məcbur etmək lazım da deyildir. Doğrudur,  
adətən,  rəhbər işçilər əyləşən boş yerlər də görürdüm.  

 
*  *  * 

 
Konsertin ikinci hissəsirdə məşhur orkestrin ifasında dünya 

musiqisinin inciləri səsləndi. 
Mədəniyyət  günlərinin açılış  mərasimində Məclis sədrinin, 

baş nazir müavinləri, Prezidentin icra Aparatının humanitar 
siyasət şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə,  nazirlər, dövlət 
komitələrinin, şirkətləri; konsernlərin rəhbərləri, xarici ölkələrin 
Bakıdakı səfirləri iştirak edirdilər. 

AZƏRBAYCAN 31 may 2002-ci il 
 

TƏSVİRİ SƏNƏT XADİMLƏRİNƏ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FƏXRİ 
ADLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

  
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

aşağıdakı incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının fəxri 
adları verilsin: 

 
"Xalq rəssamı" fəxri adı 
 
Ələkbərov Kamal Camal oğlu  
Əliyev Hüseynqulu Əli oğlu  
Hacıyev Altay Əmir oğlu  
Xəlilov Fərhad Qurban oğlu  
Nəcəfov Fazil İmamverdi oğlu  
Qasımov Cabbar Ağadadaş oğlu  
Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu  
Müfidzadə Cəmil Miryusif oğlu  
Rüstəmov Cahangir Mahmud oğlu  
Salayev Fuad Məmmədəmin oğlu 
 
"Əməkdar rəssam" fəxri adı 
 
Abdinov Telman Manaf oğlu  
Abdullayev Həmzə Yusif oğlu  
Ağababayev Odtəkin İskəndər oğlu  
Ağayev Vaqif Xosrov oğlu  
Aslanov Elçin Muxtar oğlu 
Babayev Görüş Nurəddin oğlu  
Bəykişiyev Nazim Zöhrab oğlu  
Dadaşov Namiq Əbdülxalıq oğlu  
Əhmədov Xanlar Əhməd oğlu  
Əliyev Natiq Kamal oğlu  
Əsgərov Ənvər Əsgər oğlu  
Haqverdiyev Hüseyn Həsən oğlu  
Haşımov Fikrət Məmməd oğlu  
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Həsənzadə Əkrəm Qulam oğlu  
İbrahimov Faiq Rəhim oğlu  
İsmayılov Arif Qəndi oğlu  
İsmayılov Rəşid Məhərrəm oğlu  
Qazıyev Arif Şamil oğlu  
Qarayev Ənvər Vahid oğlu  
Qulamov Fərman Səməd oğlu  
Quliyev Cabbar Əli oğlu  
Quliyev Məmmədkərim Həbib oğlu  
Qurbanov Eldar Hacıbaba oğlu  
Məmmədov İsmayıl Əsəd oğlu  
Məmmədov Qüdrət Hacıbəy oğlu  
Məmmədov Tahir Hidayət oğlu  
Mirzəzadə Sirus Yədulla oğlu  
Muradov Rəfail Həsən oğlu  
Mustafayev Məmməd Əlihüseyn oğlu 
Mustafayev Şəmil Murtuz oğlu  
Nərimanbəyova Əsmər Toğrul qızı  
Rəcəbov Aydın Rəcəb oğlu  
Rəhmanov Nazim Şamil oğlu  
Rəsulov Rəis Azər oğlu  
Rüstəmov Adil Əliağa oğlu  
Səmədzadə Kamal Əmirulla oğlu,  
Seyidov Mircəlil Mirələkbər oğlu  
Tahirov Tahir Rəşid oğlu  
Yunusov Qəyyur Habil oğlu  
Zeynalov Namiq Məmmədəli oğlu 
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"Əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı 
 
İbrahimov Ağaəli Müsəllim oğlu  
Əsgərov Akif İzzətulla oğlu  
Hüseynov Cəlil Qafar oğlu  
Kərimov Rafiq İslam oğlu  
Namitokova-Manafova Sara Məmmədağa qızı 

 
Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 30 may 2002-ci il 

 
AZƏRBAYCAN 3 avqust 2002 
 

ÖLKƏMİZİN KİNO SƏNƏTİNİN TARİXİ XALQIMIZIN 
SALNAMƏSİDİR 

 
AZƏRBAYCAN KİNOSU GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ 

TƏNTƏNƏLİ MƏRASİM 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 

 
Bu il Azərbaycan kinosunun 104 yaşı tamam olur. l898-ci il 

avqustun 2-də fransız rejissoru Anton Mişonun çəkdiyi 
"Balaxanıda neft fontanı" filmi ilə ölkəmizdə kino sənətinin əsası 
qoyulmuşdur. Ötən illər ərzində Azərbaycanda 320-dən çox bədii, 
2 mindən çox sənədli və qısametrajlı, yüzdən artıq cizgi filmləri 
çəkilmişdir. Bu filmlərin bir çoxu təkcə keçmiş SSRİ məkanında 
deyil, həm də dünyanın müxtəlif yetlərində uğurla nümayiş 
etdirilmiş, Azərbaycan kino sənətinə şöhrət qazandırmışdır. 
S.Mərdanov, R.Təhmasib, Ə.İsgəndərov, H.Seyidzadə, 
T.Tağızadə, H.Seyidbəyli, Ə.Atakişiyev, Ş.Mahmudbəyov, 
R.Ocaqov, V.Mustafayev və digər rejissorlar, istedadlı 
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aktyorlarımız Azərbaycan milli kinosunun inkişafı sahəsində 
böyük iş görmüşlər. Hazırda ölkəmizin qarşılaşdığı iqtisadi 
çətinliklərə baxmayaraq, kino sənətinə dövlət qayğısının 
artırılması üçün tədbirlər görülür. Dövlətimizin başçısının fərmanı 
ilə avqustun 2-sinin kino işçilərinin peşə bayramı günü elan 
olunması - Azərbaycan Kinosu Gününün təsis edilməsi bunun 
daha bir nümunəsidir. İkinci ildir ki, bu bayram ölkəmizdə yüksək 
səviyyədə qeyd olunur. Bu əlamətdar gün munasibətilə avqustun 
2-də Respublika sarayında təntənəli mərasim keçirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasnın prezidenti Heydər Əliyevin salona 
gəlişi hərarətli, sürəkli alqışlarla qarşılandı. 

Mərasimi respublikamızın prezidenti Heydər Əliyev açdı. 
 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı 
 
- Əziz kinematoqrafçılar!  
- Hörmətli  xanımlar və  cənablar! 
Bu gün Azərbaycan Kinosu günüdür. Bu münasibətlə biz 

hamımız buraya toplaşmışıq kı, bu tarixi hadisəni qeyd edək.  
Mən sizi, Azərbaycan kinematoqrafiyasında çalışan bütün 
insanları, bütün kinosevərləri ürəkdən təbrik edirəm. Özünü kino 
sənətinə həsr etmiş bütün insanlara yeni yaradıcılıq uğurları arzu 
edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan 
kinosu bundan sonra daha böyük inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. 

Mən sözü Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının birinci 
katibi, bizim çox sevimli aktrisamız Şəfiqə Məmmədovaya 
verirərm. 

 
Azərbaycan Kinematoqrafçılar ittifaqının 
birinci katibi Şəfiqə Məmmədovanın çıxışı 

  
- Möhtərəm cənab prezident! 
Əziz kino işçiləri! 
Hörmətli xanımlar və cənablarl 
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İttifaqımızın bütün kinematoqrafçıları adından Azəraycan 
Kinosu günü münaibətilə mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Kinematoqrafçılarımız adından sizi əmin edirəm ki, doğrudan da 
kinomuz yaşayır və yaşayacaqdır. Bu gün bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, biz yenə filmlər çəkmək, kinoya çəkilmək istəyirik. 

Hörmətli  prezident, biz kino sənətimizə yeni səhifələr yaz-maq 
istəyirik. Möhtərəm cənab prezidenti bütün bu arzularımızı, 
ümidlərimizi Sizin adınıza bağlayaraq. Əminik ki, Siz bu sahədə 
bizə kömək edəcəksiniz. Sizə  minnətdarıq  və  həmişə də 
minnətdar olacağıq. Sağ olun. 

 
* * * 

 
Heydər ƏLİYEV: Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti, 

Azərbaycan prezidenti kinematoqrafçılara, Azərbaycan kinosuna 
daim qayğı göstərəcəkdir. 

İndi isə söz məşhur kinorejissor Vaqif Mustafayevə verilir. 
 

Azərbaycan mədəniyyət nazirinin müavini, 
kinorejissor Vaqif Mustafayevin çıxışı 

 
 
 Möhtərəm cənab prezident! 
Hörmətli mərasim iştirakçıları! 
Yəqin hamı başa düşdü ki, bu mərasim başqa cür başlanmalı 

idi. Bu təntənə üçün müxtəlif ssenarilər yazılmışdı. Amma 
möhtərəm prezident gələn kimi, ən gözəl ssenarini yazdı və 
dramaturgiyanı dəyişdirdi. 

Mən möhtərəm prezidentimizin həyat və fəaliyyətindən 7 film 
çəkmişəm. Hər bir filmi başqa cür təsəvvür etmişəm. Amma 
cənab prezidentlə görüşəndə, iş bir növ başqa axın tapıbdır. Ona 
görə filmlər belə müvəffəqiyyətlər qazanır. Çünki bu 
dramaturgiyanı möhtərəm prezident özü yaradır və buna görə də 
filmlər uğurlar qazanır. 
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Mən bir fikri xatırlayıram. Ancaq bilmirəm, ilk dəfə bunu kim 
deyibdir. Bu fikir belədir: Hərdən insanları gətirib uçurumun 
kənarına qoymaq lazımdır ki, onlar həyata daha çox qiymət 
versinlər. Bu uçuruma yaxınlaşmaq üçün heç bir əziyyət çəkmək 
lazım deyildir. Sadəcə, 1980-ci illərin axırlarını təsəvvür etmək 
lazımdır. Qarabağ böhranı, mitinqlər, faciəvi komediya personajı 
Vəzirov, 20 Yanvar faciəsi, həyatın sonu və uçurum. Bizi bu 
uçurumdan dahi liderimiz Heydər Əliyev uzaqlaşdırdı və bu günə 
gətirib çıxardı. 

Bu gün fantastik və çox qəribə bir gündür. Bu gün kino 
bayramı keçiririk. Özü də nadir dövlətlərdən biriyik ki, bu 
bayramı keçiririk. Amma bu bayram olmaya da bilərdi. Heydər 
Əliyev şəxsiyyəti olmasaydı, nəinki bu bayram, başqa bayramlar 
da olmaya bilərdi. Silahlı Qüvvələrin nəinki bayramı, heç özü də 
olmaya bilərdi. Sevinclə dolu müstəqillik bayramı yox, heç 
müstəqilliyin zərrəsi də olmaya bilərdi. 

1980-ci illərin axırlarında Qorbaçov tərəfindən Azərbaycanı 
dağıtmaq üçün göndərilmiş Vəzirovun rəhbərliyi altında bütün 
təsərrüfat dağıdılmışdı. Həmçinin kinoda vacib kino obyektləri 
birdən-birə yox olmağa başladı. Bir obyekt yox oldu, digəri yox 
oldu. Vaxtilə Moskvadan sonra təkcə Bakıda olan avadanlıqlar 
yox oldu. Amma möhtərəm prezidentimiz tərəfindən hələ 1970-ci 
illərdə kinonun bazası elə möhkəm yaranmışdı ki, o illərdə və 
sonrakı illərdə baş verən dağıntılar kinonu məhv edə bilmədi. 
Kino bu günə qədər yaşayır və biz bu günə qədər o avadanlıqlarla 
filmləri yaradırıq və göstəririk. Cənab prezident, mən buna görə 
öz minnətdarlığımı, həmkarlarımın, bütün kino ictimaiyyətinin 
minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. 

Açıq deyirəm ki, özümü bu səhnədə çox xoşbəxt hiss edirəm, 
çünki mənə belə xoşbəxtlik nəsib olub ki, dahi liderimiz Heydər 
Əliyev haqqında filmlər çəkirəm. Çox xoşbəxtəm ki, bu filmlər 
təkcə Azərbaycanda qalmır, Azərbaycandan kənara da çıxır. 
Keçən ilin sentyabr ayında Moskvada 4-cü Avrasiya teleforumu 
oldu və "Heydər Əliyev. Əsl məhəbbət haqqında" filmi kino və 
televiziyanın tarixində ilk dəfə mükafatlara layiq görüldü. Bu, heç 
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vaxt baş vermirdi. Çünki hansısa ölkənin rəhbəri haqqında film 
heç yaxın da buraxılmırdı. Bu filmlərin hamısı market filmlər 
adlandırılırdı. Yəni eyniləşmiş filmlər. Amma bizim möhtərəm 
liderimizin nüfuzu və onun şəxsiyyətinə olan maraq o qədərdir ki, 
bu film dərhal diqqəti cəlb etdi və bütün salon ayağa qalxaraq 
alqışladı. 

 - İndi mən Moskvadan xüsusi gəlmiş qonaqları - "Avrasiya" 
Teleforumunun prezidenti Valeri Ruzini, iki dəfə Rusiya Dövlət 
mükafatı laueratı, ORT telekanalının "Sivilizasiya" verilişinin 
müəllifi və aparıcısı Lev Nikolayevi səhnəyə dəvət edirəm. 

 
AZƏRBAYCAN 7 Sentyabr 2002 

 
MÜSLÜM MAQOMAYEVİN YARADICILIĞI 

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ VƏ İNCƏSƏNƏTİNİN 
AYRILMAZ VƏ COX MÜHÜM HİSSƏSİDİR 

 
Görkəmli müğənni və bəstəkar Maqomayevə "İstiqlal" ordeni 

təqdim edilmişdir. 
 

Sentyabrın 6-da Prezident iqamətgahında görkəmli müğənni və 
bəstəkar Müslüm Maqomayevə Azərbaycanın ali dövlət 
mükafatının - "İstiqlal" ordeninin təqdim edilməsinə həsr olunmuş 
mərasim kecirilmişdir. 

Mərasimdə   mədəniyyət,   incəsənət,   ədəbiyyat   və elm 
xadimləri, bir sıra xarici ölkələrin  Bakıda akkreditə olunmus 
səfirləri iştirak edirdilər.     

Mərasim istirakçıları Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi 
hərarətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı mərasimi acaraq nitq söylədi. 
  
 

 
Azərbaycan prezidenti  
Heydər Əliyevin nitqi 
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- Əziz Müslüm!  
- Əziz Tamara! 
  Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar! 
 Bu günlər Azərbaycan xalqı, ölkəmiz böyük bir yubileyi - 

görkəmli incəsənət xadimi, görkəmli müğənni, bəstəkar Müslüm 
Maqomayevin anadan olmasının 60 illiyini qeyd edir. 

 Əziz Müslüm! Azərbaycanda keçirilən bu yubiley şənlikləri, - 
hələ davam edəcək, Azərbaycan mədəniyyətinə, sənətinə, 
ümumbəşəri, dünya mədəniyyətinə böyük töhfə verməyinlə 
bağlıdır. Sənin yaradıcılığın Azərbaycan mədəniyyəti 
incəsənətinin ayrılmaz və çox mühüm hissəsi olmuşdur. Sən 
həyatın və yaradıcılıq fəaliyyətində mədəniyyətimizi, sənətimizi 
zənginləşdirmisən özü də çox zənginləşdirmisən. 

Azərbaycan mədəniyyətinin 40 ildən artıq tarixini Müslüm 
Maqomayevsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Doğrudur, bu 
tarix daha dərinlərə gedir, çünki bizim  bugünkü Müslüm 
Maqomaevin babası görkəmli bəstəkar, musiqiçi idi və dahi 
Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə onlar Azərbaycanda professional 
musiqi-opera sənətinin baniləri olmuşlar. Müslüm babasının işini 
layiqincə davam etdirir, ona görə Maqomayevlər nəsli təkcə indiki 
Müslüm Maqomayevin dövründən ibarət deyil, həm də Müslüm 
Maqomayevin babası, təkrar edirəm, Üzeyir Hacıbəyovla birgə 
Azərbaycanda ilk professional musiqi, opera sənəti əsərləri 
yaratdığı dövrdən başlanır. 

Müslüm, Allah sənə nadir səs bəxş etmişdir. Özü də təkcə səs 
yox  Allah sənə qabiliyyət  istedad bəxş etmişdir və bunlar sənə 
özünün bu nadir bənzərsiz səsindən çox bacarıqla bəhrələnməyə 
və görkəmli sənət əsərləri yaratmağa və belə  görkəmli müğənni 
belə görkəmli incəsənət ustası olmağa imkan vermişdir. 

Mən bu gün burada sənin tərcümeyi-halını, yaxud da 
yaradıcılıq bioqrafiyanı danışmaq fikrində deyiləm. Hesab edirəm 
ki, bunun üçün hələ qarşıda vaxt var. Yəqin ki, bu da ediləcəkdir. 
Ancaq mən sənin, cəmiyyətdə heç kimin tanımadığı gəncin 
birdən-birə öz səsinlə və öz mahnılarınla hamını heyran etdiyin o 
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illəri xatırlayıram. Məncə, sən öz yaradıcılığına Xəzər Gəmiçiliyi 
Dənizçilərinin Mədəniyyət Evinin özfəaliyyət ansamblında 
başlamısan. Bu, yəqin ona görə idi ki, sən onun yanında 
yaşayırdın, bəlkə də başqa səbəb vardı, mən bilmirəm. Yəqin, sən 
hələ uşaqlıq illərində oraya gedirdin və özünü göstərirdin. 
Xatirimdədir o, vaxtlar sanin çıxışın çoxları üçün, o cümlədən 
mənim üçün, musiqi,  incəsənət ilə maraqlanan insanlar üçün 
olduqca əhəmiyyətli hadısə idi. Ola bilsin ki, sənin 
yaradıcılığının ilk illərində ona kifayət qədər diqqət 
yetirilməmişdir. Mən bunu xatırlayıram. Amma onun 
varadıcılığı, yəni  onun səsi  və mahnıları ifa etməsi o dərəcədə 
heyrətamiz idi. Azərbaycanda təkcə ayrı-ayrı adamlara deyil, 
bütün cəmiyyətə o dərəcə təsir göstərirdi ki, Müslüm 
məşhurlaşdı və öz sevimli işi ilə fəal məşğul olmağa başladı. 

Müslüm, mən səninlə bir çox illər ərzində dostluq 
münasibətlərində olmuş bir adamam, mən də, ailəm də. Bəlkə 
də mənim rəyim subyektivdir, ona görə yox ki, biz dostuq, 
məhz ona görə ki, açığını deyəcəyəm, mən sənin mahnılarını 
çox sevirəm. Mahnıları hamı ifa edir. Lakin eyni bir mahnını 
müxtəlif ifaçılar müxtəlif cür ifa edirlər. Müslümü bütün 
digər ifaçılardan fərqləndirən xüsusiyyət budur ki, o, hər 
hansı bir mahnını ifa etməyə başladıqda ona öz aranjimanını, 
ozünün müəyyən çalarlarını verirdi və bu mahnı elə səslənirdi 
ki, sanki yenicə yazılmışdır. Mən sənin mahnılarını təhlil edə 
bilərəm. Çünki sənin hər bir mahnın böyük sənət əsəridir. 
Amma indi mən bunu etməyəcəyəm, bəlkə də sonralar nə 
vaxtsa bunu da edəcəyəm. 

 Ona görə ki, biz bu gün səni təbrik etmək üçün toplaşmışıq və 
mənim müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali mükafatını sənə 
təqdim etmək kimi sevindirici missiyam vardır. Amma bununla 
belə, mən bu barədə ona görə danışıram ki, həm incəsənət 
həvəskarı, həm mahnı həvəskarı, həm öz Azərbaycan xalqını, öz 
torpağını sonsuz məhəbbətlə sevən bir insan, həm də 30 ildən artıq 
Müslüm Maqomayevlə yaxın dost olan bir insan kimi bütün 
bunları deməyə bilmirəm. 
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Görünür, tale Müslümün də, mənim də üzümə gülmüşdür ki, 
1969-cu ildə mən Azərbaycanın rəhbəri seçiləndə Müslümü 
himayə etməyə başladım. Belə istedadlı müğənninin himayəyə bir 
o qədər ehtiyacı yoxdur, bununla belə, bizim yaşadığımız həmin 
dövrdə, həmin ab-havada bu da lazım idi. Məsələn, mən bunu 
məhz ona görə edirdim ki. Azərbavcanın görkəmli musiqiçisi, 
müğənnisi, bəstəkarı, çox mürəkkəb mahnıların ifaçısı irəli 
çəkilsin və bununla da o, incəsənəti daha da zənginləşdirir və 
bizim ölkəmizin, Azərbavcanın, xalqımızın başını ucaldırdı. O 
dövrdə, elə bu gün də mənim vəzifəm hər bir istedadlı adama 
əlimdən qələn köməyi göstərməkdən ibarət olmuşdur. Yeri 
qəlmişkən, mən indi də bununla məşğul oluram. Lakin 30 il 
bundan əvvəl məhz belə şərait məni Müslümlə daha da 
yaxınlaşdırdı. Amma burada başqa məsələ də var, əlbəttə, mən 
respublikanın rəhbəri kimi, o zaman da, indi də istedadlı 
adamlara, ələlxüsus gənc istedadlara kömək göstərirəm, onları  
himayə edirəm, bununla belə, onların hər biri ilə şəxsi dostluq 
münasibətləri saxlamağa imkanım yoxdur. Müslümə gəldikdə isə, 
ailəmiz də, mən də onunla çox yaxın olduq. Müslümlə ünsiyyətdə 
olmaq çox xoş idi, eyni zamanda, bu görüşlər mənə onun 
işlərindən xəbərdar olmağa imkan verirdi. Müslüm həyatının, əgər 
belə demək mümkündürsə, ilk dövründə öz istedadını parlaq 
şəkildə nümayiş etdirir, bununla belə, çox sərbəst həyat sürürdü. 
Mən ona məsləhət görürdüm ki, bütün bunlar yaxşıdır, ancaq ailə, 
ömür-gün yoldaşı barədə də fikirləşmək pis olmazdı. O, mənə 
qulaq asır, ancaq öz bildiyini edirdi. Yeri gəlmişkən, o, elə bir 
adamdır ki, onu istəmədiyi bir şeyi etməyə məcbur etmək qeyri-
mümkündür. Əgər özü nəyi isəistəmirsə, bunu ona məcburən 
etdirmək mümkün deyildir. Mən də heç vaxt belə iş görməmişəm. 
Əvvəla, bu, mənim xarakterimə xas olan xüsusiyyət deyil, 
ikincisi, fikirləşirdim ki, qoy, Müslüm nə etmək istəyirsə, etsin. 
Ancaq ona məsləhətlər verirdim. Bu məsləhətlər də faydalı oldu. 
Budur, birdən 1972- ci ildə Tamara Sinyavskaya Azərbaycana 
gəldi. Ancaq o, tək gəlməmişdi, Rusiyanın görkəmli incəsənət 
xadimlərinin böyük qrupu da burada idi. 
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Biz Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirirdik. Bax, 
görürsünüzmü, Müslüm neçə illər idi ki, Moskvada yaşayırdı, 
orada gəzirdi, amma onu orada yox, burada, Bakıda tapdı. 

Mən bunu hiss etmişdim. Xatirimdədir, biz, bütün nüma-yəndə 
heyəti böyük bir bərə ilə "Neft daşlarına gedirdik. Nümayəndə 
heyətində minədək adam vardı. Mən axıra yaxın gəlib çıxdım, 
təbii ki, qonaqlardan kimlərin burada olduğu barədə mənə 
məlumat verdilər. Məni narahat edən bu idi ki, onlardan kiminsə 
başına bir iş gəlməsin. Mənə dedilər ki, siyahı üzrə, Müslüm 
Maqomayevdən savayı, qalan hamı bərədədir. Dedim: Bəs 
Müslüm hanı, onu tapın. Mən, hətta, bərəni təxminən yarım saat 
saxlatdırdım. Sonra gəlib mənə dedilər ki, Heydər Əliyeviç, 
bilirsinizmi, gözləmək lazım deyil, çünki Tamara Sinyavskaya da 
yoxdur, nümayəndə heyətində o da vardı. Ona görə də güman ki, 
onlar olmayacaqlar. Düşündüm, yaxşı, qoy onlar qalsınlar. 
Onların dostluğu da, bax, o günlərdə başlamışdır. Şadam ki, 
bundan az sonra o, mənə bildirdi ki, evlənmişdir. Mən onları 
Bakıya dəvət etdim, biz burada onların evlənməsini mənim 
ailəmdə və bəzi həmkarlarımın iştirakı ilə məhdud bir dairədə 
qeyd etdik. Mən o günü yaxşı xatırlayıram. Yəqin ki, Tamara da 
yaxşı xatırlayır. Mən bunu niyə danışıram? Şadam ki, Müslümün 
ailə həyatı uğurlu oldu. Bu, hər hansı bir adam üçün çox 
mühümdür, mədəniyyət, incəsənət xadimləri üçünsə, - onların 
həyat tərzi başqa adamların həyat tərzindən, hər halda, bir qədər 
fərqlənir, - belə sabit ailə həyatı, zənnimcə, nadir hadisədir. Odur 
ki, mənə elə gəlir, Müslüm ailə qurarkən nəinki düzgün seçim 
etmişdir, həm də onlar artıq 30 ildir birgə yaşayırlar. Mən onların 
ailə həyatına bələdəm və heç zaman belə bir xəbər almamışam ki, 
onlar dalaşıblar və barışdırmaq üçün onlara kömək etmək 
lazımdır. Əgər barışdırmaq lazım gələrdisə, bunu mən etməli 
idim, amma mən heç zaman belə məlumat almamışam. 

Bax, Tamara Sinyavskaya görkəmli şəxsiyyətdir, rus 
müğənnisidir, Böyük Teatrın solistidir, onun zəngin yaradıcılığı 
var. Yaxşı ki, onlar bir-birini qısqanmırlar, rəqabət aparmırlar, 
əksinə, bir-birinə kömək edirlər. Bilirəm ki, onların belə sağlam 
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və möhkəm, böyük məhəbbətə əsaslanan ailə həyatında Tamara 
böyük rol oynamışdır və oynayır. Mən 30 il əvvəl şad oldum, ona 
görə ki, sözün düzü, Müslüm sarıdan çox narahat idim: axı, onun 
o qədər pərəstişkarları vardı. Moskvada bizim daimi 
nümayəndəliyin nəzdində mehmanxana vardı, bizim tik-
dirdiyimiz yox, ondan kiçik bir mehmanxana idi. Orada mənzil 
tipli birini Müslüm üçün ayırdım, o, Tamara ilə hələ ailə 
qurmazdan əvvəl orada yaşayırdı. Mənə deyirdilər ki, milisin 
peşəsi ardı-arası kəsilmədən bu binaya gəlib, pilləkənlərin üstünə 
gül-çiçək qoyan qızları qovmaqdır. Buna görə də mən o vaxt çox 
narahat olurdum və istəyirdim ki, o, belə vəziyyətdən tezliklə 
canını qurtarsın və ailə qursun. Belə də oldu. 

Ona görə də indi biz Müslümün böyük yaradıcılıq yolundan, 
böyük xidmətlərindən, musiqi sahəsində görkəmli fəaliy-yətindən, 
ifaçılıq sənətindən danışarkən, mütləq Tamara haqqında da 
danışmalıyıq, çünki 30 ildir onlar birlikdədirlər, yaradıcılıqları 
artıq onların ailəsinin yaradıcılığıdır. Doğrudur, onların hər biri 
müxtəlif janrlarda çıxış edir. Bir sözlə, Müslümün belə gözəl 
xanımı olduğuna görə Tamaraya həmişə minnətdar olmuşam. Mən 
hələ onu demirəm ki, biz xalqımızın Tamara Sinyavskaya kimi 
belə bir gəlini olması ilə həmişə fəxr etmişik. Lakin Tamara 
haqqında ayrıca danışmaq lazımdır, biz nə vaxtsa, onun da 
yubileyini qeyd edəcəyik, onun hələlik 60 yaşı yoxdur. Müslümün 
isə 60 yaşı tamam olur. 

Məncə, Müslüm bu gün 30 il əvvəl oxuduğu kimi oxuyur. 
Düzdür, o özünə tənqidi yanaşır, buna görə də ona elə qəlir ki, 
bu, belə deyil. Amma mən onu 30 ildən çoxdur dinləyirəm. 
Onun ifasında xlisusilə sevdiyim mahnılar var. mən onları 
dinləyirəm və fərq görmürəm. Müslüm çox mahnılar 
yaratmışdır. Yəni o, özünü bəstəkar kimi də gözəl tanıtmışdır. 
Ancaq onun ən görkəmli mahnısı Azərbaycana həsr etdiyi 
mahnıdır. Bu mahnı Azərbaycanın himni kimi səslənir. O, 
həmin mahnının musiqisini 1970-ci illərin ortalarında gözəl 
şairimiz Nəbi Xəzrinin sözlərinə bəstələmişdir. Amma ən 
başlıcası budur ki, Müslüm bu mahnını elə yaratmış, elə ifa 
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etmişdir ki, onu heç kim belə ifa edə bilmir. Yaxşıdır ki, o, bu 
mahnını belə ifa edir, amma pisdir ki, bunu heç kim onun 
kimi oxuya bilmir. Ona görə də heç kim onu oxumağa cürət 
etmir. Bu, müstəsna mahnıdır. Bu mahnı ayrıca bir görkəmli 
əsər kimi tarixə daxil ola bilər və yəqin ki. daxil olacaqdır. 
Müslümün ifasında bu mahnını mən hər dəfə böyük həyəcanla 
dinləyirəm. Ancaq bu, yeganə mahnı deyildir, o, çox mahnılar 
yaratmışdır. Mən onun opera sənətində də çox işlər gördüyündən, 
yaxşı heykəl düzəltdiyindən, yaxşı şəkil çəkdiyindən 
danışmayacağam. İki il əvvəl o, portretimi cəkib mənə bağışladı. 
Mən ona çox minnətdaram, çünki bilirəm ki, o, həmin portret 
üzərində günlərlə, bəlkə də aylarla işləmişdir. O, portretdə məni 
özünün düşündüyü kimi çəkmişdir. Bu baxımdan portret mənim 
üçün çox qiymətlidir, bir də ona görə qiymətlidir ki, əvvəla, onu 
Müslüm çəkmişdir, ikincisi isə, bilirəm ki, onun üzərində günlərlə 
işləmişdir. Deməli, orada öz hisslərini ifadə etmişdir. 

Müslümün incəsənətdə hər şeyi var və bu gün Müslüm özünün 
60 illiyini qeyd edir. Daha doğrusu, biz qeyd edirik, özü bəlkə də 
qeyd etmək istəmirdi, amma biz qeyd edirik və düşünürəm ki, bu, 
sadəcə olaraq, bir mərhələdir. Biz Müslümün səsini bundan sonra 
da həmişə eşidəcəyik. Elə bir səs ki, o, heç kimdə voxdur. 
Dünyada görkəmli müqənnilər çoxdur, amma belə səs heç kimdə 
yoxdur. Qoy, heç kəs məndən inciməsin. Mən öz subyektiv 
fikrimi söyləyirəm. Hətta deyərdim ki, bu, subyektiv fikir deyil. 
Obyektiv təhlilə, obyektiv müqayisəyə əsaslanır. 

Müslüm, Allah eləsin, bütün bunların hamısı qorunub 
saxlansın, Allah eləsin, səndəki enerji daha da artsın, sən həmişə 
irəliyə daha çox baxasan. Yeri gəlmişkən, dünən televiziyada səni 
gördüm. Dediklərin mənim xoşuma gəldi. Sən dedin ki, nikbin 
olmaq lazımdır. Sən düz dedin. Nikbin olmaq lazımdır. Nikbin 
olmağa sənin hər cür əsasın vardır. Mən səni təbrik edirəm. 

Müslüm demək olar ki, gənc yaşlarından mükafatlar alır. 
Azərbaycanın xalq artisti adını alanda onun 29 yaşı var idi. Bu, 
Azərbaycan tarixində ilk hadisə idi. Onda 1971-ci il idi. Elə həmin 
il o, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olundu. 2 ildən sonra, 
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1973-cü ildə ona SSRİ xalq artisti adı verildi. O zaman onun 31 
yaşı vardı. Sovet İttifaqında heç kim bu yaşda belə yüksək ada 
layiq görülməmişdi. Ona görə də deyirəm ki, Müslüm gənc 
yaşlarından mükafatlar alır. Müslümün 55 yaşı tamam olanda mən 
onu Azərbaycanın "Şöhrət" ordeni ilə mükafatlandırdım və elə 
burada ona təqdim etdim. İndi artıq 5 il keçib, bu illərin necə 
ötdüyünü heç hiss etmədik. İndi isə Müslüm Azərbaycanın ən 
yüksək ordeni - "İstiqlal" ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
Azərbaycanın müstəqilliyi XX əsrin sonunda qazandığımız ən 
dəvərli nailiyyətdir. Biz xoşbəxtik ki. dövlət müstəqilliyini əldə 
etmişik. bizim öz müstəqil dövlətimiz var. Xalqımız öz müstəqil 
dövlətində yaşayır. Bax, elə bu hadisə şərəfinə bizim ali 
mükafatımız "İstiqlal" adlandırılmışdır. Müslüm də bu ordenlə 
təltif olunmuşdur. 

Müslüm, mən səni təbrik edirəm, sənə möhkəm cansağlığı 
arzulayıram. 

 
Prezident Heydər Əliyev "İstiqlal" ordenini, ordenin vəsiqəsini, 

yubiley münasibətilə təbrik məktubunu, ordenlə təltif olunması 
barədə fərmanın əslini Müslüm  Maqomayevə təqdim etdi. 

 
* * * 

 
Sonra Müslüm Maqomayev mərasimdə çıxış etdi. 

 
MÜSLÜM MAQOMAYEVİN  

ÇIXIŞI 
 
Son vaxtlar Azərbaycan jurnalistləri tez-tez sual verirlər ki, nə 

üçün mən Azərbaycanda az-az oluram, bununla yanaşı, öz 
vətəndaşlığımı dəyişmədiyimi də qeyd edirlər. Deməliyəm ki, 
bütün bayramlarda, ən yüksək tədbirlərdə Azərbaycanda 
olmaqdan çox şadam. Zənnimcə, heç vaxt vədimə xilaf 
çıxmamışam və həmişə gəlmişəm. İndi burada öz 60 illik 
yubileyimi qeyd etdiyimə görə xoşbəxtəm, özü də, Heydər 
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Əliyeviç, yubileyimi Sizinlə qeyd  etdiyimə və bu orden lentini 
boynuma şəxsən Siz saldığınıza görə ikiqat xoşbəxtəm. Mən bunu 
tamamilə səmimi deyirəm, saxta təriflərdən   çox   uzağam.   Çox 
sağ olun. 

 
* * * 

 
Mərasim başa çatdıqdan sonra prezident Heydər Əliyev 

görkəmli müğənni Müslüm Maqomayevin yubiley şənliklərində 
iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş MDB ölkələrinin 
mədəniyyət xadimləri, o cümlədən SSRİ xalq artistləri Dmitri 
Qnatyuk və Mariya Stefyukla görüşdü. Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərini də səmimiyyətlə salamladı. 

 
 

AzərTac 
 

AZƏRBAYCAN 5 oktyabr 2002-ci il 
 

“TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI 
HAQQINDA” AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASI QANUNUNUN 
TƏTBİQ EDİLMƏSI BARƏDƏ 

   
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 
“Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 
qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Milli Televiziya və Radio Şurası yaradılsın. 
2. Müəyyən edilsin ki, Milli Teteviziya və Radio Şurasının əsas 

vəzifəsi televiziya və radio yayımlarının fəaliyyətini tənzimləmək, 
yayım zamanı ictimaiyyətin maraqlarını qorumaq, televiziya və 
radio yayımı haqqında qanunvericiliyə əməl edilməsi üzərində 
nəzarəti bəyata keçirməkdir. 
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3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı bir ay 
müddətində Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında 
Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
prezidentinə təqdim etsin.  

4. “Milli Mətbuat, Teleradio və İnternet Şurasının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2001-ci il 20 
iyul tarixli 543 nömrəli fərmanı qüvvədən düşmüş hesab edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tap-şırılsın 
ki, bir ay müddətində: 

- qüyvədə olan qanunvericilik aktlarının “Televiziya və radio 
yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 
prezidentinə təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna 
uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının prezidentinə məlumat versin; 

- “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini 
müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin; 

- öz səlahiyyətləri daxilində “Televiziya və radio yayımı 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin. 

6. Müəyyən edilsin ki: 
- “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 7.0.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti həyata keçirir; 

- həmin qanunun 16.7-ci maddəsinin ikinci cümləsində və 
19.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti həyata keçirir; 

- həmin qanunun 11.2-ci, 11.3-cü, 11.4-cü, 11.5-ci, 11.6-cı, 
13.1-ci, 13.3-cü, 13.5-ci, 19.2-ci, 21.2-ci, 21.3-cü, 22.4-cü, 29.2-
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ci, 30.2-ci, 30.3-cü, 33.1-ci, 34.3-cü, 40.2.7-ci maddələrində 
nəzərdə tutulmuş “dövlət orqanı”nın səlahiyyətlərini Milli 
Televiziya və Radio Şurası həyata keçirir; 

- həmin qanunun 16.1-ci, 16.3-cü, 16.4-cü və 16.5-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş “ müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası həyata keçirir; 

-  həmin qanunun 14.4-cü, 16.6-cı, 16.7-ci (birinci cümlədə), 
16.8-ci, 16.11-ci, 20.3-cü, 26.1.3-cü, 30.3-cü maddələrində 
nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Rabitə Nazirliyi 
həyata keçirir; 

- həmin qanunun 18.4.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş  
“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadi “İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir; 

- həmin qanunun 35.11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş  
“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan  
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi həyata keçirir. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 5 oktyabr 2002-ci il 
 
AZƏRBAYCAN 10 oktyabr 2002 

 
İRAN RƏSSAMI VƏDUD MÜƏZZİNİN FƏRDİ 

SƏRGİSİNİN AÇILIŞINDA AZƏRBAYCAN 
PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ 

 
- Hörmətli qonağımız Vədud Müəzzin! 
 Hörmətli xanımlar və cənablar! 
 Bu gün bizim ictimai-mədəni həyatımızda böyük bir hadisə 

baş verir. İran İslam Respublikasının rəssamı bizim üçün açılır. 
Bu mərasim sərginin açılışıdır. Amma bu sərgi İran rəssamı, 
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Təbriz rəssamı, Ərdəbil rəssamı, Tehran rəssamı Vədudu 
Azərbaycan ictimaiyyəti üçündür. Azərbaycan incəsənət xadimləri 
üçün, Azərbaycan üçün açır. Bu, böyük hadisədir. 

Azərbaycanda rəngkarlıq, rəsm sənəti böyük inkişaf yolu 
keçibdir. Bəhruz Kəngərlidən, Əzim Əzimzadədən başlayaraq, 
Azərbaycanda davamlı olaraq böyük rəssamlar dünyaya gəlib və 
böyük əsərlər yaradıblar. Onların bəziləri həyatdan gediblər, 
bəziləri isə bu gün də_yaradıcılıq işi ilə məşğuldurlar. Biz bununla 
həmişə fəxr etmişik. Mən bu rəssamların hamısının adlarını çəkə 
bilərdim. Amma bu, çox vaxt aparardı. Çünki təkcə son dəfə 
Azərbaycan rəssamlarına fəxri ad verərkən, fərmanı - 
imzalayarkən baxıb gördüm ki, başqa sahədə mən bu qədər adama 
fəxri ad verməmişəm. Bunlar fəxri ad almayanlar idi. Amma fəxri 
ad alanlar nə qədərdir. Ona görə mən bilirəm - Azərbaycan 
rəssamları bu dövrdə, yəni müstəqillik əldə etdiyimiz gündən 
başlayaraq, həyatımızda böyük dəyişikliklər, çətinliklər, 
problemlər olmasına baxmayaraq, daim işləyiblər, öz sərgilərində 
əsərlərini göstəriblər. Bilirəm ki, Azərbaycan rəssamlarının çox 
əsərlərini burada alırlar, - həm bizim yerli insanlar, həm də 
turistlər və yaxud başqa, müxtəlif səbəblərə görə Avropadan 
Azərbaycana gələn insanlar alırlar. Əgər Avropadan gələnlər 
Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini alırlarsa, bunun özü böyük bir 
hadisədir, çünki Avropa, təbiidir ki, öz klassik üslubunda 
yaşayıbdır və indi də yaşayır. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. 
Mən görürəm, Tahir Salahov orada durubdur. O, Azərbaycanın ən 
istedadlı və böyük rəssam-larından biridir. Necə illərdir Moskvada 
- keçmişdə SSRİ, indi Rusiya rəssamlıq Akademiyasının vitse-
prezidentidir, oradakı bütün tərkiblərə daxildir və rəhbər 
vəzifələrdədir. Bunların hamısı bizim mədəni sərvətimizdir, 
xalqımızın sərvətdir. Mən bu gün bu barədə öz fikrimi bir daha 
bildirmək iştədim və arzu edirəm ki, bizlm Azərbaycan rəssamları 
bundan sonra da yeni mühitə uyğunlaşaraq, ancaq Azərbaycan 
rəssamlıq məktəbinin xüsusiyyətlərini unutmayaraq, yeni-yeni 
əsərlər yaratsınlar. 
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Bilirsiniz, hər rəssam gərək yaratdığı əsərlərin səviyyəsini 
qaldırsın. Amma eyni zamanda da, gərək heç vaxt yaratdığı əsər 
onun xalqından, onun torpağından, vətənindən təcrid olunmuş 
kimi görünməsin. Güman edirəm ki, bizim Rəssamlar İttifaqı, 
rəssamlarımız bu yolla gedəcəklər. 

Ancaq bugünkü hadisə, yenə də deyirəm, çox əlamətdar bir 
hadısədır. Onu bilirdim ki, İranda, ümumiyyətlə, keçmişdən, 
əlbəttə, böyük rəssamlıq məktəbi olubdur. Sultan Məhəmmədin 
əsərləri, onun miniatür sənəti 500 il bundan öncə bizlm 
Azərbaycanın bu sənət sahəsindəki nailiyyətlərini göstərir. Sultan 
Məhəmməd bunun əsasını qoyubdur. Amma ondan sonra da 
İranda və Azərbaycanda o üslubda çox gözəl əsərlər yaranıbdır. 
Çox gözəl əsərlər... Məsələn, indi bizim  müxtəlif təşkilatlar 
jurnallar, kıtablar nəşr edirlər. Onların içərisində miniatür 
əsərlərin foto surətlərını dərc edəndə, o kitablar, jurnallar daha da 
çox dəyər kəsb edir. Çünki o əsərlər çox orijinaldır. Miniatür 
sənəti çox original sənətdir. 

Vaxtilə, gərək ki, 1981-ci ildə biz burada SSRİ Rəssamlıq 
Ademıyasının böyük bir iclasını keçirdik. Buraya ən böyük 
rassamlar gəlmişdilər. Onda biz nə ilə fəxr etdik? Bəli, Avropanın 
qədimdən özünəməxsus üslubda məktəbləri var - Rafael, 
Mikelancelo, Tisian, Rubens və başqaları. Eləcə də rus rəssamları. 
Ancaq onunla fəxr etdik ki, bizim də miniatür məktəbimiz var - 
Sultan Məhəmmədin yaratdığı miniatür məktəbi. Burada onu çox 
böyük həvəslə qarşıladılar. 

Məndə belə bir təsəvvür vardı ki, İranda ancaq miniatür sənəti 
mövcuddur. Amma bu cür rəngkarlıq əsərlərinin olduğunu mən 
bilmirdim. İranda xalçalar toxuyurlar. 1996-cı ildə Tehrana 
getmişdik, İslam Təşkilatı Konfransının iclası keçirilən salonda 
Xomeyninin xalçada toxunmuş portreti asılmışdı. Mən o xalçanın 
yanına, ola bilər ki, on beş dəfə getdim. Birincisi, Xomeynini 
gormək istəyirdim, ikincisi də, xalçada toxunmuş o portret 
miniatür əsəri deyildi. O, məni heyran etdi. Bilmirəm, sən orada 
idin yoxsa yox. Mən səfiri çağırıb göstərdim, dedim ki, bax, xalça 
üzərində beiə əsərlər yaratmaq lazımdır. Həqiqətən, çox yüksək 
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səviyyədə yaradılmış bir əsər idi. Mən düşünürdüm ki, bu ancaq 
xalçada yaradılıbdır. Bilmirdim ki, İranda, İran Azərbaycanında 
belə əsərlər var, Azərbaycan oğlu, İran oğlu, gözəl bir oğlan belə 
əsərlər yarada bilibdir. Təbiidir, bu, onun fitri istedadı olduğunu 
göstərir. Mən belə başa düşdüm ki, bunun belə böyük bir müəllimi 
olmayıbdır. Bəli, bizdə rəssamlıq texnikumu olub, indi Rəssamlıq 
Aka-demiyası var. Adətən, orada rəssamlar necə çəkməyi, n cür 
etməyi öyrədirlər. Bu kişinin heç bir şeyi, müəllimi olmayıbdır. 
Amma onun müəllimi fitri istedadı ilə bərabər, bu işə həvəsi, 
istəyidir.  

Mən çox sərgilərə baxmışam. Hər sərginin öz yeri var. Heç 
birini digəri ilə müqayisə edib demək istəmirəm ki, bu yaxşıdır, o 
yaxşıdır. Yox. Amma bugünkü sərgi məndə çox böyük təəssürat 
oyatdı. Bu əsərlərin hər biri bizim dostumuzun, gənc rəssamın nə 
qədər böyük istedada maiik olduğünü göstərir. Eyni zamanda, nə 
qədər fədakar insan olduğunu sübut edir. 

Orada kiçik bir əsər var. Şubert haqqında bu cür əsəri kiçik bir 
yerdə elə yaradıb ki, adam məəttəl qalır ki, bunu necə yaratmaq 
olar.  

Mən çox sevinirəm, çox şadam. Bilirsiniz ki, belə sərgilərə 
gəlməyə mənim çox vaxtım yoxdur. Ancaq mənə xəbər 
vermişdilər ki, sən gələcəksən və burada sənin sərgin açılır. 
Dünən də mənə sərgidə nümayiş etdiriləcək işlər barədə bir az 
məlumat verdilər. Baxmayaraq ki, bu gün mənim işim həddən 
coxdur, amma bu sərgiyə gəldim. Hər bir əsərə diqqətlə baxdım. 
Heç bir əsərin yanından keçmədim. Bəzən olur, sərgiyə gedirsən 
əsərlərin birinə, ikisinə baxırsan, hiss edirsən ki, ümumi təsəvvür 
var. Amma burada təkcə ümumi təsəvvür məsələsi deyildir. Onsuz 
da bir neçə əsərə baxandan sonra artıq məndə təsəvvür yarandı. 
Burada mən hər bir əsərə baxmaq istəyirəm. Onun incəliyini, 
təbiiliyini görmək istəyirəm. Ona görə də xeyli vaxtdir ki, mən 
buradayam. Amma mən buna vaxt itirdiyimə görə şadam.. Şadam 
ki, bu sərgini gördüm. 

Demək, Azərbaycan xalqı, - indi müstəqil Azərbaycanda da, 
İranda da,- bütün İran xalqı yüksək istedada malikdir. İndi biz 
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bölüşdürə bilmirik ki, Şəhriyar kimindir. Təbiidir ki, Azərbay-
canındır. Eyni zamanda, o, İranındır.  Xətai kimindir? Ö, İranın və 
Azərbaycanındır. Belələrini çox saymaq olar. 

Vədud da İran vətəndaşıdır, rəssamıdır, amma azərbaycan-lıdır. 
Demək, İranda çox millətlər var, azərbaycanlılar da var. 
Azərbaycanlılar öz istedadını bu cür nümayiş etdirən, Şərq 
aləminə indiyə qədər uyğun olmayan Avropa üslubunda belə 
əsərlər yaradan rəssam yetişdiribdir. 

Əziz dostum, mən səni təbrik edirəm. Mən sənin əsərlərindən 
çox böyük həzz aldım. Güman edirəm, burada sərgiyə gəlib maraq 
göstərənlər, baxanlar çox olacaqdır.- Sən gəncsən. Neçə yaşın 
var? 

Vədud MÜƏZZİN: 41 yaşım var. 
Həydər ƏLİYEV: 41 yaş… Ən gözəl yaşdır. Mən bu yaşların 

hamısını keçmişəm. Bu, ən gözəl yaşaır. Ona görə vaxtı itirmə, 
işini davam etdir. Yaxşı oxuyursan, səsin yaxşıdır. "Segah" da 
mənə ləzzət verdi. O da pis deyildir. Hərdən bir oxu ki, ilham 
alasan. Amma vaxtının çoxunu bu işə sərf et. Çünki bu, 
oxumaqdan daha da vacibdir. Oxuyanlar çoxdur. O tərəfdə də, bu 
tərəfdə də, o tayda da, bu tayda da çoxdur. Amma belə əsərlər 
yaradanlar o qədər də çox deyildir. Xüsusən, İranda. Elədirmi? 
Cənab səfir, düz deyirəm?  

Əhəd QƏZAİ (İranın Bakıdakı səfiri): Bəli.  
Heydər ƏLİYEV: Səni təbrik edirəm, cansağlığı arzu edirəm. 

Mənim haqqımda əsər yaratdığına görə də təşəkkür edirəm və 
demək istəyirəm ki, çox dəyərli bir əsərdir. Yəni rəssamlıq ustalığı 
nöqteyi-nəzərindən dəyərlidir. Sənə təşəkkür edirəm. 

Sağ ol. 
 (Azərbaycan   prezidenti   Heydər 

Əliyevin nitqi böyük diqqətlə dınlənildi  
və dəfələrlə alqışlarla qarşılandı). 
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AZƏRBAYCAN 25 Oktyabr 2002  
 

XALQIMIZ, XÜSUSƏN GƏNC NƏSİL TARİXİMİZİ 
BİLMƏLİ, 

GÖRKƏMLİ ŞƏXSIYYƏTLƏRİMİZİ YAXINDAN 
TANIMALIDIR. 

 
Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin açılış mərasimində 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 

- Hörmətli alimlər! 
Xanımlar və cənablar, dostlar! 
Mən bu gün uzun bir fasilədən sonra bu binaya ayaq qoydum. 

Keçmişdə, 1970-1980-ci illərdə mən Azərbaycanda işləyəndə bu 
binaya çox gəlmişəm, çünki onda burada Azərbaycanın Ali Soveti 
yerləşirdi. Gəlib burada iclaslarda iştirak edirdim və hər dəfə bu 
salonda Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə, mədəniyyət, elm 
nümayəndələrinə yüksək dövlət mükafatları təqdim edirdim. İndi 
onlardan çoxları yoxdur. Ancaq muzeylərdə şəkillərini görəndə 
həmişə bunu xatırlayıram. Biz sonra Azərbaycanın Ali Soveti 
üçün yeni bina tikdik. İndi həmin o binada müstəqil Azərbaycanın 
Milli Məclisi yerləşir. 

Bu bina haqqında çox söz-söhbət gedirdi ki, onu kimə verək. 
Müştəriləri, yəni bu binanı istəyənlər də çox idi. Bu da təbiidir. 
Çünki bu tarixi binadır və indiyə qədər çox yaxşı qalıbdır. 
Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələrindən biridir. Ancaq mən 
belə fikirdəydim ki, biz belə binaları yalnız elm, mədəniyyət 
sahəsin-dəistifadə etməliyik. Ayrı-ayrı nazirliklərə, yaxud inzibati 
orqanlara belə binaları vermək o qədər də məqsədə uyğun 
deyildir. 

Bu, keçmişdə də olubdur. Amma mən o illərdə də belə fikir-
dəydim. Çünki belə binalar Azərbaycanın milli sərvətidir. Hansısa 
bir naziriik, hansısa bir inzibati təşkilat özü üçün bina ala bilər. 
Amma belə binaları memariıq abidələri kimi həm qoruyub 
saxlamaq iazımdır, həm də onlardan istifadə edərkən, uyğun 
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təşkilatları orada yerləşdirmək, yaxud onların sərəncamına vermək 
lazımdır. Buna görə də cox mü-bahisələrdən sonra mən belə qərar 
qəbul etdim ki, bu bina Əlyazmalar Fonduna verilsin. 

Bilirsiniz, indi burada iştirak edənlərin bəziləri xatırlayır, tə-
əssüflər olsun ki, uzun illər, on illiklərlə bizim Əlyazmalar Fondu, 
yəni tarixi əlyazmaları, Azərbaycanın tarixini əks etdirən kitablar, 
sənədlər Elmlər Akademiyası binasının birinci mərtəbəsində 
yerləşirdi. Onların da çoxu orada xarab olurdu. Ona görə belə bir 
qərar qəbul etdik və mən çox məmnunam ki, bu qərarın qəbul 
olunması indi özünü tam doğruldubdur. 

İndi Əlyazmalar Fondu artıq elmi-tədqiqat institutuna 
çevrilibdir. Burada, dediyim kimi, Azərbaycanın tarixini əks 
etdirən çox nadir, çox qiymətli kitablar var. Onların da çoxu 
Azərbaycanın tarixi abidələridir. Burada indi kollektiv işləyir, 
elmi-tədqiqatlar aparır. Ancaq eyni zamanda düşünürəm ki, 
Azərbaycanın elm sahəsi ilə məşğul olan adamları, insanları, 
yaxud ədəbiyyat və incəsənətlə, başqa sahələrlə məşğul otanlar bu 
əlyazmalardan istifadə edirlər və edəcəklər. 

Sonra bir problem də yarandı. Bu da ondan ibarət idi ki, bu 
binada vaxtilə böyük şairimiz, dramaturq, filosof Hüseyn Cavid 
yaşamışdır. Hüseyn Cavidin yaşadığı otaqlarda onun ev-
muzeyinin yaradılması məsələsi meydana çıxdı. Bu məsələ uzun 
illər gündəlikdə idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, həll edilmirdi. 
Bunu da həll etdik. İndi bu binada Hüseyn Cavidin ev-muzeyi 
yaradılıbdır. O, bu binada yaşayıbdır. İndi mən orada oldum, 
muzeyi ziyarət etdim. 1920-ci ildən həbs olunana qədər o, ailəsi 
ilə bu binada yaşayıbdır. Biz burada muzey yaradılmasını təmin 
etdik. İndi Hüseyn Cavidin ev-muzeyi hazırdır. 

Bu gün Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 ili tamam olur. 
Mən bu münasibətlə sərəncam vermişəm ki, respublikada 
təşkilatlar Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyini keçirsinlər. Öna 
görə də mən məhz bu gün muzeyin açılışına gəldim. 

Muzey çox maraqlıdır, olduqca maraqlıdır. Güman edirəm ki, 
Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə, onun həyatı ilə maraqlanan insanlar 
bu muzeydə maraqlı eksponatlar görə bilərlər. Həm də 
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yaradıcılıqla, elmi işlə məşğul olanlar orada özləri üçün çox 
lazımlı məlumatlar toplaya bilərlər. 

Biz repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirik. Onlar vaxtilə 
repressiyaya məruz qalıblar, həyatlarını itiriblər, ailələrində çox 
böyük cətinliklər, məhrumiyyətlər yaranıbdır. Bəli, təəssüflər 
olsun ki, bu böyük insanlara "sağ ol!" demək əvəzinə, onları 
repressiyalara məruz qoyublar. Biz Azərbaycanda repressiya 
qurbanlarının, demək olar ki, hamısının xidmətlərini bərpa etməyə 
çalışmışıq və çalışırıq. Çoxları haqqında kitablar yazılıb, abidətər 
yaradılıbdır və bu iş bundan sonra da gedəcəkdir. 

Hüseyn Cavid də repressiya qurbanlarından biridir və özü də, 
ailəsi də çox məhrumiyyətlərə məruz qalmışdır. Ancaq 
repressiyaya təkcə ayrı-ayrı insanlar yox, təəssliflər olsun, bizim 
xalqımız da məruz qalmışdır. Repressiya təkcə ondan ibarət 
olmamışdır ki, ayrı-ayrı insanları həbs ediblər, əsərlərini qadağan 
ediblər, insanları güllələyiblər, öldürüblər, yaxud da sürgün 
ediblər, onlar həyatlarını orada itiriblər. Ümumiyyətlə, bütün 
xalqımız repressiyaya məruz qa-lıbdır. Xalqımızın repressiyaya 
məruz qalması 1920-ci illərdən başlayaraq, mərhələlərlə, 1950-ci 
illərin sonlarına qədər davam etmişdir. 

Amma bununla bərabər, tariximiz, mədəniyyətimiz də 
repressiyaya məruz qalmışdır, milliliyimiz də repressiyaya məruz 
qalmışdır. Çünki Sovetlər İttifaqı dövründə çalışmışdılar ki, bizim 
tariximizi də, keçmişimizi də, ənənələrimizi də yalnız kommunist 
ideologiyasına, sovet sosialist quruluşuna uyğunlaşdırsınlar. 
Təbiidir, belə bir proses gedən zaman həqiqi tariximiz, milli-
mənəvi sərvətlərimiz ya məhv olmalı, ya itirilməli idi, yaxud da 
yaddan çıxarılmalı idi. Bu, bizim tariximizdir. Biz bunu heç vaxt 
unutmamalıyıq. Bunlardan nəticə çıxarmalıyıq ki, xalqımız daha 
heç vaxt belə hallarla rastlaşmasın. Xüsusən, ona görə ki, indi 
bizim xalqımız azad olubdur. Biz müstəqillik əldə etmişik, 11 ki, 
ildir müstəqil dövlətdə yaşayırıq. 

 Mən dəfələrlə demişəm və bu gün də bəyan edirəm ki, 
bizim müstəqilliyimizin sonu yoxdur. Belə də olacaqdır. Ancaq bu 
da bizdən asılıdır. Bugünkü, gələcək nəsillərdən asılıdır, 
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hamımızdan asılıdır. Biz bu gün əlimizdən gələni edirik və 
etməliyik. Gələcək nəsillər üçün də biz nümunə yaratmalı, onlar 
üçün böyük irs qoyub getməliyik. 

Repressiyaya məruz qalmış böyük tarixi, mənəvi 
dəyərlərimizdən, əsərlərimizdən biri də "Kitabi-Dədə Qorqud" 
dastanı olmuşdur. 

Biz onun 1300 illik yubileyini keçirən zaman bu məsələni təhlil 
etdik, bu barədə danışdıq. Məqalələr, kitablar yazıldı ki, 
azərbaycanlıları "Kitabi-Dədə Qorqud"dan necə məhrum ediblər. 
İkinci Dünya müharibəsindən sonra SSRİ-də gedən proseslər, o 
cümlədən Azərbaycanda gedən proseslər zamanı, 1950-ci ildə 
bizim bu tarixi abidəmizt tamamilə saxtalaşdırmağa, təhrif etməyə 
çalışdılar və buna da nail oldular. Amma biz "Kitabi-Dədə 
Qorqud"u xalqımıza qaytardıq. Onun 1300 illik yubileyini 
beynəlxalq miqyasda keçirdik və dünyaya göstərdik ki, bizim 
xalqımızın belə qədim tarixi var və belə bir tarixi abidəsi var. 

O vaxt yubiley günlərində biz "Dədə Qorqud" eposunun, 
Azərbaycan dilində yazılmış eposun Drezden kitab-xanasında 
saxlanılan nüsxəsinin surətini almaq istəyirdik. O, indi gəlib 
çatıbdır. Mən onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, 
Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün ən böyük nailiyyətlərdən 
biridir ki, biz "Dədə Qorqud"u repressiyadan xilas etdik, 
xalqımıza qaytardıq. Nəhayət, onun əlyazmasının, indiyə qədər 
Drezden kitabxanasında qorunub saxlanılan əlyazmasının surətini 
biz Azərbaycana gətirmişik. Mən bunu Əlyazmalar institutuna 
təqdim edirəm. 

Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Sizin hamınıza bir 
daha cansağlığı və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və 
alqışlarla qarşılandı) 

 
BAKIDA HÜSEYN CAVİDİN EV-MUZEYİNİN AÇILIŞI 

OLMUŞDUR 
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdi 

 
Oktyabrın  24-də  Bakıda, milli Elmlər Akademiyasının 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun binasında, XX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nüma- yəndələrindən 
biri, şair və dramaturq Hüseyn Cavidin vaxtilə mənzili olmuş 
otaqlarda ədibin ev-muzeyinin açılmasına həsr edilmiş mərasim 
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər 
Əliyev mərasimdə iştirsk etmişdir. 

Muzeyin direktoru Turan Cavid dövlətimizin başçısını 
səmimiyyətlə qarşıladı, ona gül  dəstəsi təqdim etdi. 

Prezident Heydər Əliyev muzeyin açılışını bildirən qırmızı 
lenti kəsdi. 

Turan Cavid atasının 120 illik yubileyinin qeyd olunması 
haqqında prezidentin sərəncamını yüksək qiymətləndirdi və 
dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlığını bildirdi. Sonra o, 
muzeyin yerləşdiyi bina haqqında məlumat verərək dedi ki, so-vet 
dövründə ilk vaxtlar burada müəllimlər seminariyası olmuş-dur. 
Eyni zamanda, bu mərtəbədə müəllimlər də yaşayıblar. Burada 
birinci mənzil Hüseyn Cavidə, sonra isə seminariyanın direktoru 
Pənah Qasımova verilmişdir. Hacı Zeynalabdin Tağı-yevin 
tikdirdiyi bu binada lap əvvəllər qız məktəbi yerlə-şirdi. Bu bina 
yüz ildir tikilibdir. Sonralar Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin 
parlamenti, sovet dövründə isə Mərkəzi icraiyyə Komitəsi, Ali 
Sovet burada yerləşirdi. 1920-ci ildən 1937-ci ilə qədər biz burada 
yaşamışıq. 1937-ci il sentyabrın 28-də bizi buradan çıxardılar. O 
vaxtdan 65 il keçibdir. 

Prezident Heydər Əliyev ədibin həyat yoldaşı Mişginaz 
xanımın şəkillərinə, Hüseyn Cavidin uşaqlıq, gənclik illərini əks 
etdirən, müxtəlif illərdə Naxçıvanda, Tiflisdə, Türkiyədə 
çəkdirdiyi fotoşəkillərə baxaraq dedi  

 - Mən sizin ananızı görmüşəm. Bir vaxt mənim anam xəstə idi. 
indi Cavadzadənin klinikası olan bina o vaxt xəstəxana idi, orada 
müalicə edilirdi. Deyəsən, sənin anan da yanaşı otaqda müalicə 
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olunurdu. Bu, təxminən 1956-1957-ci illər idi. Mən anamın 
yanına gedib-gəlirdim. Anam mənə deyirdi ki, Hüseyn Cavidin 
həyat yoldaşı Mişginaz xanım da buradadır söhbət edirik. 
Təbiidir, anam keçmişdə onunla tanış olmamışdı, xəstəxanada 
tanış olmuşdular, görüşmüşdülər. Mən də o vaxtlar anamın yanına 
gələndə onu anamın yanında görmüşdüm.  

Mişginaz xanım çox gözəl qadın olubdur. Mən o vaxt onu 
görəndə də gözəlliyini saxlamışdı. 

Turan Cavid atasının muzeydə saxlanılan əlyazmaları, 
kitabları, Türkiyədən gətirdiyi əsərlər, sürgündən yazdığı 
məktublar barədə məlumat verdi, Hüseyn Cavidin oğlu Ər-
toğrulun, qardaşı Şeyx Məhəmmədin fəaliyyəti haqqında danışdı, 
Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqlarının, uzaq Sibir-dən doğma 
vətənə gətirilməsinə və Naxçıvana aparılıb orada dəfn 
olunmasına, ədibin şərəfinə böyük məqbərə ucaldılmasına görə 
respublikamızın rəhbərinə təşəkkürünü bildirdi.  

Preziderıt Heydər Əliyev Şeyx Məhəmmədin ona Azər-baycan 
dilindən dərs dediyini vurğuladı, Ərtoğrulu da həyatda gördüyünü 
bildirdi: Mən sənin qardaşını da görmüşəm. Deyəsən, 1943-cü il 
idi, Naxçıvanda idim. Mənə dedilər ki, Hü-seyn Cavidin oğlunu 
əsgərlik xidmətindən buraxıblar, gəlibdir. Ağır xəstə idi. O, bir 
dəfə küçə ilə gedirdi. Onu mənə göstərdilər. Əsgər paltarında idi. 
Üz-gözü çox solğun, amma sifəti gözəl bir oğlan idi. Amma 
ondan sonra xəbərim olmadı. Nə vaxt vəfat etdiyi barədə xəbərim 
olmadı. Çünki mənim işlərim çox idi. 

Turan CAVİD: Cənab prezident, onun dəfnində qohum-
larından başqa heç kim iştirak etmədi. Çünki qorxurdular. Amma 
indi Naxçıvanda gözəl məqbərə  Cavidlərə qismət oldu. Bu, 
taleyin işi imiş. 

Heydər ƏLİYEV: Elədir. Hüseyn Cavid cox faciəli həyat 
keçiribdir. Ancaq onun yəqin bir xoşbəxtliyi də o imiş ki, sən 
varsan, yaşamısan. Gəl açıq danışaq, sən yaşamasaydın, bütün bu 
gördüklərimizi bir yerə yığmaq olmayacaqdı. Vəfalı övlad ata-ana 
üçün həmişə çox böyük nemətdir. Amma vəfasızlar da var. Yenə 
də deyirəm, sən varsan, deməli, bunlar yaranıbdır. Bunları səndən 
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savayı heç kəs görə bilməzdi. Demək, Allah on-lara əzab-əziyyət 
qismət edibdir, ancaq yaxşı ki, səni də onlara verib və Allah səni 
saxlayıbdır ki, bu irsi qoruyub yaşadasan. 

Turan CAVİD: Cənab prezident, bu stolun da maraqlı bir 
tarixi var. Mənim arzumdur ki, Siz onun arxasında oturasınız. Bu, 
həmin stoldur ki, vaxtilə evimizi yoxlayanda onun siyirtməsi 
olduğunu bilməmişdilər. Atamın bir çox əsərləri bu-rada 
saxlanmışdır. indi bizə nə qalıbsa, bunun sayəsində qalıbdır. 

Bakı Şəhəri icra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə bu gün saat 5-də 
Hüseyn Cavidin   heykəlinin   qarşısında böyük konsert ola-
caqdır. Orada onun əsərlərindən parçalar da səslənəcəkdir. 

Heydər ƏLİYEV: İndi o heykəl çox gözəldir, ətrafındakı bağı 
da düzəltdik. Əvvəl ora çox pis vəziyyətdə idi. Mən həmişə 
oradan keçirəm, hər dəfə fikirləşirdim, axı, bu niyə belədir? 
Hacıbala bu vəzifəyə təyin olunandan sonra özü də təşəbbüs 
göstərdi, mən də ona dedim, oranı düzəldibdir. İndi mən oradan 
keçəndə görürəm ki, nə qədər adam istirahət edir, nə qədər gözəl 
bir bağdır. Orada iki fəvvarə də var. Biri Cavidin heykəlinin 
yanında, digəri onun ətrafındadır. 

Turan CAVİD: Çox gözəl bağdır. Fəvvarələr də gözəldir. 
Atamın özü də suyu xoşlayırdı. İstirahət yeri üçün çox əlverişlidir. 

Heydər ƏLİYEV: Orada çox adam yaşayır. Əvvəllər o bağ 
yaxşı vəziyyətdə deyildi, heç kəs oraya istirahətə getmirdi. İndi 
elə gözəl vəziyyətdədir ki, ətrafda yaşayan insanlar hər gün gə-lib 
dincəlirlər. 

Turan CAVİD: Cənab prezident, bu, kitab "Peyğəmbər" 
əsəridir. Yuxarıda isə Şeyx Məhəmmədin şəklidir. 

Heydər ƏLİYEV: Mənə Azərbaycan dilini ilk dəfə öyrədən 
Şeyx Məhəmməd olmuşdur. Gözəl müəllim idi, amma çox da 
tələbkar idi. 

Turan CAVİD: Siz həmişə müəllimlərinizi xatırlayırsınız. 
Tələbkar müəllim olmaq çox yaxşıdır. 

Heydər  ƏLİYEV:   Bəli, müəllim  tələbkar olmasa, şagird  
oxuya  bilməz.  Özü də o vaxtlar. Mənim kimi şagirdə qarşı o 
qədər də tələbkar   olmaq   lazım   deyildi. Amma mənimlə bir-



 866

likdə 25-30 nəfər oxuyurdu, müxtəlif səviyyədə idilər. O, çox 
tələbkar müəllim idi. Özü də dərsi qanun-qayda ilə keçirdi. O, 
mənə 5-ci sinfə qədər Azərbaycan dili dərsi deyibdir. Amma 
deyim ki, görünür, o vaxtiar maddi çətinliklər içində yaşayıbdır.  
Mən özüm də kasıb bir ailədən idim.  Ümumiyyətlə,  o vaxtlar 
dövlətli  adam  yox idi,   müəllim  də  kasıb  idi, məktəbli də kasıb 
idi. Amma bizim bəzi müəllimlər, keçmişdən qalan müəllimlər 
var idi. Onların əyinbaşı yaxşı idi. Amma bunun çox sadə paltarı 
vardı. 

Turan CAVİD: O, sadə insan idi. Birinci arvadından üç uşağı, 
o birisindən 5 uşağı var idi. Ona görə kasıb idi. 

Heydər ƏLİYEV: Görürdüm, çətinlik içində yaşayırdı. 
Təsəvvür edin, mənim o vaxtlar neçə yaşım var idi, üçüncü, 
dördüncü sinifdə oxuyurdum. Ortadan da aşağı səviyyədə 
yaşayırdı, amma çox tələbkar, intizamlı müəllim idi. 

Turan CAVİD: O, şerlər də yazırdı, folklor materialları 
toplayırdı. Bir-ikisini oğlu mənə veribdir. 

Heydər ƏLİYEV: İndi onun uşaqlarından qalan varmı? 
Turan CAVİD: Bəli, iki qızı, iki oğlu durur. Oğlanları 

Moskvada yaşayırlar, qızlarının biri ədəbiyyat müəllimidir, biri isə 
bioloqdur, işləyirlər. 

Heydər ƏLİYEV: Turan xanım, Hüseyn Cavid bu qədər 
böyük əsərlər yazıbdır. Demək olar, hamısı tarixi mövzulu 
əsərlərdir. Elə bir əsər yazmayıb ki, məsələn, fılankəs filankəsnən 
sevişdi, yaxud, sevişmədi, nə bilim, nə təhər oldu. Onun əsərləri 
tarixi mövzudadır və bunlarda tarixi dəqiqlik var. O, elə çox da 
yaşamayıbdır. Sən mənə de görüm, düzdür, sən o vaxtlar uşaq 
olmusan, amma indi sən yeganə adamsan ki, onu hamıdan yaxşı 
tanıyırsan. O, bu qədər tarixi nə cür yazıbdır, bilibdir? 

Turan CAVİD: Cənab prezident, onun mütaliəsi son dərəcə 
güclü olubdur. Gəncliyindən gözləri zəif idi. İstanbula gedəndə 
kitablar gətirirdi. O qədər də firavan dolanmayıb, amma pulunu 
kitablara verirdi. O, uzaqgörən idi. Müharibə başlayan zaman 
onun yanına gələnlər deyir ki, Cavid bizə söylədi ki, bu mü-haribə 
ya 4, ya da 5 il çəkəcək və Sovet İttifaqı qalib gələ-cəkdir. Hətta 
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həbslər başlayan zaman deyirdi ki, məni niyə həbs edirsiniz, 
əsərlərim göz qabağındadır. O, son əsərlərinin birini də gizlədə 
bilmədi. Heç olmasa, evdən çıxara bilərdi. 

Heydər ƏLİYEV: Yəni onun tapılmayan əsərləri var? 
Turan CAVİD: Bəli, hamısını apardılar və heç birini 

qaytarmadılar. 
Heydər  ƏLİYEV:   Axı, bərpa olunan əsərləri var?! 
Turan CAVİD: Yox, onlar çap olunanlardır. Onun yazıb 

bitirdiyi və çap olunmayan "Otello", "Çingiz", "İblisin intiqamı", 
"Şəhla", "Telli saz" pyeslərini, "Koroğlu"nun ssena-risini - 
hamısını apardılar. O, bəraət alan kimi, birinci məktubu 
təhlükəsizlik orqanlarına yazdım ki, atamın xəttini tanıyıram. Mən 
4-cü sinifdə oxuyanda, yayda bağda olarkən ərəb əlifbasını mənə 
öyrətmişdi. Mənə dedilər ki, heç bir şey qalmayıbdır. "Telli saz" 
və "Şəhla" əsərləri evdən çıxarılıbdır. "Telli saz"ı aktyorlar 
tamaşaya qoymaq istəyiblər, nədənsə, yarımçıq qalıbdır. Yeganə 
olaraq "Xəyyam" əsərini Yerevanda bir aktyordan almışam. 

Heydər ƏLİYEV: Mən elə bilirdim, "Xəyyam" qalıbdır. 
Turan CAVİD: "Xəyyam" yox idi, çap olunmamışdı. 1935-ci 

ildə, Sovet hökumətinin qurulmasının 15-ci ildönümü 
münasibətilə müsabiqə elan ediblər. Cavid bu əsəri həmin 
müsabiqəyə verir və üçüncü miikafatı alır. 

Mükafat almış əsər kimi "Xəyyam" tamaşaya qoyulmali idi. 
Elə oldu ki, özü də getdi, əlyazma da getdi, əsər də itdi. 

Heydər ƏLİYEV: Demək, onun vaxtında "Xəyyam" tamaşaya 
qoyulmayıbdır. 

Turan CAVİD: Azərbaycan teatr tarixində yeganə əsərdir ki, 
yazılandan 35 il sonra tamaşaya qoyulmuşdur. 1935-ci ildə 
yazılmış, 1970-ci ildə tamaşaya qoyulmuşdur. 

Heydər ƏLİYEV: Onu tamaşaya Mehdi Məmmədov 
qoyubdur. 

Turan CAVİD: Bəli, o, qoyubdur, gözəl tamaşa idi. 
Heydər ƏLİYEV: Mən o tamaşaya baxdım. Amma mən onda 

bunu biimirdim. Elə bilirdim ki, "Xəyyam" o vaxtlar, Cavidin 
sağlığında tamaşaya qoyulubdur. 
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Turan CAVİD: 35 ildən sonra Mehdi Məmmədov tamaşaya 
qoyubdur. 

Heydər   ƏLİYEV:   Demək, çap da olunmamışdı? 
Turan CAVİD: Bəli, çap olunmamışdı. Bir nəfər əsərin üzünü 

köçürübdür. Bu, çox maraqlıdır, öz xətti deyil. Bu əsər mükafata 
layiq görüldüyünə görə, qəzetlərdə ondan parçalar çap olunmuşdu. 
Mən onları da götürdüm. 

Heydər ƏLİYEV: Yaxşı ki, saxlanılıbdır. 
Turan CAVİD: Bu əsəri əldə edəndə, elə bil dünyanı mənə 

verdilər. İndi ümid edirəm ki, bəlkə o biri əsərlər də tapıldı. Hər 
halda, insan ümidsiz yaşamır. Bəlkə hələ qapalı yerlər var ki, 
əsərləri vermirlər. 

Heydər ƏLİYEV: Yəni deyirsən, burada qapalı yerlər var? 
Mən bir də yoxladaram. 

Turan CAVİD: Cənab prezident, yadımdadır, Siz bir dəfə 
çıxışınızda dediniz ki, işə təzə gələndə işçilərinizdən biri deyib ki, 
həyətdə Cavidin əsərlərini yandırıblar. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli, mən Moskvadan təzə gəlmişdim. 
Burada işləyirdim. Xeltov adlı bir nəfər var idi. Bir-iki işçi o 
vaxtlar işləyən adamlar idi, danışırdılar ki, Hüseyn Cavidin 
əsərləridir və Salman Mümtazın - onun çox kitabları olubdur - 
kitablarını yeşiklərə doldurub həyətə tökmüşdülər, yandırır-dılar. 
Özü də bunu edən, o işi aparan, - indi Cavidin işinə baxmaq 
lazımdır, həmin Xeltov olub, yoxsa yox, - bir qrup adam olubdur, 
onların içində ermənilər də olubdur. Xeltov yəhudi idi, erməni 
deyildi. Onların çoxu sonralar həbs edildi. Bəli, keçmiş binanın 
həyətində yeşiklərə doldurub yandırıblar. Bəzən də qızınmaq üçün 
yandırıblar. Yanacaq olmayanda kağız yandırırdılar. Mən 
müharibə vaxtı bunu görmüşəm. Yanacaq yox idi. Köhnə 
kağızları, kitabları yandırırdıq, əllərimizi qızdırırdıq. 

İndi Allaha şükür, qalan əsərləri də çoxdur. 
Turan CAVİD: Mən Sizə təqdim edəcəyəm. "Bahar 

şəbnəmləri" adlı şerlər kitabı təzə, Cavidin öz qələmindən çıxan 
tərzdə nəşr olunubdur. Çox gözəl çap edilibdir. 
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Dünən imzaladığınız sərəncama görə Sizə təşəkkür edirik. 
Görünür, Allah insanların hərəsini yer üzünə bir missiya üçün 
göndəribdir. Çox qəribədir, hərə bir is görməlidir. 

Həqiqətən də, bu işi başlayan adam onu sona catdırmalı idi. 
Bunu da Siz etdiniz. Adicə bu otaqların alınmasında deyirdilər ki, 
mümkün deyildir. 

Deyirdim ki, həyatda mümkün olmayan şey yoxdur. İnsan 
təkcə ölümün qarşısında acizdir, qalan hər şey insan iradəsindən 
asılıdır. Gərək hər işi ürəklə edəsən. Bu işləri gələcək nəsillər 
üçün etmisiniz. 

Heydər ƏLİYEV: Dünən sərəncamı imzalayanda dü-şündüm 
ki, 20 il bundan öncə ilk dəfə mən Hüseyn Cavidin 100 illik 
yubileyi ilə əlaqədar fərman imzalamışam. Onun cənazəsinin 
qalıqlarının vətənə gətirilməsi dövrü yadıma düşdü. Sonra 
fikirləşdim ki, dünya qəribədir, 20 il bundan öncə baş-ladığım işi 
yenə davam etdirirəm. Bu, birincisi. İkincisi, mən onun 120 illik 
yubileyi haqqında sərəncam imzalamışam. Onun cənazəsinin 
qalıqlarının gətirilməsi, sonrakı dövr də qəribə dövr idi. 

Bilirsiniz, Cavidin 1937-ci ildə repressiya zamanı həbs 
edilməsi, sürgün olunması və orada vəfat etməsi, bu, özü bir 
dövrdür. Vəfat etdi, getdi torpağa, qurtardı. Amma ondan sonra, 
əgər loru dildə desək, onun dirildilməsi, yəni, mənəvi cəhətdən 
bəraəti məsələsi var idi. Biz bunu 20 il  öncə etdik. 

Turan CAVİD: Mən həmişə deyirəm, onlar cismani bəraət 
aldılar. 

Heydər  ƏLİYEV: Bəli, elədir. 1982-ci ildə onun  cəna-
zəsinin, nəşinin Sibirdən gətilirməsi mənim xatirimdədir. Nə 
qədər çətinliklər var idi. Birincisi, gedib onun gətirilməsi məsələsi 
nə qədər cətın idi. Bunu etdik. Mənə xəbər verdilər ki, onu 
gətirdilər. Xatirimdədir, burada böyuk bır müşavirə topladım ki, 
nə edək? Hərə bir fikir deyirdi. Düzü, o vaxt çoxları, elə sənin 
özün də deyirdin ki Cavıd Fəxri xiyabanda dəfn olunsun. O 
vaxtlar bizim yazıçılar,   alimlər  toplaşdılar, amma  mən yeganə 
adam idim kı, - indi özümü tərifləmək istəmirəm, - dedim ki 
Naxçıvanda dəfn olunsun.   
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Turan CAVİD:   Bunun ozu uzaqgörənlik idi. 
Heydər ƏLİYEV: Amma nə üçün Naxçıvanda?! Mən 

Naxçıvanın qəbristanlığını da tanıyıram, Naxçıvanda Fəxri 
Xiyaban da, başqa bir şey də joxdur. Amma mən Naxçıvan 
deyəndə, nəyi nəzərdə tuturdum? Mən Naxçıvan deyəndə, nəzərdə 
tuturdum ki, şəhərin mərkəzində, gözəl bir yerdə dəfn olunsun və 
qəbri üzərində məqbərə ucaldılsın. Mən bunu deyir-dim. Mən 
bunu başa salandan sonra çoxları razı oldu, amma bəziləri yenə 
başladılar ki, Bakı paytaxtdır. Mən dedim, axı, Naxçıvan onun 
doğulduğu yerdir. Bir də burada, Fəxri xiyabanda Azərbaycanın 
böyük insanlarının çoxu yan-yanadır. Təəssüflər olsun ki, orada 
layiq olmayanlar da var. Belədir, hər dövrdə kimsə, hansısa bir 
səhv buraxır. Onun nəticəsində belə şeylər olur. Amma mənim 
fikrim, düşüncələrim belə idi. 

O vaxt göndərdim, Naxçıyanda yer seçdilər, çox da gözəl 
yerdir. Yaşadığı evin yanında. Hamısını mənə dedilər. Orada onu 
böyük təntənə ilə dəfn etdilər. Ancaq iki ildən sonra mən buradan 
getdim. Mən gedəndə də tapşırıqlar vermişdim, amma etmədilər. 
Sonra mənim özüm hər şeyi etdim. Mən bunu sizə demişəm. O 
vaxt Moskvada ağır vəziyyətdə, məhdudiyyətiər içində olanda cox 
şeylər düşündüm. Cavidin məzarını da düşünmüşdüm. 

Naxçıvana   gələn   kimi rəhbər secildim və dərhal bir-iki 
layihə verdim. Naxçıvanın Mədəniyyət naziri Fəttah Heydərovu    
sənin    yanına göndərdim. Dedim, Turan xanımın yanına get, 
onunla danış, gəlsin görək, hansı layihə ola bilər. Bir neçə 
layihəyə baxdım. Ancaq o vaxt  istəklərimi yerinə yetirməyə 
mənim imkanım yox idi. Sonra o şeyi ki, mən etdim, bunun üçün 
başqa imkan lazım idi.  Amma  görünür ki,   bu adamın taleyi ağır 
olubdur. Onun ağır taleyi var, amma gör sonu necədir. Kim bunu 
təsəvvür edə bilərdi ki,  bu  cür məqbərə ucaldılsın. Azərbaycanda 
ikinci şəxs yoxdur ki, onun sevimli həyat yoldaşı da, oğlu da 
onunla bərabər bir yerdə dəfn olunsun. 

Turan CAVİD: Mən həmişə bir şeyə inanıram ki, nə isə 
gecikirsə, bu, uğurlu səbəbə görə gecikir. Bunlar vaxtilə olsaydı, 
yəqin belə olmayacaqdı. Demək, bu, mütləq gecikməli idi. 
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Azərbaycanda Sizdən başqa heç kəs onların üçünü də birləşdirə 
bilməzdi. Bu, mənim üçün çox böyük ağrı idi. Ona görə mən və 
çoxlərı çox minnətdarıq  və  bunu  yüksək qiymətləndiririk. 

Heydər ƏLİYEV: Allah Hüseyn Cavidə rəhmət eləsin. 
Mişginaz xanıma rəhmət eləsin, Ərtoğrula rəhmət eləsin. Biz 
onların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün nə mümkündür etmişik, 
bundan sonra da edəcəyik. 

Turan CAVİD: Əminəm ki, onların ruhları bu evdədir. Burada 
17 il çox xoş günlər keçirilibdir. 

Heydər ƏLİYEV: Bu gün də xoş söhbət gedir. Doğrudur, bu 
söhbət bir az məyusluq doğurur. Turan xanım, mən təbrik edirəm 
ki, ev-muzeyi açıldı. Buranın qapılarını insanlar üçün açın. Qoy 
gəlsinlər, baxsınlar, görsünlər ki, bunlar bizim xalqımızın, 
millətimizin tarixidir və insanlar bu tarixlə tanış olsunlar. 
Tariximizi daim insanlara, xüsusən gənc nəslə anlatmaq, 
bildirmək, öyrətmək lazımdır. Çünki tarixini bilməyən insan öz 
millətinə, xalqına sədaqətlə xidmət edə bilməz və həqiqi insan ola 
bilməz. Ona görə də biz Azərbaycanda muzeylər yaradarkən 
tariximizin ayrı-ayrı hissələrini bugünkü nəsillərə, gələcək 
nəsillərə göstərmək istəyirik. Bu da bunun gözəl bir nümunəsidir. 
Allah, xeyirli eləsin. 

Turan CAVİD: Çox sağ olun. Allah, Sizdən razı olsun. 
Respublikamızın rəhbəri muzeydə toplanmış maraqlı və qiymətli 
sənədlərlə, eksponatlarla tanış oldu, Hüseyn Cavidin xalq rəssamı 
ömər Eldarov tərəfindən yaradılmış heykəlinə, Naxçıvanda 
ucaldılmış məqbərəsinin maketinə baxdı. 

 
* * * 

 
Sonra muzeyin açılışı münasibətilə mərasim keçirildi. 
Azərbaycan prezidenti Heydər  Əliyev  mərasimdə nitq   

söylədi. (Dövlətimizin başçısımn nitqi qəzetin bu günkü 
nömrəsinin birinci səhifəsində dərc olunur). 

 
* * * 
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Milli Elmlər Akademiyasının humanitar və ictimai elmlər 

bölməsinin akademik-katibi Ağamusa AXUNDOV mərasimdə 
çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm prezident, Sizin Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasına göstərdiyiniz daimi qayğı və böyük diqqət 
hamının yadındadır və heç kim bu qayğını, diqqəti heç vaxt 
unutmayacaqdır. Azərbaycanın ulu abidəsi olan "Kitabi-Dədə 
Qorqud"un qədim əlyazmasının surətini Milli Elmlər 
Akademiyasının Əlyazmalar institutuna təqdim etməyiniz Sizin 
elmimizə göstərdiyiniz qayğının daha bir nümunəsidir. 

Hörmətli prezident, çox sag olun. Akademiyanın bütün 
əməkdaşları adından Sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı 
bildirirəm. Xalqımızın, dilimizin, elmimizin inkişafı və gələcəyi 
naminə Sizə uzun ömür, cansağlığı və həmişə olduğu kimi, bütün 
işlərinizdə böyük uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. 

 
* * * 

 
Mərasimdə prezidentin katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə, 

Prezrdentin İcra Aparatının şöbə müdiri Fatma Abdullazadə və 
digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 

 
 

AzərTAc 
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Azərbaycan 8 dekabr 2002  
 

NİYAZİ AZƏRBAYCAN XALQINA ŞÖHRƏT GƏTİRƏN 
ƏN BÖYÜK ŞƏXSİYYƏTLƏRDƏN BİRİDİR. 

Dünya şöhrətli dirijor və görkəmli bəstəkar Niyazinin 90 
illiyinə həsr olunmuş  yubiley gecəsində Azərbaycan 

prezidenti  
Heydər Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Əziz dostlar! 
Niyazinin 90 illik yubileyini təntənəli qeyd edərək, biz  

Azərbaycan xalqının mədəniyyətimizə, musiqimizə olan  
hörmətini və məhəbbətini ifadə edirik. Görkəmli mədəniyyət 
xadimlərimizin, musiqi ustaladlarımızın, yazıçılarımızın 
yubileylərini Azərbaycanda yüksək səviyyədə qeyd  etmək bizim, 
Azərbaycan hökumətinin xalqımızın elminə, mədəniy-yətinə, 
ədəbiyyatına olan diqqətini və  qayğısını göstərir. 

Bəzən kimsə elə düşünür ki, belə təntənəli yubileylər bəlkə də 
lazım deyildir. Biz belə səsləri eşitmişik.  Ancaq bunları nəzərə 
alaraq, mən bu gün bir daha deyirəm ki, belə yubiley gecələri bizi 
daha da zənginləşdirir, bizə ruh verir, bizi daha da nikbin edir. 

Mən bu gün bu salonda Niyazi haqqında deyilən sözləri 
dinləyərək, onun musiqisini dinləyərək, dirijorluq sənətinin 
nümunələrini yenidən xatırlayaraq, böyük hissiyyatlar keçirirəm. 
Bu hissiyyatlar xalqımıza olan sevgidən gəlir. Mədəniyyət, musiqi 
xalqımızın ən dəyərli sərvətlərindən biridir. Mədəniyyət hər bir 
xalqı dünyada daha  çox tanıdan, onu təbliğ edən vasitələrdən 
biridir.  Biz isə xoşbəxtik ki, xalqımızın belə zəngin mədəniyyəti, 
musiqisi, incəsənəti var və bunlar həm xalqımızın özünə mənəvi 
qida verir, həm də onu dünya xalqları içərisində fərqləndirir, 
tanıdır, başını ucaldır. Niyazi  Azərbaycan xalqının başını ucaldan 
ən böyük  şəxsiyyətlərdən biridir. 

 Bu gün Niyazi haqqında çox gözəl, xoş, dərin mənalı (sözlər, 
fikirlər deyildi. Hamısı düzdür. Mən də hamısını təsliq edirəm. 
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Çünki, Niyazini bəlkə, də, bu salonda oturanların hamısından daha 
da çox tanıyanlardan biri mənəm. Mənim Niyazi ilə əlaqəli, 
onunla olan dostluqla bağlı çox xatirələrim var. Hamısı da xoş 
xatirələrdir, sevindirici xatirələrdir.  Mən 1950-ci illərdən Niyazi 
ilə yaxın dostluq əlaqəsində olmuşam. Bizim ailələrimiz çox yaxın 
olubdur. Ailəvi dost olmuşuq. Sonrakı dövrdə, Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyim zaman da bu dostluğum davam edib və təkcə 
onun dost olduğuma görə yox, o, həqiqətən nadir insan olduğuna 
görə, nadir musiqiçi, dirijor olduğuna görə həmişə mən ona böyük 
məhəbbətlə, sevgiylə yanaşmışam. Təbii ki, lazım olan 
qayğılarımı da göstərmişəm. Azərbaycanda professional 
musiqinin, yəni simfonik musiqinin təbliğində, Azərbaycan 
bəstəkarlarının simfonik musiqi əsərləri yaratmasında və bu 
əsərlərin ifa edilməsində Niyazinin əvəzsiz rolu olubdur. Burada 
Qara Qarayevin izlərini səsləndirdilər ki, onun əsərlərinin 
səslənməsində Niyaziyə borcludur. Bu, həqiqətdir. Çünki mən 
Qara Qarayevlə də çox yaxın dostluq əlaqəsində olmuşam. Qara 
Qarayev bu sözləri düzgün deyibdir. Mən çox sevinirəm ki, 
ümumi deyibdir. Amma təkcə Qara Qarayevin yox, bütün 
Azərbaycan bəstəkarlarının həm opera əsərlərinin, həm simfonik 
əsərlərinin işıq üzü görməsində, səslənməsində xalqa 
çatdırılmasında Niyazi əvəzsiz rol oynamışdır. Bunların hamısı 
məlumdur. Ancaq bu gecənin mənası ondan ibarətdir ki, heç kəs 
bunları unutmasın. Bu günkü nəsillər də, gələcək nəsillər də 
bunları bilsin. Yəni biz bu gün səslənən sözləri yaşatmalıyıq. 

Azərbaycanda simfonik orkestrin yaranması Üzeyir 
Hacıbəyovun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm 
Maqomayev o illərdə, ilk illərdə Azərbaycanda simfonik orkestrin 
inkişaf etməsi üçün çox işlər görmüşlər. Birincisi, simfonik 
orkestr üçün Azərbaycan musiqisi nümunələri yaratmışlar. 
İkincisi, ümumiyyətlə, dünya musiqisinin, dünyanın böyük 
bəstəkarlarının əsərlərinin Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan 
simfonik orkestrinin ifasında səslənməsində çox iş görmüşlər. 
Ancaq mən bunu tam qətiyyətlə deyirəm - əgər Niyazi olmasaydı, 
Azər-baycanın simfonik orkestri bu səviyyəyə çatmazdı. Niyazi 
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olmasaydı, bizim Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının 
yaratdıqları gözəl opera əsərləri, simfoniyalar bu qədər yüksək 
səviyyəyə çatmazdı. Bunların hamısında Niyazinin xidməti var, 
rolu var və təkcə musiqiçilər yox, bütün Azərbaycan xalqı ona 
minnətdar olmalıdır. 

Şəxsi nöqteyi-nəzərdən Niyazi özünü çox sevdirən bir adam 
idi, məzəli insan idi. Burada dedilər, onun sərtliyi də var idi. 
Bəzən heç kəsi eşitmirdi. Mülayimliyi də var idi, hamısı var idi. 
Bu da, təbiidir, onun xarakteri idi. O, ömrü boyu öz xarakteri ilə 
yaşadı və böyük işlər gördü. Burada dedilər, yeganə Azərbaycan 
dirijorudur ki, öz ölkəsinin sərhədlərindən çıxıb, dünyanın böyük, 
yüksək musiqi sənətinə malik olan ölkələrində ən tanınmış 
simfonik orkestrlərə dirijorluq etmişdir. Bu, Leninqradda da 
olubdur. Oranın Opera və Balet Teatı dünyada ən məşhur 
teatrlardan biridir. Bu, Praqada da, Londonda da, Parisdə də, 
Türkiyədə də olubdur. 

Niyazinin Türkiyəyə 1950-ci illərdə ilk səfərlərinin hamısı 
mənim xatirimdədir. O vaxt xaricə getmək çətin məsələ idi. Bütün 
Sovetlər İttifaqı dəmir pərdə ilə bağlanmışdı. Belə hallarda ayrı-
ayrı insanlar xarici ölkələrə səfərlər edirdilər. Niyazi, bəlkə də, 
bizim musi-qiçilərimizdən Türkiyəyə və başqa ölkələrə ən əvvəl 
səfər edən sənətkardır. Doğrudur, sonrakı illərdə Rəşid Behbudov 
öz mahnıları ilə çox fəaliyyət göstərmişdir. Amma bunlar bir-
birindən tamamilə fərqli musiqi janrlarıdır. 

Niyazinin musiqi sahəsindəki gördüyü işlər, demək olar ki, ən 
çətin işlərdir. Burada hörmətli xanım Janna Dozortseva çıxış etdi, 
o illərdə Niyazinin simfonik orkestrinin konsertləri haqqında 
söylədi. 

Mən bir gün filarmoniyaya gəlmişdim, hansısa simfonik 
konsert var idi. Salon dolu idi, konsert çox yaxşı, böyük alqışlarla 
keçdi. Konsertdən sonra mən otağında onunla söhbət edirdim. O, 
mənə söylədi ki, Siz buraya gəlirsiniz, yəqin bu münasibətlə salon 
doludur, - yəni simfonik orkestrin konsert-lərini nəzərdə tuturdu, - 
ancaq başqa vaxtlarda bizim simfonik orkestrin konsertlərinə 
adamlar çox gəlmir. Bəzən də çox az gəlirlər. Dedim, nə üçün? 
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Dedi, belədir, biz simfonik musiqini insanlara hələ lazımi 
səviyyədə çatdıra bilməmişik. Onda biz onunla belə bir plan 
cızdıq ki, Niyazi ayda bir dəfə filarmoniyada yüksək səviyyəli 
simfonik konsertlər verəcək və Azərbaycanın bütün rəhbər işçiləri 
öz ailə üzvləri ilə bu konsertə gələcəklər. Bunu təşkil etdik. 

Həmin vaxt o, mənə dedi ki, biz simfonik musiqi əsərini ifa 
edirik, amma bəziləri bunun dərin mənasını dərk edə bilmirlər. 
Ona görə də bu musiqini qəbul edə bilmirlər. Təklif etdi ki, hər bir 
əsər haqqında əvvəlcə  izahat verilsin, o əsərin məzmunu sadə 
dildə çatdırılsın, sonra isə əsər dinlənilsin. Çox yaxşı fikir idi. 
Mən də bəyəndim. Buna görə də o, hər ay Moskvadan Janna 
Dozortsevanı dəvət edirdi. Çox gözəl musiqişünasdır. O, əsərlərin 
məzmununu çox gözəl çatdırırdı. Mən hər dəfə, hər konsertdən 
konsertə görürdüm ki, bizim adamlar, yəni mənimlə konsertə 
gedənlər təbiidir ki, o vaxt filarmoniyanın salonu tamamilə dolu 
olurdu, bu əsərləri məcburi yox, həvəslə, qəlbən dinləyirdilər.  

Beləliklə, biz bir sistem yaratdıq. Buna da Moskvada, oradakı 
mətbuatda - qəzetlərdə, jurnallarda “Simfonik musiqini dinlə-mək 
universiteti adı qoydular”. Niyazi bu işləri elə  həvəslə, elə ürəklə 
görürdü ki, mən görürdüm, ondan sonra o, mənəvi cəhətdən nə 
qədər ruhlanır, zövq alırdı kı, belə bir gözəl iş gördü. 

Mən indi bu konsert salonunu seyr edirəm. Təbiidir  ki, 
buradakıların əksəriyyəti niyazisevərlərdir, musiqi -  sevərlərdir. 
Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti 
orqanlarında işləyən insanlar da dəvət  olunublar. Amma mən 
burada həmin o illərin simfonik  konsertlərinin hansısa bir ruhunu 
hiss edirəm. Gəlin,  razılaşaq, Niyaziyə həsr olunmuş bugünkü 
gecə, konsert indiyə qədərki başqa yubiley tədbirlərindən, kon-
sertlərindən fərqlənir. Fərqlənir ona görə ki, birincisi, səhnədə 
simfonik orkestr - Niyazinin uzun illər rəhbərlik etdiyi və 
Niyazinin xidmətləri sayəsində bugünkü bu yüksək səviyyəyə 
çatmış orkestr var. 

İkincisi, ona görə ki, burada Niyazinin əsərləri ifa  olunur. Ona 
görə ki, Niyazi haqqında burada xatirələr  deyildi. Ona görə ki, 
Niyazi həyatdan gedib, amma  Azərbaycan xalqı üçün gözəl bir 
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miras qoyubdur - simfonik musiqi, simfonik orkestr. Üzeyir 
Hacıbəyovun yaratdığı və Niyazinin fəaliyyəti nəticəsində çox 
yüksəklərə qalxmış, indi Niyazini əvəz edən Rauf Abdullayev 
kimi dirijoru olan simfonik orkestr. 

Mən çox sevinirəm ki, bu yubiley gecəsində Niyazi haqqında 
gözəl, xoş sözlər deyilir. Ancaq o illəri xatırlayıram ki,  bizim 
bəstəkarlar, musiqiçilər bir-biri ilə yola getmirdilər, bir-biri ilə 
ədavət edirdilər. Bunlar da var idi. Bunları gizlətmək lazım deyil. 
Hamısı olubdur, hamısı bizimkidir. 

Xatirlayıram, 1973-cu ildə, demək olar, 30 il bundan öncə, 
xüsusən bəstəkarlar arasındakı bu münasibət məni çox narahat 
etdiyinə görə, bazar günü bir qrup boyük  bəstəkarı   şəhərdən   
kənardakı,  Zuğulbadakı dövlət bağ evinə dəvət etdim. Özü də 
erkən, səhər saat 11-də. Dedim ki, gəlin, oturaq söhbət edək, çay 
içək, bütün günü bir yerdə olaq. İndi baxıram, həmin o görüşdə 
iştirak edənlərdən təkcə Arif Məlikov var. Təəssüflər olsun ki, 
illər ötür, insanlar dünyasını dəyişir. Mənim o vaxt görüşdüyüm 
insanların Arif Məlikovdan başqa, demək olar, hamısı artıq 
dünyasını dəyişibdir. Orada gözəl bir gün keçirdik. Mən xüsusən 
çalışırdım ki, Qara Qarayevi, Fikrət Əmirovu, Niyazini - üçünü 
bir-biri ilə dost edim, bir-biri ilə barışdırım. Onlar dost idilər, bir 
gün dost olurdular, bir gün küsürdülər, bir gün bir-birindən 
inciyirdilər. Bu da bizim ümumi işimizə zərər verirdi. Mənə belə 
gəlir ki, günün axırında, bizim oradakı görüşümüzdə tamamilə 
yeni bir ab-hava yarandı. Sonra bizim bəstəkarlar bunu daim 
xatırlayırdılar və təşəkkür edirdilər ki, mən belə bir görüş 
keçirdim və onları bir-biri ilə daha da yaxınlaşdırdım. Yəni bunlar 
yaxın idilər, bir yerdə işləyirdilər. İndi burada eşitdik, əgər Niyazi 
olmasaydı, Qara Qarayevin əsərləri o cür yüksək səviyyədə 
təqdim edilə bilməzdi. Eləcə də Fikrət Əmirovun əsərləri. Onların 
hamısı bu simfonik orkestrdən və Niyazinin əlindən keçəndən 
sonra biz gördüyümüz səviyyəyə gəlib çatırdı. Bunda Niyazinin 
rolu böyükdür. Onlar da Niyazi ilə əməkdaşlıq edirdilər. Ancaq 
bəzən şəxsi münasibətlər dəyişirdi və bu da işlərimizi pozurdu. 
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Niyazi cox xeyirxah adam idi. Burada onun ev muzeyi 
haqqında danışdılar. Bəli, o, 1984-cü ildə vəfat etmişdi. Mən onda 
burada yox idim, Moskvada işləyirdim. Ancaq mən 1993-cü ildə 
Bakıya yenidən dönəndən sonra maraqlandım. Ümumiyyətlə, ev 
muzeylərinin yaradılması çox gözəl bir ənənədir. Məsələn, bizim 
yaratdığımız Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi, Səməd Vurğunun 
ev muzeyi, Cəlil Məmməd-quluzadənin ev muzeyi, Cəfər 
Cabbarlının ev muzeyi, Niyazinin ev muzeyi - bunların hər biri 
böyük mədəniyyət mərkəzinə çevrilir və belə də var. 

Məsələn, bir var, başqa yerdə yığışasan, bir də var, Niyazinin 
yaşadığı evdə, onun divarları arasında yığışasan. Bu, tamamilə 
başqa bir əhval-ruhiyyədir. Onun o qədər də böyük mənzili yox 
idi, amma qapısı həmişə açıq idi. Gərək ki, burada Vasif 
Adıgözəlov da, Polad Bülbüloğlu da dedilər ki, onlar elə orada 
böyüyüblər. Doğrudan da belədir,  qapısı açıq idi və gələn adam 
da orada mütləq yemək yeməli, çay içməli idi. Rəhmətlik Həcər 
xanım da səhərdən axşama kimi Niyazinin qonaqlarına qulluq 
etməli idi. Bax, Niyazi belə bir həyat keçirirdi. İstədiyi adam onun 
evinə gedə bilərdi və gedirdi də. O, heç vaxt heç kəsdən 
uzaqlaşmırdı. 

Çox yaxşı lətifələr də danışırdı. Azərbaycanın müxtəlif  
bölgələrindən olan, müxtəlif ləhcələrdə danışan adamları çox 
gözəl yamsılayırdı. Ona görə bəzən mən onu görəndə  deyirdim, 
danış görüm, Şəki teatrında “Otello” nə cür gedir.  Elə danışırdı 
ki, daha ondan sonra nə konsert lazım idi, nə də teatr, heç bir şey 
lazım deyildi. 

Həcər xanım daim Niyazi ilə bir yerdə idi. O, dünyada  haraya 
gedibsə, Həcər xanım onunla bir yerdə olubdur. Mən bəzən 
zarafatla deyirdim ki, Niyazi, sənə bu mükafatları ki, veririk, 
gərək onların çox hissəsini Həcər xanıma verək. Əgər Həcər 
xanım olmasaydı, sən bu cür gözəl fəaliyyət göstərə bilməzdin. 
Çox gözəl insan idi. Mən onu cox sevirdim. 

Yenə də deyirəm, mən bu gün burada, bir tərəfdən, qüs-
sələnirəm ki, o, yoxdur. İkinci tərəfdən də, millətimə, xalqıma 
görə fəxr edirəm ki, belə insanlar yaradıbdır. Biz xoşbəxtik ki, XX 
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əsrdə Azərbaycan xalqı mədəniyyət sahəsində çox böyük simalar 
yetiribdir. Onlar bizim mədəniyyətimizi yüksəldib və bizə böyük 
miras qoyub gediblər. 

Mən bu gün Niyazinin ruhu qarşısında baş əyirəm. İnanıram ki, 
Niyazi Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaq, onun 
əsərləri gələcək nəsilləri də mənəvi yüksəkliyə qaldıracaq və 
xalqımız mədəniyyətə, incəsənətə daim sadiq olacaqdır. 

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və 
dəfələrlə gurultulu, sürəkli alqışlarla qarşılandı). 

  
Azərbaycanın görkəmli dirijoru və bəstəkarı, Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatları, Beynəlxalq 
Nehru mükafatı laureatı Niyazinin - Niyazi Zulfuqar oğlu 
Tağızadə-Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi tamam 
olmuşdur. Onun yubileyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 2002-ci 
ilin avqustunda xüsusi sərəncam imzalamışdır. 

Bəstəkarlıq və dirijorluq fəaliyyətinə keçən əsrin 30-cu 
illərindən başlayan, yaradıcılığı milli musiqi mədəniyyətimizin 
tarixində silinməz izlər buraxmış Niyazi milli dirijorluq 
məktəbinin formalaşmasında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. 

Azərbaycan musiqisində ilk simfonik əsərlərin müəl-liflərindən 
biri kimi Niyazinin milli simfonizmin təşəkkülü və inkişafında 
böyük rolu olmuş, onun opera, balet, simfonik muğam, suita, 
fortepiano ilə orkestr üçün konsert və mahnıları, dram 
tamaşalarına və kinofilmlərə bəstələdiyi musiqi yaddaşlara həkk 
olunmuş, dinləyicilər tərəfindən böyük məhəbbətlə qarşılanmışdır. 

Maestro müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestrinin, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Te-
atrının, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasmın rəhbəri olmuşdur. 

Niyazi zəmanəsinin görkəmli dirijoru idi. O, Leninqrad Opera 
və Balet Teatrında, Parisin “Qrand-Opera”, Londonun “Kovent-
Qarden” teatrlarında, Ankara Opera və Balet Teatrında “Məhəbbət 
əfsanəsi”, “Yatmış gözəl”, “Daş çiçək”, “Yevgeni Onegin”, 
“Qaratoxmaq qadın”, “Aida” kimi dünya şöhrətli əsərlərə, 
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İstanbul Opera Teatrında türk bəstəkarı A.Sayqunun “Koroğlu” 
operasının ilk tamaşasına dirijorluq etmişdir. 

Dekabrın 6-da Respublika sarayında Niyazinin anadan 
olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş yubiley gecəsi keçirilmisdir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev gecədə 
iştirak etmək üçün saraya gəldi. Salona toplaşanlar dövlətimizin 
başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

  
Mədəniyyət naziri Polad BÜLBÜLOGLU yubiley gecəsində 

çıxış edərək dedi: 
- Möhtərəm cənab prezident! 
Xanımlar və cənablar! 
Əziz Niyazi sevərlər! 
Bu gün böyük mədəniyyət beşiyi, qüdrətli sənətkarlar ocağı 

olan Azərbaycanın daha bir layiqli övladının yubiley təntənəsinə 
toplaşmışıq. Elə bir insanın bayramına toplaşmışıq ki, onun həyat 
və yaradıcılığı Azərbaycan milli mədəniyyətinin zəngin bir 
səhifəsidir. 

Musiqi tariximizdə elə simalar var ki, onların yaradıcılığı 
dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşdur. Belə sənətkarlar 
sırasında XX əsrin görkəmli musiqiçisi, dirijor, bəstəkar, SSRİ 
xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Dövlət mükafatları və 
Beynəlxalq Nehru mükafatı laureatı, tanınmış ictimai xadim 
maestro Niyazinin böyük yeri vardır. Bu gün biz adını böyük 
hərflərlə yazmağa borclu olduğumuz belə bir sənətkarın yubileyini 
qeyd edirik. 

Bir sıra görkəmli sənət ustalarımız kimi, Niyazi də öz 
yaradıcılıq axtarışlarını respublikamızın rəhbəri möhtərəm cənab 
Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində genişləndirməyə nail 
olmuşdur. Dövlətimizin başçısı Niyazinin yaradıcılığına, sənət 
taleyinə həmişə böyük diqqət və sevgi ilə yanaşmışdır. Bu yüksək 
tribunadan çıxış edərkən tarixi şəxsiyyətlərimizin yubileyləri, 
habelə ayrı-ayrı milli bayramların və əlamətdar günlərin qeyd 
edilməsi ilə bağlı prezidentimiz Heydər Əliyevin imzaladığı 
fərman və sərəncamları xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bunlar 
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dolğun və çoxşaxəli tarixi sənədlərdir. Bu sənədlərin özü gələcək 
nəslə həmin tarixi hadisələr və şəx-siyyətlər barədə hərtərəfli bilik 
və məlumat verəcəkdir. Hörmətli prezidentimizin dəfələrlə dediyi 
kimi, yubiley tədbirləri təkcə təntənəli gecələrlə yekunlaşmır. 
Həmin sərəncamlara əsasən, geniş tədbirlər keçirilir, həmin 
səxsiyyətlərin mədəniyyətimizın inkişafında və müstəqil 
dövlətimizin tarixindəki xüsusi yeri və rolu bir daha yenidən 
təsdiqlənir. Təkcə son zamanlarda cənab prezident bəstəkar Rauf 
Hacıyevin, müğənni Şövkət Ələk-bərovanın, dramaturq Hüseyn 
Cavidin, bəstəkar Fikrət Əmi-rovun, şair Xəlil Rza Ulutürkün və 
bu gün yad etdiyimiz maestro Niyazinin yubileylərinin keçirilməsi 
barədə sərəncamlar imzalamışdır. 

Cəmi bir neçə gün bundan qabaq bu möhtəşəm sarayda biz 
Azərbaycan müğənnilərinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti 
Şövkət Ələkbərovanın 80 illiyini böyük təntənə ilə qeyd etdik. 

İki gün bundan öncə mən Gəncədə böyük bəstəkarımız Fikrət 
Əmirovun yubileyinin iştirakçısı oldum. Dekabrın 11-də isə 
Moskvanın ən nüfuzlu salonlarından sayılan İttifaqlar Evinin 
sütunlu salonunda Çaykovski adına Akademik Böyük Simfonik 
Orkestrin ifasında Fikrət Əmirovun və Niyazinin əsərləri səs-
lənəcəkdir. Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimləri də həmin 
təntənədə iştirak edəcəklər. Bunlar böyük qürur doğuran, fəxr 
edilməli hadisələrdir. Mən cəmi son 10 günün tədbirlərini qeyd 
etdim. Belə tədbirlərin sayı isə çoxdur. 

Mədəniyyətimizin inkişafına yaratdığı böyük imkanlara görə, 
mən çoxminli mədəniyyət və incəsənət xadimləri adından 
möhtərəm prezidentimizə bir daha öz dərin təşəkkürümü 
bildirərək deyirəm: Əziz prezidentimiz, çox sağ olun! Dirijor və 
bəstəkar Niyazi peşəkar musiqi mədəniyyətimizin banisi Üzeyir 
Hacıbəyovun, sözün həqiqi mənasında, davamçısı olmaqla, öz 
istedadı və gərgin əməyi sayəsində Hacıbəyovlar nəslinin şöhrətli 
nümayəndələrindən birinə çevrilmişdir. O, bəstəkarlıq və 
dirijorluq fəaliyyətinə 30-cu illərdən başlamış, Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətində birinci maarifçi və təbliğatçı dirijor olmuşdur. 
Orijinal fitri istedad, yüksək musiqi mədəniyyəti, dərin erudisiya, 
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güclü iradə onun yaradıcılığı üçün səciyyəvidir. Onun təfsirində 
klassik və müasir əsərlər ideya-emosional, məzmun cəhətdən 
dolğun, ifadəli və yüksək temperamentlə səslənirdi. Dirijorun 
repertuarında Qərbi Avropa, rus klassiklərinin, xarici ölkələrin 
müasir bəstəkarlarının əsərləri mühüm yer tuturdu. Azərbaycan 
ifaçılıq sənətinin inkişafında, milli musiqimizin təbliğində 
Niyazinin xidmətləri əvəzsiz olmuşdur. Niyazi Azərbaycan 
bəstəkarlarının bir çox simfonik və musiqili səhnə əsərlərinin, 
kantata və oratoriyalarının ilk ifaçısı olmuşdur. O, bu əsərlərin 
şərh edilməsində özünəməxsus orijinal ifaçılıq üslubu yaratmışdı. 
Azərbaycan professional dirijorluq məktəbinin formalaşması və 
inkişafı məhz Niyazinin adı ilə bağlıdır. 

Milli simfonizmin təşəkkülü və inkişafında da Niyazinin 
xidmətləri böyükdür. Onun yazdığı “Rast” simfonik muğamı 
dramaturji bitkinliyi, güclü emosional təsiri, zəngin melodiyası, 
xüsusilə harmonik dilin əlvanlığı ilə fərqlənir. “Rast” müəllifin 
rəhbərliyi ilə bir çox xarici ölkələrdə səslənmiş, Çexo-
siovakiyanın “Suprafon”, ABŞ-ın “Rikordi” musiqi şirkətləri 
tərəfindən qrammofon vallarına yazılmışdır. 

Nizaminin poeması əsasında yazdığı “Xosrov və Şirin” operası 
musiqi dramaturgiyasının çoxplanlı olması, psixoloji gərginliyi, 
xor səhnələri və orkestr epizodlarının ifadəliliyi ilə fərqlənirdi. 

Rabindranat Taqorun dramı əsasında yazdığı “Çitra” bale-tində 
isə hind xalq musiqisinin ritm və intonasiyalarından, orkestr 
səslənməsində hind musiqi alətlərinin ifasını xatırladan tembr 
nüanslarından istifadə edilmişdir. 

Niyazi, eyni zamanda simfonik, kamera-instrumental 
əsərlərinin, mahnı və romansların, Azərbaycan kino-filmlərinə və 
dram tamaşalarına yazılan musiqi əsərlərinin müəllifidir. Bu 
salonda əyləşən yaşlı nəslin nümayəndələri çox yaxşı xatırlayırlar 
ki, məhz Niyazinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda kütləvi mahnı 
bayramları və gənclər festivalları keçirilirdi. 

Niyazi 1961-ci ildə Leninqrad Opera və Balet Teatrının baş 
dirijoru olmuş, Pyotr Çaykovskinin “Yatmış gözəl” və Sergey 
Prokofyevin “Daş çiçək” baletlərinin yeni quru-luşuna dirijorluq 
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etmiş, həmin baletlərlə Parisin “Qrand Opera” və Londonun 
“Kovent-Qarden” teatrlarında qastrol tamaşaları vermişdir. 

Dəmir pərdələr arxasında yaşadığımız illərdə Niyazi qardaş 
Türkiyədə - Ankara Opera və Balet Teatrında Çaykovskinin 
“Yevgeni Onegin” və “Qaratoxmaq qadın”, Verdinin “Aida” 
operalarına, İstanbul Opera Teatrında türk bəstəkarı Adnan 
Sayqunun “Koroğlu” operasının ilk tamaşasına və “Yunis İmrə” 
oratoriyasına dirijorluq etmiş, bu ölkədə Azərbaycanın alovlu 
təbliğatçısı olmuşdur. 

Niyazinin ictimai fəaliyyəti də çox zəngin olmuşdur. O, 
dalbadal 7 çağırış respublika Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. 

Nazir daha sonra bildirdi ki, Niyazinin 90 illiyi ilə əlaqədar 
yubiley tədbirləri rəngarəngdir. Bu yaxınlarda Rusiya dirijoru, 
SSRİ xalq artisti Vladimir Fedoseyevin rəhbərliyi ilə Böyük 
Simfonik Orkestr Bakıdakı çıxışlarını maestro Niyazinin 
xatirəsinə həsr etmişdir. Bu, möhtəşəm konsert idi. Bizim muzey 
və kitabxanalarımızda, ayrı-ayrı mədəniyyət müəssisələrində, 
musiqi məktəblərində bir-birindən maraqlı tədbirlər keçirilir. 

Dünən biz Niyazinin ev muzeyində xatirə məclisinə top-
laşmışdıq. Həqiqətən unudulmaz gün yaşadıq. Orada respub-
likamızın görkəmli musiqi xadimləri, qonaqlar iştirak edirdilər. 
Məclisdə qeyd olundu ki, Niyazi, həqiqətən, dövrümüzün ən 
məşhur sənət ustalarından biri idi. Niyazinin insani keyfiyyətləri 
də başqalarından çox fərqlənirdi. Nə qədər sərt idisə, o qədər də 
yumşaq ola bilirdi. Nə qədər tələbkar idisə, bir qədər də güzəştə 
gedə bilirdi. 

Nə qədər böyük və əlçatmaz idisə, o qədər də sadə ola bilirdi. 
Biz gənc vaxtlarımızda bu mənzildə tez-tez olardıq. Mən 
Niyazinin bu əziz günündə Həcər  xanımı xatırlamaya bilmərəm. 
Niyazinin ömür-gün yoldaşı, bütün  səadətini  bu  böyük sənətkara 
xidmətdə görən Həcər xanım  onun şıltaqlıqlarını sevərəkdən  hər 
bir xasiyyətinə nəvazişlə cavab verirdi. Allah ona rəhmət eləsin. 
Məncə onların hər ikisinin ruhu bu gün şad olmalıdır. 

Niyazinin   sənəti   əbədidir. Çünki Niyazi istedadı, onun 
yaradıcılıq fəaliyyəti və çəkdiyi böyük zəhmət əsl ümumxalq 
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məhəbbəti qazanmışdır. Niyazi kimi sənətkarları tarix tək-tək 
yetirir. Belələri isə haqlı olaraq xalqın iftixarına çevrilirlər. 
Yurdumuz, məmləkətimiz belə övladları ilə həmişə fəxr 
edəcəkdir. Xalqımız - belə sənətkarların xatirəsini hər zaman 
yaşadacaqdır. Nə qədər ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı 
var, Niyazinin adı da yaşayacaqdır. 

 
* * * 

 
Sonra Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi, xalq 

artisti Vasif ADIGÖZƏLOV çıxış edərək dedi: 
- Zati-aliləri, möhtərəm cənab prezident! 
Xalqımız, dövlətimiz bu gün dahi dirijor, böyük ictimai xadim, 

bəstəkar, milli musiqi mədəniyyətimizin iftixarı Niyazinin 90 
illiyini çox yüksək səviyyədə qeyd edir. 

Çünki Niyazi bəlkə də yüz ildə bir  dəfə həyata gələ biləcək 
sənətkarlardandır. Azərbaycan professional musiqisinin 
inkişafında və  təbliğində Niyazinin çox böyük  rolu olmuşdur. 

 Niyazi Azərbaycan bəstəkarlarının böyük bir nəslinin yetişib  
formalaşmasına əvəzsiz töhfələr  vermişdir. Bu gün tam məsu-
liyyətimlə deyə bilərəm ki, mən və yoldaşım olan bir neçə 
bəstəkar  konservatoriyanı bitirdikdən sonra Niyazi məktəbini 
bitirmişik.  Məhz Niyazi məktəbi bizim inkişa-fımızda, dünya-
görüşümüzdə, zövqünüzün formalaşmasın-da  çox böyük rol 
oynamışdır. Çünki  Niyazi ensiklopedik biliyə, fitri istedada malik 
bir insan idi. 

Azərbaycanda böyük ifaçılar  nəslinin yetişməsində də 
Niyazinin böyük rolu olmuşdur. Hətta  bizim artıq yaşlı nəslə 
mənsub  ifaçılarımızı - Firəngiz Əhmədova,  Lütfiyar İmanov, 
habelə Fidan və  Xuraman Qasımova bacıları, Rauf Atakişiyev və 
başqa sənətkarlarımızı operaya  Niyazi gətirib, onları bütün 
dünyada məşhurlaşdırıbdır. Niyazinin əsl ictimai xadim olduğunu 
diqqətə çatdıran  natiq  dedi ki, o, böyük vətəndaş idi. 
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O, öz xalqını, xalq da onu sevirdi. Niyazi belə böyük şəx-siyyət 
idi. Niyaziyə olan münasibəti, möhtərəm prezidentimizin 
Niyaziyə olan diqqət və qayğısını mən görmüşəm. 

Niyazi ilk Azərbaycan dirijoru idiki, Sovetlər İttifaqında 
qadağaların çox möhkəm dövründə Azərbaycanla Türkiyə 
arasında körpü saldı. O, Türkiyəyə qastrola getdi. Bu, təkcə 
qastrol səfəri deyildi, uzun illərin ayrılığından sonra iki qardaş 
xalqın vüsalı idi. O zaman belə bir işi yalnız Niyazi görə bilərdi. 
Çünki Niyaziyə hamı inanırdı. Niyazi hara getsəydi, ona yol açıq 
idi. 

Niyazi ilk Azərbaycan dirijoru idi ki, hələ 1961-ci ildə 
Leninqrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor təyin olundu. Bu, o 
dövr üçün fövqəladə bir hadisə idi. Çünki azərbaycanlını 
Leninqradın bu möhtəşəm teatrtna baş dirijor təyin etmək, yalnız 
Niyazinin istedadının nəticəsi idi. Bu, istedada olan hörmət idi. 
Niyazi orada rus və Avropa bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı, 
gənc Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”nin ilk tamaşasını 
qoydu. 

Natiq daha sonra dedi ki, biz bu möhtəşəm sarayda neçə illər 
gənc istedadlar axtarmışıq. Həmin istedadları müəyyən edən 
münsiflər heyətinin başçısı Niyazi idi. Bu gün bizim muğam 
sənətində öz dəst-xətti olan gözəl sənətkarlarımız vardır, onların 
hamısı Niyazinin tələbələri sayılmalıdır. 

Niyazi Azərbaycanın peşəkar dirijorluq məktəbinin banisidir. 
Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, Niyazi 
məktəbinin davamçılarıdır. Bunu tam əminliklə demək lazımdır. 

Niyazi böyük dirijor olmaqla yanaşı, həm də böyük bəstəkar 
idi. Onun “Rast” muğamının partiturası bütün bəstəkarlar üçün 
ömür boyu bir dərsilik olmalıdır. 

İttifaqın sədri belə bir məqamı xüsusi vurğuladı ki, son bir neçə 
ayda biz Azərbaycan bəstəkarlıq, ifaçılıq sənətinin böyük 
nümayəndələri Xan Şuşinskinin, Şövkət xanım Ələkbərovanın, 
Sara xanım Qədimovanın, Rauf Hacıyevin, Fikrət Əmirovun, 
Cövdət Hacıyevin yubileylərini keçirmişlk. Bu gün isə Niyazinin 
yubileyidir. Bunlar bizim həyatımızda çox lazımlı, mənalı 
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hadisələrdir. Bütün bunlar hörmətli, əziz prezidentimiz Heydər 
Əliyevin sərən-camlarına əsasən keçirilir. Yəni, bunlar möhtərəm 
prezidentimizin bizim sənətimizə, musiqimizə, mədə-niyyətimizə 
atalıq qayğısını, layiq olduğu qiyməti verdiyini bir daha sübut 
edir. 

Mən Niyazi kimi dahi sənətkarlar yetişdirən Azərbaycan 
xalqına minnətdaram. Musiqimizə, sənətimizə verdiyi böyük 
qiymətə, göstərdiyi tükənməz qayğıya görə  möhtərəm  
prezidentimizə musiqi  ictimaiyyətimiz adından dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Çox sağ olun.  
 

* * * 
 
Azərbaycanın və Rusiyanın əməkdar incəsənət xadimi, 

musiqişünas Janna DOZORTSEVA gecədə çıxış edərək dedi: 
- Xanımlar və cənablarl 
Mənim üzərimə heç də asan olmayan bir vəzifə düşüb icazə 

verin, bu təntənəli gecədə nə qədər şəxsi təəssüratlarımı lirik 
duyğularımı ifadə edim. Mən maestro Niyazi ilə 1970-cu illərin 
ortalarında tanış olmuşam. O vaxtlar onu Sovet İttifaqı Dövlət 
Simfonik Orkestrinin baş dirijoru Yevgeni Fyodoroviç Svetlanov 
tez-tez konsertlərə dəvət edirdi. Svetlanov, adətən, deyərdi ki, 
temperamentinə, incəsənətə vicdanlı, səmimi münasibətinə görə 
Niyazi ona bütün müasir dirijorlardan daha yaxındır. 

Tanışlığımız qızımın vasitəsilə oldu. O, barmağında iri, gözəl 
üzük olan bəstəboy əmiyə dərhal vuruldu. Biz dostlaşdıq, tez-tez 
zəngləşməyə başladıq. 1979-cu ilin oktyabrında maestro Niyazi 
məni Bakıya hökumət konsertinə dəvət etdi. Mən bütün günü hava 
limanında oldum, çünki hava uçuş üçün əlverişli deyildi, nəhayət, 
gecə gəlib çıxdım. Mehmanxanada, pəncərənin önündə 
oturmuşdum, şəhəri seyr edirdim. Qarşımda nura qərq olmuş 
Bakı, dəniz, liman görünürdü. Mən Bakıya dərhal və həmişəlik 
vuruldum. 
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Səhərisi məşqə gəldim. Maestro mənə hələ də hökumət 
konsertindən danışırdı. Əlbəttə ki, axşam Heydər Əliyeviçin 
özünü görməyincə, onun dediklərinə inanmadım. Heydər 
Əliyeviçdə necə dahiyanə bir ideya yarandığını da, bax, onda 
anladım. Bir özünüz fikirləşin - özü dərin zəka sahibi, heyrətamiz 
dərəcədə zəngin bilikli insan olan Heydər Əliyeviç adamları 
gözəlliyin, musiqinin köməyi ilə tərbiyə etməyi qərara almışdı və 
respublikanın rəhbər işçiləri üçün musiqi dinləmə universiteti 
yaratmışdı ki, sonra bu sənət daha da geniş yayılsın. 
Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, Yer üzündə ikinci belə prezident 
yoxdur. Ayrı elə bir insan yoxdur ki, hər şeyin mənəviyyatdan 
doğduğunu, mədəniyyətsiz mənəviyyatın isə mövcud ola 
bilmədiyini bu qədər dərindən dərk etsin. 

Budur, biz üzündən nur yağan maestro ilə birlikdəyik. O, çox 
səxavətli, geniş qəlbli, qonaqpərvər insan idi. Onun ömür-gün 
yoldaşı Həcər xanımı xatırlayıram. Onların necə də valehedici evi 
vardı. 

Niyazi cürbəcür proqramlar düşünüb tapırdı! Axı, ayın hər 
axırıncı cümə günü Mədəniyyət universitetində görüş keçiriləndə 
Çaykovskinin, Bethovenin, Mosartın sim-foniyaları, Berilozun, 
Sen-Sansın, Ravelin, Gerşvinin əsərləri səslənirdi. Xrennlkovun, 
Kabalevskinin müəllif gecələri keçirilirdi, dünya musiqi 
mədəniyyəti səslənirdi, ən başlıcası isə, hər konsertə azərbaycanlı 
müəlifin əsərləri də daxil edilirdi. Pultun arxasında isə maestronun 
özü dayanardı... 

O, çox istedadlı idi. Onun haqqında indi çox danışıldı, amma 
maestro Niyazi kimi dirijora çox nadir hallarda rast gəlmək olar. 
Görünür, o, yalnız ildə bir dəfə doğulan fenomenlərdən idi. Çünki 
o, eyni zamanda həm mütəfəkkir, müdrik insan, həm də odlu-
alovlu, ehtiraslı artist idi. Bilirsinizmi, adama elə gəlir ki, 
partituram bilirsən, mən bütün məşqlərdə olurdum. Məsələn, 
götürək Çaykovskinin Dördüncü simfoniyasını. Məgər burada 
aydın olmayan bir şey varmı?! Amma birdən maestro besinci, 
altıncı plandan hansısa bir məqamı üzə çıxarır və onu başlıca 
amilə çevirir, bununla da əsərin bütün konsepsiyası artıq tamam 
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başqa cür qavranılırdı. Lakin başlıcası bu idi ki, o, inandırırdı, o, 
belə artist idi, o, səhnədə musiqini yenidən yaradırdı. Niyazini 
dinlədikdə bu musiqinin lap çoxdan yazıldığını hiss etmirdın. 
Yox, o, musiqini yaradırdı, bəstəkarla müştərək yaradıcı idi. O, 
asanlıqla, təbii və sərbəst şəkildə yaradırdı, onun əsil sadə jestləri, 
ciddi və aydın jestləri vardı. Bax, indi siz o illərin kadrlarını 
gördünüz. Maestronun əlini oynatması, barmaqlarını tərpətməsi 
ilə orkestr sanki çiçəkli bağa dönürdü. Niyazi salonu o qədər valeh 
edirdi ki, elə bil biz hamımız bu böyük musiqi yaradıcılığı 
hadisəsinin iştirakçısı olurduq. Odur ki, biz maestroya qeyd-
şərtsiz inanırdıq, ona axıradək inanırdıq. 

Bilirsinizmi, bu gün mənim üçün həm xoşbəxt, həm də kədərli 
gün idi. Kədərlidir ona görə ki, mən Niyazinin məzarını ziyarət 
etdim, sonra ev muzeyində oldum. Halal olsun sizlərə! Çünki siz 
ev muzeydə Niyazinin ab-havasını, nəfəsini qoruyub saxlamısınız. 
Düşünürsən ki, o, həmişəki kimi, bu gün də təvazökarcasma, 
sakitcə öz evində yaşayır, növbəti mehman-larını gözləyir ki, 
onfarı ləziz yeməklərə qonaq etsin.       

 Gözəl dirijor Rauf Abdullayev bu gün buradadır, onu 
Moskvada çox sevirlər. Bilirsinizmi, ölüm, həqiqətən, haqdır, 
amma “Rast” muğamı səsləndikdə bir dəqiqəliyinə gözlərinizi 
yumun və təsəvvür edin ki, pult arxasında bəstəboy, zəif, qarasaç 
bir insan dayanıb, onun incə barmaqlarından musiqi süzülür və 
cansı Niyazi, heç olmasa, bir anlığa bu salona qədəm qoymuşdur. 

 
* * * 

 
Qardaş Türkiyədən gəlmiş qonaq, izmir Dövlət Simfonik 

Orkestrinin baş dirijoru Rengin GÖKMƏN çıxışında dedi: 
- Hörmətli Cümhur başkanım! 
Dəyərli azərbaycanlı qardaşlarımız! 
Türkiyənin qardaşı, ən yaxın dostu, Azərbaycanın bağrından 

çıxmış, dünyada məşhur olan böyük ustad, böyük bəstəkar, böyük 
dirijor, bir sözlə, böytik sənətçi Niyazinin 90 illiyinə həsr olunmuş 
yubiley konsertində iştirak etməkdən böyük şərəf duyuram. Bu 
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şərəfi təkbaşına daşımıram, bütün türk sənətçiləri ilə birlikdə 
daşıyıram. Çünki Bakıya gəldiyimi eşidəndə bəzi həmkarlarım 
məni aradılar, mənə dedilər ki, Niyazinin yubileyidir, onu yad 
etməliyik, çünki biz ondan çox şeylər öyrənmişik. 

Niyazi yalnız Azərbaycanda Türkiyədə deyil, bütün dünyada 
məşhur olan sənətçi idi. Bütün dünya onu tanıyırdı. Amma biz 
türklər, ona çox borcluyuq. Çünki  ki ondan çox şey öyrəndik. O, 
hələ də Ankara və İstanbul dövlət opera və balet teatrları ücün 
əfsanə sanə olaraq qalır. Hətta onunla işləməyən, onu görməyən 
musiqiçilər belə Niyazinin adını bilirlər. Çünki dostlarından, 
qardaş-bacılarından, babalarından onun haqqında eşitmişlər, 
bilirlər. Türk müsiqiçiləri hələ də Niyazidən öyrəndiklərindən 
istifadə edirlər.  

Ankara Dövlət Opera Balet Teatrında ilk dəfə “Aidanı” ifa 
etdiyim zaman bütün musiqiçilər, Niyazi ilə işləyən sənətçilər 
mənə həmişə onu anladardılar. Niyazinin yolundan, Niyazinin də, 
dəst-xəttindən danışardılar. Bizlər ondan çox şey öyrəndik, bu 
səbəbdən də ona çox borcluyuq. Bunun  üçün də bu duyğularımı 
sizlərlə paylaşmaq istədim. 

Mən ölməz sənətkar Niyaziyə, sizlərə, onu bağrından çıxaran 
Azərbaycan xalqına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun əziz 
xatirəsi önündə tün türk sənətçiləri və mədəniyyət, incəsənət   
adamları adından böyük ehtiramla baş əyirəm.  

Sonra Niyazinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş böyük konsert 
oldu. Müvəffəqiyyətlə keçən konsertdə Azərbaycanın, Türkiyənin, 
İranın incəsənət ustaları görkəmli bəstəkarın əsərlərini ifa etdilər. 
Niyazinin dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrin çıxışlarını, Azərbaycan prezidenti 
Heydər Əliyevin vaxtilə Niyaziyə ən yüksək dövlət mükafatlarının 
təqdimat mərasimini əks etdirən kino lentləri göstərildi. 
Dövlətimizin başçısının, xarici ölkələrin tanınmış dövlət, 
incəsənət və mədəniyyət xadimlərinin Niyazi haqqında 
söylədikləri fikirlər səsləndi.  

Konsertdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 
Respublika sarayının şərəf salonunda incəsənət ustaları   - xalq 
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artistləri Fidan və Xuraman Qasımovalar, Fərhad Bədəlbəyli, 
Sərvər Qəniyev, Rauf Abdullayev ilə,   habelə  musiqişünas Janna 
Dozortseva, İzmir Simfonik Orkestrinin baş dirijoru Rengin 
Gökmənlə görüşüb səmimi sohbət etdi. 

Heydər ƏLİYEV: Siz hamınız dedinlz ki, onun evinə gələnləri 
mütləq yeməyə qonaq edirdilər. Dəbdəbəli yaşamasalar də, bu 
evdə hamını gülərüzlə qarşılayırdılar. Qəribə adam idi! İstəyirdi 
ki, evinə gəlsinlər və bu, onu yormurdu, əksinə, görünür, onun 
üçün xoş idi, bundan həzz alırdı. 

Janna DOZORTSEVA: Niyazi elə belə şəraitdə də işləyirdi, 
məsələn, partituranı hazırlayırdı, halbuki bu vaxt onun evində 
qonaqlar olurdu. 

Sərvər QƏNİYEV: Mən onunla 20 gün Monqolustanda 
oldum. Biz "Ulan-Bator" mehmanxanasında qalırdıq, Həcər 
xanım hər gün bizim üçün yemək hazırlayırdı. 

Heydər ƏLİYEV: Həyat yoldaşım Moskvaya gedərkən bir 
neçə dəfə  təyyarədə  onunla yan-yana olmuşdur. O danışırdı 
Niyazi həmişə qabaqda gedərdi, Həcər xanım isə əlində onun frakı 
və başqa əşyalarla arxasınca gələrdi. həmişə də belə olurdu. 

Janna DOZORTSEVA: Yadımdadır, Siz nə vaxtsa deyirdiniz 
ki, Həcər xanımı Niyazidən ayırmaq olmaz. 

Heydər ƏLİYEV: Mən bir neçə dəfə ona demişdim ki, 
mükafatların yarıdan çoxunu Həcər xanıma vermək lazımdır, 
çünki sən bu qadınsız yaşaya bilməzsən. Niyazi də bunun 
həqiqətən belə olduğunu təsdiqləyirdi.  

Polad BÜLBÜLOGLU: Siz yaxşı bilirsiniz ki, əgər bu qadın 
olmasaydı, yəqin ki, o, 10-15 il iz yaşayardı. Həcər xanım ona öz 
uşağı kimi baxırdı.  

Sərvər QƏNİYEV: Monqolustan səfərindən yadım-dadır, 
Həcər xanım hər səhər bizə iki-üç cür yemək hazırlayırdı. Niyazi 
yemək məsələsində çox şıltaq idi, Həcər xanım bəzən onu uşaq 
kimi qaşıqla da yedizdirərdi, mən bütün bunları görmüşəm. 

Heydər ƏLİYEV: Mən bayaq demək istəmədim, Niyazi 1984-
cü ildə vəfat edib, ev muzeyi isə 1994-cü ildə, Əliyev buraya 
gələndən sonra yaradıldı. Bu, slzin yadınızdadır. Mən bu barədə 
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də danışmaq istəmədim. Xalq Cəbhəsi deyirdi ki, bu simfonik 
musiqi nədir, bu, bizim musiqi deyil. 

Bu adamlar hakimiyyətdə cəmi bir il qaldılar. Tofiq Quliyev 
mənə danışırdı ki, o, baş nazir Pənah Hüseynovun qəbuluna 
gedəndə ondan soruşub ki, sən kimsən? O deyib ki, mən 
bəstəkaram. Baş nazir isə deyib ki, mən Üzeyir Hacıbəyovdan 
başqa bəstəkar tanımıram. Bax, belə adamlar indi müxalifətdədir 
və yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. 

Sərvər QƏNİYEV: Mən demək istəyirəm ki, Türkiyədə 
olduğum bu illər ərzində, artıq 14 ildir ki, seçki komissiyasının 
sədriyəm və deməliyəm ki, Siz həmişə başqa namizədlərdən 
böyük fərqlə irəlidə olmusunuz. 

Janna DOZORTSEVA: Cənab prezident, mən Allahdan arzu 
edirəm ki, Siz həmişə var olasınız, həmişə sağlam olasınız və 
onda hər şey yaxşı olacaq. 

Rengin GÖKMƏN: Cənab prezident, bu gün mənim 
həyatımın ən şərəfli konsertlərindən biri oldu. Azərbaycanlı 
qardaşlarımızın bizi unutmaması, yubileyə bizi dəvət etmələri 
bütün türk sənətçilərinə böyük şərəf verdi. 

Heydər ƏLİYEV: Sizin əsəriniz də çox gözəldir. Bizim 
orkestr də çox gözəl ifa etdi. 

Rengin GÖKMƏN: Mən tələbə olarkən müəllimim Niyazinin 
əsərlərini gətirib bizə dinlətdi. Niyazi Tağızadənin rəhbərliyi ilə 
Moskvanın Simfonik Orkestri çalırdı. Niyazi Tağızadənin ismini 
ilk dəfə orada eşitdim. Onda mən uşaq idim. Sonrakı illərdə 
Niyazi haqqında çox öyrəndim. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə 
anları xalqınıza yaşadırsınız. 

Heydər ƏLİYEV: Çox sağ ol. O, Türkiyədə çox böyük işlər 
gördü. Mənim xatirimdədir, 1950-ci illər idi, ilk dəfə Türkiyəyə o 
getdi. O vaxtadək heç kəs Türkiyədə olmamışdı. Türkiyədə nə 
var, nə yox, simfonik orkestr var, opera və balet teatrı var - heç bir 
şey bilmirdik. O, üc ay orada yaşadı. 

Rengin GÖKMƏN: Adnan Sayqunun "Koroğlu" operasını da 
ilk dəfə Niyazi ifa etdi. Bu əsər o zamandan bəri bir dəfə də olsun 
səhnəyə qoyulmayıbdır. Onu təkcə Niyazi ifa etmişdir. Təəssüflər 
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olsun ki, bu işdə bizim də nöqsanımız var, onu tamaşaya qoya 
bilməmişlk. Niyazinin çox böyük xidmətləri olmuşdur. 

Fidan QASIMOVA: Janna, siz Azərbaycan musiqisini təbliğ 
etdiyiniz vaxtlarda Niyazinin iştirakı ilə İttifaqlar Evinin Sütunlu 
salonunda verilən konsertləri xatır-layırsınızmı? Bu, həmin 
salonda sizin ilk konsertlərinizdən biri idi. Siz onu necə gözəl 
aparırdınız. 

Janna DOZORTSEVA: Bu, Sütunlu salonda mənim ilk 
konsertim deyildi. Çünki mən orada - 1966-cı ildər işləyirəm. 
Amma biz əvvəllər sizinlə tanış deyildik. Bu, sizin iştirakınızla ilk 
konsert idi. 

Heydər ƏLİYEV: Bilirsiniz, bugünkir konsert mənə çox 
güclü təsir bağışladı. Müxtəlif böyük adamlarımızın - yazıçıların, 
bəstəkarlann yubileylərinə həsr edilmiş belə gecələr bizdə 
vaxtaşırı olur. Onların hamısı çox yaxşı keçir, yaxşı musiqi hissəsi 
olur. Ancaq bugünkü gecə əvvəlkilərdən onunla fərqlənir ki, 
burada yüngül musiqi yoxdu, rəqslər yoxdu, yalnız belə ciddi 
musiqi vardı. Hər bir əsər insanı məftun edirdi. Konsertdə "Rast" 
ifa olunduqda pultun arxasında dayanmış Rauf Abdullayev kimi, 
yəqin ki, mən də qəlbən həyəcan keçirirdim, ona görə ki, bu 
musiqinin təsiri son dərəcə güclü idi. Burada xoş hisslər, hansısa 
kədərli duyğular, kövrək hisslər keçirirsən. Konsert mənə çox 
yaxşı, çox güclü təsir bağışladı. 

Sərvər QƏNİYEV: Bəlkə, filarmoniya bərpa olunandan sonra 
əvvəlki ənənələrə yenidən başlayaq? 

Heydər ƏLİYEV: Filarmoniya indi bərpa edilir, apreldə tam 
hazır olacaqdır. Rostropoviç orada konsert verməyi vəd edir. 
Əlbəttə, biz orada işləri qaydaya salacağıq. Heyf ki, Niyazi 
yoxdur. Amma əvəzində Rauf Abdullayev var. Odur ki, biz belə 
gecələri ayda bir dəfə keçirəcəyik. Bilirsiniz, açığını deyim ki, bu, 
çox böyük zövq bəxş edir. Mən bugünkü konsertdən çox 
məmnunam. 

Polad BÜLBÜLOĞLU: Cənab prezident Siz həmişə gözəl 
çıxış edirsiniz, amma bugünkü çıxışınızda Niyazi barəsində 
səmimiyyətiniz xüsusilə duyulurdu. Hiss edilirdi ki, Siz bu adamı 
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sevirdiniz. Biz Sizin parlaq çıxışlarınızın neçə illərdir şahidiyik, 
ancaq bugünkü çıxışınız nə qədər səmimi, nə qədər ürəkdən gələn 
çıxış idi. Biz ev muzeyinin açılışındakı çıxışınızı xatırladıq, bu, 
proqram xarakterli çıxış idi. Aldığımız yeni gəmilərdən birinə 
Sizin məsləhətinizlə Niyazinin adı veriləndə biz hamımız 
kayutaya toplaşdıq və Sizin muzeydəki çıxışınıza baxdıq. Biz 
videokasetə yazılan bu çıxışı gəminin kollektivinə bağışladıq. 

Heydər ƏLİYEV: Gəlin, badələrimizi cəmiyyətimizin, bütün 
bəşəriyyətin ən yaxşı hissəsi olan gözəl xanımların şərəfinə 
qaldıraq! Bəşəriyyət onlarsız yaşaya bilməz. 

Bu gün biz belə gözəl qadınların arasındayıq, onlar zahirən 
gözəl olmaqla yanaşı, incəsənət xadimlərinə məxsus daxili 
aləmləri ilə də zəngindirlər. Sənət adamı isə xüsusi adamdır. Siz 
bilirsiniz, mən həmişə belə hesab etmişəm və indi də bu 
fikirdəyəm ki, sənət adamları tək-tək yetişir. İncəsənət çətin 
və mürəkkəb işdir, həyatını buna həsr etmiş insanlar həm 
cəmiyyətin və xalqın, həm də dövlətin qayğılarından kənarda 
yaşaya bilməzlər. Mən həmişə mədəniyyətimizin, 
incəsənətimizin qayğısına qalmışam və başa düşürəm ki, xalq 
bunsuz yaşaya bilməz. Biz nə etsək də, iqtisadiyyatda nə qədər 
uğurlarımız olsa da, mən başa düşürəm ki, xalq incəsənətsiz 
yaşaya bilməz, axı, o, xalqın simasıdır. 

Tarixi keçmiş baxımından simfonik musiqi bizim xalqımız 
üçün səciyyəvi deyildir, biz onu Avropadan əxz etmişik, 
Azərbaycanda onun banisi Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur, sonra isə 
burada inkişaf etmişdir. 

Rauf ABDULLAYEV: Cənab prezident, xarici ölkələrə 
qastrollar təşkil etmək mümkün olsaydı. Bizdə kiçik kollektivlər 
qastrola çıxırlar, onların maliyyə məsələlərini həll etmək asandır, 
bizim kollektivimiz isə çox böyükdür. Heç olmazsa, Türkiyəyə 
qastrola getmək mümkün olsaydı... 

Polad BÜLBÜLOĞLU: Əgər 100 nəfər gedirsə, onda buna 
çox böyük vəsait lazımdır, bu da cətindir. Yadınızdadırmı, 
Fransaya Berlioz festivalına gedərkən, Siz təyyarə verdiniz. O 
zaman Fransada çıxan bütün qəzetlər yazırdı ki, prezident 
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Azərbaycan simfonik orkestrinə təyyarə verdi və orkestr öz 
təyyarəsində gəldi. 

Heydər ƏLİYEV: Siz razılığa gəlin, harada çıxış etmək sizin 
üçün münasib olarsa, bütün xərcləri biz öz üzərimizə götürərik, 
təki siz çıxış edin. Orada bilet satacaqsınız, ya yox, 
qazanacaqsınız, ya yox, o da sizin olsun. 

Fatma ABDULLAZADƏ: Bu gün Qalina Pavlovna zəng 
etmişdi, Sizə salam yetirdi və Samir Cəfərovu yanvar ayına dəvət 
etdi. 

Fidan QASIMOVA: Fatma xanım, o, mənim şagirdim idi, 
Qazaxıstanda Beynəlxalq müsabiqənin laureatı olubdur. 

Heydər ƏLİYEV: O, Samirin sizin sinfinizdə oxuduğunu 
mənə deyibdir. 

Fidan QASIMOVA: Mən onunla məşğul oldum və 
Qazaxıstana, münsiflər heyətinin üzvü olduğum beynəlxalq 
müsabiqəyə apardım. 

Xuraman QASIMOVA: İndi isə bizə Surxay Əsgərovu 
veriblər. Müslüm Maqomayev məndən xahiş edib ki, onunla 
məşğul olum. 

Fidan QASIMOVA: Cənab prezident, Siz dekabrın 20-də 
bizim gecəmizə gələcəksinizmi? Həmin gün bizim yaradıcılıq 
fəaliyyətimizin 25 illiyidir. Bilmirik, o gecədə biz oxuyacağıq, 
yoxsa, Sizin haqqınızda, bizim həyatımız üçün Sizin nə demək 
olduğunuz haqqında danışacağıq? 

Heydər ƏLİYEV: Yox, mənim haqqımda danışmaq lazım 
deyil, onda bu, yığıncaq olar, oxumaq lazımdır. Mən sizi 
dinləməyə gələcəyəm. Yaxşı bir konsert hazırlayın, ayın 20-də 
mütləq gələcəyəm. 

Sərvər QƏNİYEV: Türkiyədə biz bir orkestr yaratmışıq, onun 
üzvlərinin əksəriyyəti azərbaycanlılardır. Biz hazırla-dığımız 
proqramı filarmoniyanın açılış mərasimində Sizə hədiyyə etmək 
istərdik. 

Heydər ƏLİYEV: Yaxşı. Dekabrın 20-dəki konsertdə sən də 
iştirak et. 
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Sərvər QƏNİYEV: Martın 25-də yubileyim keçiriləcək, 
həmin gün 65 yaşım və səhnə fəaliyyətimin 50 ili tamam olacaq. 
Yubileyi Doğramacı təşkil edəcəkdir. 

Heydər ƏLİYEV: Yaxşı, qoy, orada Doğramacı təşkil etsin, 
sonra da yubiley burada keçirilər. 

Rengin GÖKMƏN: Əminəm ki, Türkiyədə Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrinin çıxışını dinləmək istəyənlər çoxdur. 
İstərdik ki, bizim də orkestrlərimiz Azərbaycanda olsun. Mən 
qayıtdıqdan sonra bu məsələni müvafiq idarələr qarşısında 
qaldıracağam. İzmir Bakı ilə qardaşlaşmış şəhərdir və biz 
mədəniyyət sahəsində də yaxşı əlaqələr yaratmaq istəyirik. 

 
* * * 

 
Yubiley gecəsində Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, baş 

nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyev, digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 

 
AzərTAc  

 
AZƏRBAYCAN 13 dekabr 2002 

 
OPERA SƏHNƏMİZİN ULDUZLARI DEKABRIN 20-DƏ 

YARADICILIQLARININ 25 İLLİYİNİ QEYD 
EDƏCƏKLƏR 

 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xalq artisti Fidan və 

Xuraman Qasımovaları qəbul etmişdi 
 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

dekabrın 12-də Prezident sarayında dövlət mükafatı laureatları, 
xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımova bacılarını qəbul 
etmişdir. 
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Dövlətimizin başçısı Heydər ƏLİYEV görkəmli incəsənət   
ustalarını   səmimiyyətlə salamlayaraq dedi:  

- Siz mənimlə belə görüşü   arzulayırdınız. Amma mən sizin-lə 
tez-tez görüşürəm. Elədir, yoxsa yox?!  

Fidan QASIMOVA: Cənab prezident, Siz bizə böyük şərəf 
verdiniz. Biz Sizinlə fəxr edirik. 

Xuraman QASIMOVA: Möhtərəm prezident, biz dü-şünürük 
ki, bu da azdır. Sizi hər zaman görəndə sevinirik. 

Heydər  ƏLİYEV:  Amma siz istəyirdiniz ki, xüsusi bir görüş 
olsun. Mən də sizi dəvət etmişəm. Çox məmnunam ki, vaxt 
tapmışam. İş onda deyil ki, mən istəmirəm. Əksinə, məndən  olsa,  
sizi  daha  da tez-tez dəvət edərəm. Ancaq vaxt olmur. Allaha 
şükür ki, indi vaxt tapmışam. Mən sizə o gün söz verdim.  Dedim,  
bu günlərdə   qəbul   edəcəyəm. 

Demək, vədimi yerinə yetirmişəm. 
    Xuraman QASIMOVA: Cənab prezident, Siz hər zaman 

söz verirsiniz və yerinə yetirirsiniz. Ona görə biz əmin idik ki, 
vaxt tapacaqsınız. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız. 

Heydər ƏLİYEV: Maşallah, çox yaxşısınız. Görünü-şünüz 
çox yaxşıdır. Gözəlliyiniz də, təbiidir, bunu deməyə ehtiyac 
yoxdur. İşləriniz də gedir. Elədirmi? 

Fidan  QASIMOVA:  Bəli, elədir. 
Heydər ƏLİYEV:  Ancaq bilirəm ki, sizin bir prob-leminiz 

var. Sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizin 25 illik yubileyidir. Görün, 
vaxt necə gəlib keçir. 25 il... 

Xuraman QASIMOVA: Cənab prezident, yaradıcılı-ğımızın 
25 illiyini keçirəcəyik. Bunu, Sizin və xalqımızın qarşısında, 
sadəcə, bir hesabat kimi edəcəyik ki, nəyə nail olmuşuq, nə 
etmişik. Siz bizim sənətimizə hər zaman böyük qiymət vermisiniz. 

Heydər ƏLİYEV: Çox şeyə nail olmusunuz.  Siz Azərbay-can  
incəsənətində, musiqisində, xüsusən opera sənətində, 
Umumiyyətlə, mədəniyyətdə  cox   böyük fəaliyyət göstər-
misiniz. Birincisi, ona görə ki, sizin çox nadir, fitri istedadınız var. 
Özü də hər ikinizin. Bunu Allah hamıya vermir. 
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Fidan QASIMOVA: Möhtərəm prezident, Sizin elə gözəl 
hafizəniz var ki, yadınıza salmaq istəmirəm. Yadınızdadırmı, 
1975-ci ildə Siz teatrda "Koroğlu" operasının tamaşasında idiniz. 
İkinci pərdədən sonra foyeyə çıxdınız. Mən də atam və anamla bir 
küncdə dayanmışdım. 

Mən o vaxtlar 2-3 müsabiqənin laureatı idim. Valideyn-lərimlə 
durmuşdüm. Siz məni görəndə yaxınlaşdınız, atamla, anamla 
salamlaşdınız. Məndən soruşdunuz ki, Fidan, bəs səni Nigar 
rolunda nə zaman görəcəyik? O, Sizin xatirinizdədirmi? 

Heydər ƏLİYEV: Lap yaxşı xatirimdədir. 
Fidan QASIMOVA: İnanın, mən o günü unutmuram. Sizdən 

gələn o güc, məsuliyyət bu günə qədər də  məni  ruhlandırır.  Sizin 
sözləriniz məndə o qədər xüssiyyatlar yaratdı ki, çox tezliklə 
Nigarın partiyasını öyrəndim və onu oxudum. Deyirdim ki, kaş 
Bülbüllə oxuyaydım, onda daha da gözəl tamaşa ola bilərdi. 
Amma mənim tərəfdaşım Lütfiyar İmanov idi. O, da gözəl 
oxuyurdu. Amma deyirdim ki, bəlkə Bülbüllə oxusaydım, Üzeyir 
Hacıbəyovun ruhu şad olardı. 

Siz mənə böyük güc verdiniz. Mən ondan sonra, o məsuliyyəti 
hiss edəndən sonra dedim  ki, Xuraman, sən də mənim kimi özünə 
qarşı tələbkar ol və çətin sənət yolunu layiqincə davam et. Onu 
asta-asta ürəkləndirdim və dedim ki, sən oxumalısan. Çünki mənə 
rəhbərimiz belə göstəriş veribdir. Ata-anamız dünyalarını tez 
dəyişdilər. Təəssüf onlar bizim yaradıcılığımız 25 illiyini 
görməyəcəklər. Amma Siz bizə atalıq etdiniz. Çox xoşbəxtik ki, 
Sizin zamanınızda ucaldıq. Məncə, bu uçalmaq son deyildir. Biz 
indi elə bir formadayıq ki, istəyirik, Sizin zamanınızda ucalaq. 
Hər dəfə bizə uzaqdan baxırsınız, bax, bu, bizə güc, ruh verir. 

Heydər ƏLİYEV: Niyə uzaqdan, indi yaxından baxıram. 
Fidan QASIMOVA: Mən Sizinlə Azərbaycan dilində səmimi 

danışıram. 
Heydər ƏLİYEV: O vaxt belə danışa bilmirdin. 
Fidan QASIMOVA: Danışa bilirəm, amma məktəbi rus 

dilində oxumuşam. Xuraman məndən də gözəl danışır. Çünki 
Xuraman çox danışandır, çox gözəl də tələffüzü var.  
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Həm rus dilində, həm də Azərbaycan dilində yaxşı  danışır. 
Mən onsuz yaşaya bilmərəm. O da Sizsiz yaşaya bilmir. 

Heydər ƏLİYEV: O da sənsiz yaşaya bilmir. Sənin xa-
tırladığın o görüş mənim yadımdadır, indiki kimi gözümün 
qabağındadır. Anan da gözümün qabağındadır, atan da. Doğru 
deyirsən, o vaxt "Koroğlu" operasına gəlmişdim. Fasilə vaxtı mən 
çıxıb otaqda oturmadım. O vaxt Bakıda yaxşı bir adət var idi, 
teatra gələnlər həm tamaşadan əvvəl, həm də fasilə zamanı foyedə 
gəzişirdilər. Mən də gəzirdim, yanımda da adamlar var idi. Özü də 
giriş qapısına yaxın dayanmışdınız. 

Fidan QASIMOVA: Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. 
Heydər ƏLİYEV: Təbiidir ki, insanlar məni görəndə bir az 

həyəcanlanırlar. Rəhmətlik anan da, atan da çox həyə-canlandılar, 
salam verdilər. Mən yanaşdım, atanla da, ananla da danışdım. 
Səninlə də, indi sən dediyin həmin söhbəti apardım. 

Fidan QASIMOVA: Düzdür. 
Heydər ƏLİYEV: Mən elə bilirdim, sən bunu unutmusan. 
Fidan QASIMOVA: Heç bir zaman unutmaram. 
Heydər ƏLİYEV: Xatirimdədir, ondan sonra sən cəsa-

rətləndin, "Koroğlu"da çox yaxşı çıxış etdin. Nigar partiyası da, 
başqa çıxışların da çox gözəldir. Sənin Moskvada, Sütunlu 
salondakı çıxışların mənim xatirimdədir. Mən Moskvada 
işləyərkən orada bir neçə dəfə Azərbaycanın iştirakı ilə tədbirlər 
olmuşdu. Mən o tədbirlərə gəlmişdim, konsertlərdə də olmuşdum. 
Konsertlərdən sonra sizin hamınızla görüşmüşdüm. Bunların 
hamısı yadımdadır. Sonra da Allahın, taleyin işi imiş ki, mən 
Azərbaycana rəhbərliyə ikinci dəfə gəldim. Bilirsiniz ki, gələndən 
də, doqquz ildir sizə himayədarlıq edirəm. 

Xuraman QASIMOVA: Biz bunu heç vaxt unutmuruq. 
Çox xoşbəxtik ki, bizim bütün 25 iliik yaradıcılıq fəa-
liyyətimiz məhz Sizin respublikamıza rəhbərlik etdiyiniz 
dövrdə keçibdir. Siz bunu çox gözəl bilirsiniz. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli, mənim dövrümdə keçibdir. 



 899

Səndən sonra Xuraman da səhnəyə gəldi, oxudu. Deyəsən, 
Afinada böyük bir mükafat aldı. Biz onu çox alqışladıq. O da 
yadımdadır. 

Fidan QASIMOVA: Cənab prezident, mən İtaliyada birinci 
yeri tutdum, Xuraman isə Yunanıstanda. Görün, hansı ölkədə, 
yəni operanın, belkantonun vətənində birinci yeri tutdum. 
Xuraman xanım Yunanıstanda Mariyya Kallas adına mü-sabiqədə 
Qran-pri aldı. Ondan sonra Moskvada Çaykovski adına 
müsabiqədə ikinci yerə çıxdı. Əslində, o ikinci yer birinci yer idi. 

Xuraman QASIMOVA: O vaxt orada Azərbaycanın vokal 
məktəbini göstərmək çox çətin idi. 

Heydər ƏLİYEV: Elədir, elədir. Birinci yer, ikinci yer, fərqi 
yoxdur. 

Xuraman QASIMOVA: Hər halda, əliboş qayıtmadıq. 
Heydər ƏLİYEV: İş onda deyil. İş ondadır ki, siz sənətinizi 

inkişaf etdirmisiniz. Səsinizdən istifadə etmisiniz, böyük müğənni, 
böyük artist, böyük sənət ustası olmusunuz. Əsas budur. 
Bilirsiniz, hər adam belə ola bilməz. Bunun üçün istedad, səs, 
başqa keyfiyyətlər lazımdır. Allah da bunu sizə veribdir. 

O vaxt sizin atanızla, ananızla bir az danışdım. Sonra mənə 
dedilər, deyəsən, onlar da musiqi ilə məşğul olmuşdular. 

Fidan QASIMOVA: Atamın səsi var idi. 
Heydər ƏLİYEV: Bəli, eşitmişdim. 
Fidan QASIMOVA: Hətta Üzeyir bəy rektor olanda Niyazi 

atamın əlindən tutub onun yanına aparmışdı. 
Heydər ƏLİYEV: Onlar da sizin bu istedadınızı görüb, sizi 

qorumuşdular və sizə yaxşı yol göstərmişdilər. İndi Allaha şükür, 
siz böyük sənətkarsınız və Azərbaycanın incəsənətini sizsiz 
təsəvvür etmək mümkün deyildir. Sizin 25 illik yubi-leyinizlə 
əlaqədar nə məsələlər varsa, həll edəcəyik. 

Xuraman QASIMOVA: Möhtərəm prezident, Siz hər şeyi 
nəzarət altında saxlayırsınız. Müstəqil bir respublikaya rəhbərlik 
edirsiniz. Bizim işlərimizlə də məşğul olmağa vaxt ayırırsınız. Hər 
şey öz qaydasında gedir. Biz əminik, madam ki, Siz özünüz 
maraqlanırsınız, demək, hər şey öz yerində olacaqdır. Təki Siz 
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gələsiniz, iştirak edəsiniz və həmin günü böyük bir bayrama 
çevirəsiniz. 

Heydər ƏLİYEV: Mütləq gələcəyəm. Buna heç şübhəniz 
olmasın. Çünki mən sizə söz vermişdim ki, yubileyiniz 
keçiriləcəkdir. Bir halda ki, mən söz vermişdim, dekabrın 20-də 
gəlib özüm iştirak edəcəyəm. Bir şey qalmayıbdır, bu gün ayın 
12-dir. Gərək siz yaxşı hazırlaşasınız, yorulmayasınız. 

Fidan QASIMOVA: Cənab prezident, bizə bu gün də güc 
verirsiniz. 

 
* * * 

 
Qəbulda Prezidentin Katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə iştirak 

edirdi. 
 

AzərTAc 
AZƏRBAYCAN 21 dekabr 2002 

 
MƏDƏNİYYƏTİMİZİN DƏYƏRLİ XADİMLƏRİ DAİM 
DİQQƏT VƏ QAYĞI İLƏ ƏHATƏ OLUNMALIDIR. 

 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli 

nümayəndələri Fidan və Xuraman Qasımovaların 
yaradıcılığının 25 illiyinə həsr olunmuş 

təntənəli mərasimdə Azərbaycan prezidenti Heydər 
Əliyevin nitqi 

 
 
Əziz Fidan xanım! 
Əziz Xuraman xanım! 
Mən sizi 25 yaşınız münasibətilə, səhnə yaradıcılığı 

fəaliyyətinizin 25 illiyi münasibətilə təbrik edirəm, sizə can-
sağlığı arzu edirəm. Daim belə gözəl olasınız! 

Həmişə xoşbəxt olasınız və bu gözəl səsinizi də, gözəl 
istedadınızı da qoruyub saxlayasınız! 
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Mən səhv etmədim ki, dedim, 25 yaşınız münasibətilə təbrik 
edirəm. Ona görə ki, həqiqətən, siz bu gün səhnədə elə 
oxuyursunuz, mürəkkəb mahnıları elə gözəl ifa edirsiniz ki, siz 25 
yaşlı bir gənc müğənni təsəvvürü yaradırsınız. Güman edirəm ki, 
hələ sizin gələcəkdə böyük uğurunuz var. 

25 il ərzində Fidan xanım və Xuraman xanım Azərbaycan 
musiqi sənətinin, opera musiqisinin  klassik  musiqi sənətinin 
tarixinə böyük, gözəl qızıl səhifələr yazmışlar. 

Siz artıq Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin, musi-
qisinin böyük tarixinə daxil olmusunuz və bu tarixdə ən görkəmli 
yerlərdən birini tutmusunuz. 

Bilirsiniz, mən bu gün bu salonda böyük qürur hissi keçirirəm. 
Neçə vaxtdır burada oturmuşam, heç hiss etmirəm ki, vaxt 
keçibdir. Elə bil ki, hələ vaxt qarşıdadır. Dinləyirəm, baxıram və 
düşünürəm: dünyada Azərbaycan xalqı var, qədim tarixə malik 
olan, özü də çox zəngin tarixə malik olan Azərbaycan xalqı var. 
Dünyada müstəqil Azərbaycan dövləti var. Bizim xalqımızın, 
dövlətimizin hər şeyi var. Ölkəmizin gözəl təbiəti, təbii sərvətləri 
var, yeraltı zəngin sərvətləri neft və qaz yataqları var. Gözəl 
meşələri, çayları, bulaqları, dağları - hər şeyi var. Xalqımızın, 
dövlətimizin böyük iqtisadi potensialı var. Böyük intellektual 
potensialı var. Gözəl opera və balet teatrı var. Artıq bu gün dünya 
ölçüsündə yüksək səviyyəyə çatmış bu gözəl simfonik orkestrimiz 
var. Gözəl, zəngin mədəniyyətimiz var. Bizim müxtəlif janrlarda 
çox zəngin teatr tariximiz var. Azərbaycan xalqının 130 illik tarixi 
olan dünyəvi teatrı var. Çox şeylər var. Bunların hamısını bu 
sarayda oturub düşünürəm. Bu sarayın özünün də 30 yaşı var. 30 
ildir ki, bu sarayda gözəl mərasimlər keçir. 

Mən düşündüm ki, 30 ildir orada otururam. Çünki, 1972-ci il-
də bu sarayın tikilməsinin təşəbbüskarı mən oldum. 1972-ci ilin 
dekabr ayında bu sarayda ilk təntənəli mərasim oldu. Düzdür, o 
vaxtdan bəzi fasilələr olubdur, mən Moskvada işlədiyim zaman, 
yaxud ümumiyyətlə, cəmiyyətdən təcrid edildiyim, Naxçıvanda 
yaşadığım zaman orada otura bilməmişəm. Ancaq ondan sonra 
orada yenə də otururam və hələ gələcəkdə də oturacağam. Bunları 
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düşünərkən deyirəm, ilahi, biz nə xoşbəxtik. Ancaq bizim bu 
xoşbəxtliyimizi, bizim xalqın bu gözəl mədəniyyətini belə 
yüksəklərə qaldıran Azərbaycanın dəyərli insanları olubdur. 

Böyük Üzeyir Hacıbəyov yüz il bundan öncə Azərbaycan 
opera sənətinin, klassik musiqi sənətinin əsasını, təməlini 
qoyubdur. Onun davamçıları, yaratdığı məktəbin nümayəndələri  
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev və digərləri böyük-
böyük əsərlər yazıblar. Azərbaycanda yeni bir mədəniyyət, 
incəsənət, musiqi janrı - opera, klassik musiqi yaranıbdır. Əgər 
qonşu müsəlman ölkələri ilə müqayisə etsək, Azərbaycan bu 
barədə həddindən artıq inkişaf etmiş bir ölkədir. Bunları yaradan 
insanlar da təbiidir ki, çox nadir fitri istedada malik insanlar 
olmuşlar. Bu sahədə hər adam müvəffəqiyyət qazana bilməz. 
Ancaq elələri buna müvəffəq olur ki, tale onlara böyük istedad 
bəxş edir və başqa imkanlar bəxş edir. Bunlardan, bizim 
mədəniyyətimizin ən dəyərli, ən görkəmli nümayəndələrindən də 
biri Fidan xanım və Xuraman xanımdır. 

25 il çox vaxt deyil, amma az da deyildir. Mən Fidan xanımı 
hələ səhnədə olmadan görmüşdüm, tanıyırdım. Biz bu yaxınlarda 
görüşüb söhbət edəndə mənim xatirimə saldı. Amma mənim 
hafizəm var. Mən onsuz da bunu Fidan xanıma deyəcəkdim, o, 
məni qabaqladı. 1970-ci illərin əvvəlləri idi. Opera teatrına 
getmişdim. Orada "Koroğlu" operası gedirdi və fasilə zamanı mən 
teatrın foyesində gəzirdim. Bir də gördüm ki, kənarda Fidan 
xanımın atası, anası durublar, qız da onların yanında. Tanış idim, 
bunlara yanaşdım, salamlaşdım. Orada Fidan xanımı öpdüm, onda 
balaca idi. Düzdür, indi də öpməkdən çəkinmirəm. Fidan xanım 
öz sənətini inkişaf etdirməyə yeni-yeni başlamışdı. Mən dedim, 
Fidan, sən nə vaxt operada çıxış edəcəksən, Nigarın rolunu 
oynayacaqsan? O, çox təvazökar şəkildə başını aşağı saldı. Amma 
mənim sözlərimdə məna var idi. Mən bilirdim, gün gələcək ki, 
bəli, Fidan xanım səhnədə bizim Azərbaycan operasının ən şah 
əsərinin - "Koroğlu" operasının ən gözəl rolu olan Nigarın 
partiyasını ifa edəcəkdir. 
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Biz bu gün burada ekranda Fidan xanımın "Koroğlu" 
operasında Nigar rolunda oxumağını gördük. Nə qədər gözəl, nə 
qədər məlahətlidir, nə qədər də həqiqətən, Üzeyir Hacıbəyovun 
nəzərdə tutduğu Nigardır. Yəqin ki, çoxlarınız bilmir. Bəlkə siz də 
bilmirsiniz ki, Üzeyir Hacıbəyov "Koroğlu" operasını yazanda, 
təbiidir, birinci növbədə, Koroğlu rolunda böyük sənətkarımız 
Bülbülü nəzərdə tutmuşdur. Ancaq Nigar roluna onun istədiyi 
namizədi yox idi. 

Ümumiyyətlə, XX əsrdə bizim opera sənətimiz inkişaf edəndə, 
Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev ilk dəfə bu işlərlə 
məşğul olanda bəzi tamaşalarda qadın rollarını kişilər oynayırdı. 
Çünki Azərbaycan qadınları gedib belə rollarda çıxış etmirdilər. 
Sonrakı dövrlərdə, məlumdur ki, bizim böyük aktrisamız Şövkət 
Məmmədova Azərbaycan operasının inkişafında böyük fəaliyyət 
göstəribdir. 1920-30-cu illərdə Azərbaycan operasında Fatma 
Muxtarova da oxuyubdur. Amma ondan sonra ara kəsilibdir. 

1937-ci ildə "Koroğlu" əsərini səhnəyə qoyanda Nigar rolunu 
ifa edən Azərbaycan millətindən deyildi. Siz bunu bilirsiniz. Yəni 
bu sənət o qədər cətin və o qədər də böyük iradə tələb edən 
sənətdir ki, o vaxt bizim Azərbaycanda belə müğənnilər 
tapılmırdı. Ondan xeyli müddət sonra bizim böyük aktrisamız 
Firəngiz Əhmədova bu rolu oynadı. Daha sonra növbə Fidan 
xanıma çatdı. Görürsünüz, tarix böyükdür, illər çoxdur. Amma 
ifaçılar bir-iki-üçdür, ona görə də belələri insanların ümumi sayına 
daxil ola bilməz. Onları həmişə ayrıca saymaq lazımdır. Bir nəfər, 
iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər, beş nəfər. Allah eləsin ki, çox 
olsun. 

Mən ümidvaram ki, indi Fidanın da, Xuramanın da davamçıları 
olacaqdır. Azərbaycan səhnəsi boş qalmayacaqdır. Ancaq baxın, 
Azərbaycan səhnəsinin 25 ilində, əsasən, opera əsərlərində aparıcı 
rollarda Fidan xanım və Xuraman xanım çıxış ediblər.  Bilirsiniz, 
başqa janrlarda, başqa tamaşalarda müxtəlif rollarda çıxış etmək 
imkanı olan böyük sənətkarlarımız var. Amma opera sənəti, 
klassik musiqi həm xüsusi istedad tələb edir, həm xüsusi səs tələb 
edir, həm də o səsin hazırlanmasını tələb edir. Bizim xalq 
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mahnılarını bir az oxuya bilən adam ifa edir, bir aydan sonra 
səhnəyə çıxır və böyük alqışlar da alır. Ancaq bu qızlar, həm 
Fidan, həm də Xuraman bu yüksək, mürəkkəb opera ariyalarını 
oxumaq səviyyəsinə gəlmək üçün nə qədər təhsil alıblar, musiqi 
təhsili alıblar. Nə qədər vaxt sərf ediblər. Bu ariyaları 
mənimsəmək üçün özlərini nə qədər məcbur ediblər ki, bu 
səviyyəyə gəlib çatıblar. Bu, onların fədakarlığıdır, 
zəhmətkeşliyidir. 

Fidan xanım, Xuraman xanım indi Qərb klassik operalarının ən 
çətin, ən ağır partiyalarını məharətlə ifa edirlər. Biz bunu opera 
teatrımızda görmüşük. Bu gün göstərilən kino lentlərində də 
gördük. Nəhayət, bunu canlı olaraq burada Fidan xanım və 
Xuraman xanım öz çıxışları ilə nümayiş etdirdilər. 

Beləliklə, bizim zəngin mədəniyyətimizin ən dəyərli inciləri 
var. Bu incilər çox deyil və çox olsa, onlar heç vaxt qiymətli 
olmaz. Bax, onlardan ən dəyərliləri Fidan xanımdır, Xuraman 
xanımdır. 

Keçmişdə bizdə, dünyada ən qiymətli şeyi qızılla müqayisə 
edərdilər. Əgər keçmiş qanun-qayda ilə müqayisə etsək, onlar 999 
əyarlı qızıldır. Əgər almaz, brilyant və digər qiymətli daş-qaşları 
ilə ölçsək, mənə belə gəlir ki, bunlara bərabər nə almaz tapmaq 
olar, nə brilyant, nə də başqa qiymətli daş-qaş tapmaq olar. Bunlar 
onlardan da qiymətlidirlər. 

Bunların xoşbəxtliyi nədir?! Birincisi, bunlara ilahidən çox fitri 
istedad verilibdir. İkincisi, gözəl ailə tərbiyəsi alıblar. Bunlar 
hamısı əsasdır. Ailə tərbiyəsi, yəni yüksək mədəniyyətə malik 
olan ailədə böyüyüblər. Atası, anası həm musiqiçi olublar, həm də 
bizim ziyalılardan olublar. Demək, ziyalı da ziyalıdan fərqlidir. 
Onlar Azərbaycanın keçmiş, ən köklü ziyalılarından idilər. 
Demək, belə bir ailədə böyüyüblər. 

Allah bunlara həm gözəl səs verib, həm də çox zahiri gözəllik 
veribdir. Hamısı gözəldir. Bunlar hamısı birlikdə harmoniya təşkil 
edir və bu harmoniya da bax, bizim bu iki gözəl müğən-nimizdir, 
gözəl mahnı oxuyanlarımızdır, gözəl sənət usta-larımızdır. 
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Mən çox şadam ki, bugünkü mərasim bu qədər gözəl əhval-
ruhiyyədə keçir. Mən öz münasibətimi Fidan xanıma da, Xuraman 
xanıma da bildirirəm. Eyni zamanda, mən hamını bizim 
cəmiyyətdə belə insanlara xüsusi mlinasibət, qayğı göstərməyə, 
belə insanlara hörmət etməyə dəvət edirəm. Hesab edirəm ki, 
onlar ömürlərinin sonuna qədər Azərbaycan Opera Teatrının 
daimi solistləridirlər. Mən əmr verirəm, bunu opera teatrında 
yazın. Daim siyahının başında duran solistlərdirlər. 

Fidan, Xuraman teatra gələndə, gərək teatrın qapıçısından ta 
direktoruna qədər bunlara baş əyib, qarşılasınlar. Çünki bunlar adi 
adam deyillər. Bunları adi adam kimi qəbul etmək olmaz. Mən bu 
sözləri göydən götürmürəm. Biz bunu filmlərdə görmüşük. 
Yüksək mədəniyyətli Avropa ölkələrində bu qədər yüksək ada 
malik olan sənətkarları hamı, doğrudan da, böyük hörmətlə 
qarşılayır. Bu, bizdə də olmalıdır. Biz bu mədəniyyəti 
yaratmalıyıq. Mən bunu təkcə Fidan xanım, Xuraman xanım 
haqqında demirəm. Ümumiyyətlə, mədəniyyət xadimlərinə xüsusi 
diqqət göstərilməlidir. Həqiqətən, onlarla hesablaşmaq lazımdır. 

Yenə də deyirəm, onlar çox deyillər. Onları barmaqla saymaq 
olar. Əgər biz bunları göz üstə saxlamasaq, belə insanları 
cəmiyyət - bizim 8 milyonluq əhalimiz var, - göz üstə sax-lamasa, 
mədəniyyətimizi inkişaf etdirə bilmərik. Bunları adi adamlar 
sırasına salmaq olmaz. Təkcə bunlar haqqında demirəm. Bizim 
başqa da dəyərli mədəniyyət xadimlərimiz var, onların da 
haqqında deyirəm. Amma indi konkret olaraq Fidan və Xuraman 
xanımı deyirəm. 

Eşitmişəm ki, opera və balet teatrının direktoru da Kon-
servatoriyanı qurtarıbdır, musiqiçidir. Amma teatrın direkto-rudur. 
O, Fidan xanıma və Xuraman xanıma xüsusi münasibət 
göstərməlidir. Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu yaxşı bilir ki, 
böyük sənətkar olmaq nədir. Onun atası böyük Bülbülün 
qarşısında hamı baş əyirdi, hamı ona hörmət edirdi. Onun özü də 
həm bəstəkardır, həm də mahnı oxuyur, buna da diqqət yetirmək 
lazımdır. Amma bizim bu iki qız xüsusi yer tutur. Ona görə 
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mədəniyyət naziri də gərək bu qızlara xüsusi diqqət yetirsin, 
münasibət göstərsin. 

Bir sözlə, bu, bizim xalqın mədəniyyətinin nümunəsi olacaqdır. 
Biz istəyirik ki, xalqımızı Avropa dəyərlərinə daha da 
yaxınlaşdıraq. İndi biz müstəqil Azərbaycanda Qərb ölkələri ilə, 
Avropa ölkələri ilə inteqrasiya haqqında danışırıq. İnteqrasiya 
deyəndə, daha çox iqtisadi məsələləri nəzərdə tuturlar. Amma bu, 
belə deyildir. İnteqrasiya bütün sahəni əhatə edir. O cümlədən, 
mədəniyyət, incəsənət, musiqi sahəsini əhatə edir. Biz bu barədə 
irəlidəyik. 

Yenə də deyirəm, böyük Üzeyir Hacıbəyov hələ yüz il bundan 
qabaq bunun əsasını qoyubdur. Biz artıq on illərdir ki, öz 
musiqimizə, mədəniyyətimizə görə Avropa səviyyəsindəyik. 
Bəlkə iqtisadiyyatda onlardan geridəyik, amma mədəniyyətdə 
yox. Fidan da, Xuraman da Avropanın ən mötəbər opera 
səhnələrində müvəffəqiyyətlə çıxış edə bilərlər. Bunu bu gün də 
edə bilərlər. Çünki biz onlara da, özümüzünkülərə də baxırıq və 
müqayisə etmək imkanımız da var. Doğrudan da, təəssüf ki, biz 
vaxtilə bu işlə yaxşı məşğul ola bilməmişik. Ancaq indi məşğul 
olmaq lazımdır. Bunu deyərək, mən ümumiyyətlə, istedadı olan 
hər bir gəncə, hər bir insana xüsusi münasibət göstərilməsini 
istəyirəm. Çünki bu istedadlardan bizim gələcəyimizin 
mədəniyyət xadimləri yaranacaqdır və burada Fidan xanım və 
Xuraman xanım nümunədirlər. 

Mənim əziz bacılarım, ikiniz də mənim bacılarımsınız. Yaşca 
qızıma da yaxınsınız. Bilirsiniz, mənim bir qızım, bir oğlum var. 
Mən cox şadam ki, bu gün bu mərasimi sizinlə birlikdə təşkil 
etdik və yaxşı keçiririk. Çox gözəl keçir. Sizin yanınızda 
yorulmaq olarmı?! Mən yorulmadım. 

Mən sizi bir də təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yaradıcılıq 
uğurları arzu edirəm. 

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və 
dəfələrlə gurultulu, sürəkli alqışlarla qarşılandı). 
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Azərbaycan 22 dekabr 2002 
 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV 
DÜNYA VAKAL SƏNƏTİNİN MƏŞHUR USTALARI, 

XALQ ARTİSTLƏRİ 
MÜSLÜM MAQOMAYEVİ VƏ TAMARA 
SİNYAVSKAYANI QƏBUL ETMİŞDİ. 

 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əiiyev dekabrın 21-də 

Prezident sarayında vokal sənətinin məşhur ustalarını - 
Azərbaycan mədəniyyətinin  görkəmli nümayəndələri, xalq 
artistləri Fidan və Xuraman Qasımovaların yaradıcılığının 25 
illiyinə həşr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak   etmək üçün  
Bakıya gəlmiş SSRİ və Azərbaycanın  xalq  artistləri Müslüm 
Maqomayevi və onun xanımı Tamara Sinyavskayanı qəbul 
etmişdir. 

Səmimi qəbul üçün minnətdarlıq  edən sənətçilər    Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevin təntənəli mərasimdəki parlaq və 
məzmunlu nitqindən aldıqları təəssüratlarını bölüşərək dedilər ki, 
həmin nitqdə prezidentin   mədəniyyət  və  incəsənət    
xadimlərinə sonsuz diqqət və qayğısı bir daha öz ifadəsini 
tapmışdır. Müslüm Maqomayev vurğuladı ki, çox yüksək 
səviyyədə olan təntənəli mərasimdə Azərbaycan opera  sənətinin 
tarixi bir daha hamının gözü önündən keçdi. Prezident Heydər 
Əliyev Azərbaycan  opera  sənətinin tarixini xatırlayaraq bildirdi   
ki, ölkəmizdə SSRİ xalq artisti adına layiq görülmüş ilk    
azərbaycanlı opera müğənnisi Şövkət Məmmədova olmuşdur. O, 
1938-ci ildə, Moskvada ilk dəfə Azərbaycan mədəniyyəti 
ongünlüyü keçirildikdən sonra bu adı almışdı. Həmin vaxt dahi 
Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov və mədəniyyətimizin 
digər nümayəndələri də bu yüksək ada layiq görülmüşdülər. 
Dövlətimizin başçısı onu da vurğuladı ki, Üzeyir Hacıbəyovun 
"Koroğlu" operasında Nigarın partiyasını ifa edən ilk azərbaycanlı 
müğənni SSRİ xalq artisti, bu yaxınlarda prezident təqaüdünə 
layiq görülmüş Firəngiz Əhmədova olmuşdur. Ondan sonra isə 
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Nigar rolunda Fidan Qasımova çıxış etmişdir Görüşün sonunda   
qonaqlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə xatirə şəkli 
çəkdirdilər. 

 
 

AzərTAc 
AZƏRBAYCAN 25 dekabr 2002 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT  

XADİMLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ 
HAQQINDA 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

  
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası  fəxri adları verilsin: 
 
 “Xalq artisti”fəxri adı    
 
Bağırzadə Məmmədbağır    Məmmədəli oğlu  
Hüseynov Elxan Ağahüseyn oğlu  
Əhmədov İlham Namiq-Kamal oğlu  
Əliyeva Mədinə Vaqif qızı  
Əyyubova Mələkxanım Yadigar qızı  
İbrahimova Səfurə Ağabala qızı  
Quliyev Nurəddin Əzulla oğlu  
Mustafayeva Laləzar Bəşir qızı  
Nemətov Azər Paşa Zəfər oğlu  
Perlova İrina Aleksandrovna  
 
“Əməkdar artist” fəxri adı  
 
Atakişiyeva Mətanət Ağazahir qızı  
Bağırov Pərviz Sadiq Saleh oğlu  
Bakıxanov Akif Məmməd oğlu  
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Bayramov Ağalar Xanlar oğlu  
Bayramova Aygün Əliqulu qızı  
Cahangirov İlqar Cümşüd oğlu  
Dostəliyeva Nazpəri Əhmədəli qızı  
Əhmədov Cəfər Namiq-Kamal oğlu  
Əhmədova Nuriyyəxanım Əliağa qızı  
Əliyev Firuz Əliabbas oğlu  
Əsgər Məmmədoğlu  
Hacıyev Əli Əliyusif oğlu  
Heydərov Ramiz Ağahəsən oğlu  
Həmidov Əjdər Qüdrət oğlu  
Həsən Enami Oliya Əliabbas oğlu  
Hümbətova Aygün Aydın qızı  
Hüseynov Nicat Abbasəli oğlu  
Hüseynov Şövqi Ərəstun oğlu  
Xanbabayeva Zülfiyyə Güloğlan qızı  
Xanlarova Mehriban Aslan qızı  
Xasıyeva Könül Kazım qızı  
Xəlilova Sevil Rza qızı  
Xudaverdiyev Firuz İslam oğlu  
İsgəndərova Rimma Ramisovna  
İsgəndərova Sənubər Sabir qızı  
İskolski Lev Yakovleviç  
Kazımova Aygün Ələsgər qızı  
Qafarova Xanım Əbdülqafar qızı  
Quliyev Elxan Əlibala oğlu  
Lobaçov Yuri Nikolayeviç  
Məmmədov Sabir Novruz oğlu  
Məmmədov Seyidşah Qəmli oğlu  
Mirzəyev Gülağası Ağahüseyn oğlu  
Mirzəyev Nizami Əbülfəz oğlu  
Mirzəyev Zakir Qulam oğlu  
Nəbiyeva Gülər Nəbi qızı  
Nurzadə Əli Qayıb oğlu  
Poladov Əkrəm Nicat oğlu  
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Səmədov Şükür Hacıbala oğlu  
Şərifova Leyli Fətulla qızı  
Vəliyev Nofəl Abdulməcid oğlu  
 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı  
 
Ağayeva Kəmalə Ağa qızı  
Əlikişizadə Yulana Yusufovna  
Həsənbəyov Yusif Qonaq oğlu  
Məmmədov Rafiq Həbib oğlu  
 
“Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı  
 
Ağakərim Ağakişi oğlu   
Boqdanov Sergey Vladimirov  
Cabbarov Cabbar Ağadadaş  
Kaşanlı Rafiq Rizvan oğlu  
Məlikov Hüseyn Balababa oğlu  
Məmmədova Rasimə Yusif qızı  
Musayeva Rəfiqə Hüseyn qızı  
Şıxəliyev Kamal Məmmədəli  
Yunusov Telman Əkbər oğlu 
 

Heydər Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının  

prezidenti 
Bakı şəhəri, 24 dekabr 2002-ci il 
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MƏDƏNİYYƏTİMİZİN HİMAYƏDARI 
 
"Mədəniyyət, musiqi xalqımızın ən dəyərli sərvətlərindən 

biridir. Mədəniyyət hər bir xalqı dünyada daha çox tanıdan, 
onu təbliğ edən vasitələrdən biridir. Biz isə xoşbəxtik ki, 
xalqımızın belə zəngin mədəniyyəti, musiqisi, incəsənəti var və 
bunlar həm xalqımızın özünə mənəvi qida verir, həm də onu 
dünya xalqları çərçivəsində fərqləndirir, tanıdır, başını 
ucaldır". 

Heydər Əliyev. 
  
Sənətin, sənətkarın varlığı millətin, xalqın qürur və şərəfi-dirsə, 

həmin sahənin insanlarına diqqətin, qayğının, hörmətin 
mövcudluğu isə əsl xoşbəxtlikdir. Bu mənada Azərbaycanda 
yaşayıb-yaradan sənətçilər, yazıçılar, şairlər, musiqiçilər, müğənni 
və aktyorlar bu ehtiramı daim öz üzərlərində hiss edirlər.  

Onlara olan qayğı və həssas münasibətin əyani sübutlarını hər 
kəs görür və fəxr edir.  

Son 30 ildə mədəniyyyət və incəsənət 3 olan xüsusi diqqətin 
yönümü coxdur. Bu mövzularla istiqaməti müxtəlif tərəflərə 
söykənir. Ona görə elə də 2002-ci ilin 12 ayı ərzində bu diqqətin  
bariz nümunələrindən bəziləri   barəsində söhbət açmaq yerinə 
düşər. Ölkə prezidenti möhtərəm Heydər Əliyev ədəbiyyat, 
mədəniyyət, bir sözlə, sənət adamlarının hamısına qayğı və 
məhəbbət  göstərir. Tez-tez onların yararadıcı əməyini müxtəlif 
yönümdən  dəyərləndirir. Heç kəsin  əməyi unudulmur. 28 may 
2002-ci ildə "Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün  
təsis edilmək laqqında" tarixi fərmanı və dövlət başçısının 11 
iyundakı sərəncamı ilə Azərbaycanın elm və təhsili, mədəniyyət 
və incəsənət, iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi sahəsində böyük 
xidmətləri olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
fərdi təqaüdü verildi. Bu siyahıda təqdim edilən  şəxsiyyətlərin  
əksəriyyətlərin demək  olar ki, mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
idi. Ölkə başçımızın  sərəncamı  ilə prezident təqaüdünə layiq 
görülmüş sənətçilərdən biri, bəstəkar Vasif Adıgözəlovun 
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dediklərindən: "Həyatımda baş baş verən bütün  xoş hadisələr 
prezidentimizin  qayğısı  ilə bağlıdır. Fəxri təqaüd adətən, 70 
yaşdan sonra verilir. Lakin prezidentin sərəncamındakı siyahıda  
bu yaşa çatmamış   sənətkarlar   da var. Bunlar hamısı  bizim 
ümumi vəziyyətimizi düşünən hörmətli prezidentimizin sözün 
həqiqi mənasında atalıq qayğısı, rəhbər diqqətidir.  Həyatımızı  
yüngülləşdirmək  üçün Heydər Əliyevdən başqa heç kim bu cür 
böyüklük etməzdi". 

Cənab prezident bütün sənətkarlara qarşı həmişə həssas 
münasibəti   ilə   seçilib. Müdrik şəxsiyyət hər bir sənət adamını  
bəlkə  də  özündən yaxşı tanıyır və dəyərləndirir. Heç  vaxt 
istedadlı şəxs prezidentin   diqqətindən  yayınmır. Həyatımızı on il 
bundan əvvəlki  dövrlə  müqayisə  edəndə görürük ki, hər şey 
yaxşılığa doğru dəyişib.  Bütün  bunlar ölkə   başçısının    
xidmətidir. Məqsəd odur ki, hamı yaxşı və firavan yaşasın. 
Bəziləri fikirləşirlər ki,  prezident mədəniyyət, ədəbiyyat, incə-
sənət və elmi işçilərə daha çox diqqət yetirir.   

Bunun da səbəbini bəstəkar Vasif Adıgözəlov belə açıqladı: 
“60 yaşı  ötmüşəm. Sənətin ancaq bəstəkarlıq və müəllimlikdir. 
Başqa qazanc yolumuz yoxdur.Prezidentimiz bunu çox yaxşı bilir. 
Əlbəttə söhbət təkcə maddi köməkdən getmir. Cənab Heydər 
Əliyev birinci nöbdəbə sənətkarların, mədəniyyət işçilərinin 
mənəvi himayədarıdır. Dövlət başçımız Heydər Əliyev böyük 
xeyrxah, müdrik siyasətçi, ümumimilli lider olmaqla bərabər, həm 
də yüksək zövqlü, tələbkar tamaşaçısıdır.   Sənət adamları yaxşı 
xatırlayırlar ki, möhtərəm Heydər Əliyev respublikaya 
rəhbərliyinin birinci dövründə həmişə həftənin cümə günü 
filarmoniyaya gələr, simfonik orkestrimizin konsertinə qulaq 
asardı. Təbii ki, o zaman digər vəzifəli şəxslər də həmin salonda 
olardılar. Bu gəlişin əhəmiyyətli məqamlarını sənətçilər daha 
gözəl bilirdilər. Birinci növbədə, simfonik əsərlərin  dinləyiciləri  
artırdı. Tamaşa salonunda boş yer olmurdu. Digər tərəfdən də 
Azərbaycan bəstəkarları dünya musiqisinə qovuşacaq  yeni sərlər 
üzərində ilhamla işləyirdilər. Üçüncü bir məqam daha qiymətli idi 
ki, insanlarda mədəniyyətə, xüsusilə də klassik musiqiyə maraq 
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oyanırdı. İstər ifaçı, istərsə də tamaşaçı özündə bir məsuliyyət, 
hiss edirdi. Çünki onlarla birgə bu konsertdə ölkə rəhbəri də 
iştirak edirdi. Onun fikirləri, rəyi, müşahidələri əsas idi. Uzun illər 
filarmoniyamızın istifadəsiz qalması klassik musiqi 
həvəskarlarını, ümumiyyətlə, sənətçilərimizi çox narahat edirdi. 
Hörmətli prezidentimiz 2002-ci ilin 29 noyabrında "Müslüm 
Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası binasının 
bərpası və yenidən qurulması haqqında" sərəncam imzaladı. Bu 
sərəncam bütün tamaşaçıların, musiqisevərlərin ürəyincə oldu. 
Çünki 1890-cı ildən Bakı milyonçusu Musa Nağıyev tərəfindən 
inşa edilən musiqi ocağının həqiqətən dövlət tərəfindən belə 
diqqət və qayğıya böyük ehtiyacı var idi. 

Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlunun sozlərindən: 
"Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafı nəinki dövlət 
himayəsindədir, həm də prezident Heydər Əliyevin daim nəzarəti 
altındadır". Mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı bu bir il ərzində 
prezidentin verdiyi çoxsaylı fərmanlar və həyata keçirilən bir sıra 
tədbirlər buna əyani sübutdur. Ölkə prezidentinin fərmanı ilə 
respublikamızda Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Fikrət 
Əmirovun, dünya şöhrətli dirijor Niyazinin, bənzərsiz səsi ilə 
dünya musiqisevərlərini heyrətə gətirmiş Müslüm Maqomayevin 
yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd edildi. Respublikanın xalq 
artistləri - Xuraman və Fidan Qasımova bacılarını onların şəxsi 
xahişlərinə görə prezidentin qəbul etməsi, hər iki sənətkarın 
yaradıcılığının 25 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması 
yenə də ölkə başçımızın həssas münasibətindən, diqqətindən 
xəbər verir. Cənab Heydər Əliyevin müdrik kəlamlarından: "Gənc 
nəslimiz Müslüm Maqomayevi tanımalı, onun yaradıcılıq yolunu 
bilməlidir". 

Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində, dramatur-
giyasında, teatr sənətində böyük xidmətləri olan Hüseyn Cavidin 
anadan olmasının 120 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi 
də məhz ölkə prezidentinin fərmanı ilə təsdiqləndi. Oktyabr 
ayında unudulmaz dramaturqumuzun Bakıda ev muzeyinin 
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açılışında iştirak etməsi, Cavid sənəti haqqında məzmunlu, orijinal 
fikirlər söyləməsi hamımızın yadındadır. 

Cənab prezident yaradıcı insanlara həmişə məhəbbətlə yanaşır 
və arzulayır ki, xalqımız, xüsusilə də gənc nəsil keçmişimizi yaxşı 
öyrənsinlər, bilsinlər, onu heç vaxt unutmasınlar. Ötən yayın ilk 
ayında - iyunun 18-də Naxçıvanda möhtərəm prezidentimiz 
Heydər Əliyevin iştirakı ilə Bəhruz Kəngərli muzeyinin təntənəli 
açılışı oldu. Cənab Heydər Əliyev həmin mərasimdə unudulmaz  
sənətkarışmızın yaradıcılığını yüksək dəyərləndirərək söylədi: 
"Hesab edirəm ki, Azərbay-canda bizim sənətşünaslar, 
tədqiqatçılar Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığını daha professional 
səviyyədə tədqiq etməli, əsərlər yazmalıdırlar. Həm Bəhruz 
Kəngərlini Azərbaycan xalqının görkəmli və yüksək mədəniyyətə 
malik olan nümayəndəsi, həm də böyük rəssam kimi təbliğ 
etsinlər". Bu müdrik fikirlərin işığında bir daha Bəhruz Kəngərli 
haqqında yazılanlara nəzər saldıqda, oxuduqda duyduq ki, bu 
unudulmaz rəssam haqqında ən dəyərli və dürüst fikirləri məhz 
möhtərəm   Heydər   Əliyev söyləyib: "Bəhruz Kəngərlinin 
əsərləri Azərbaycanın rəssamlıq sənətinin, mədəniyyətinin ən 
görkəmli nümunələrindəndir. Biz bununla fəxr etməliyik. Fəxr 
etməliyik ki, Azərbaycan xalqının belə böyük istedada malik 
insanları olubdur". 

Müxtəlif tarixi   hadisələr, görüşlər və tədbirlərlə yaddaşımıza 
həkk olunan 2002-ci ildə ölkə prezidentinin fərmanı ilə üç böyük 
sənətkara vətənin ən yüksək mükafatı "İstiqlal" ordeni verildi. 
Mstislav Rostropoviç, Müslüm Maqomayev və xalq  yazıçısı  
Əkrəm  Əylisli. Məlumdur  ki,  yaradıcılığı  və şəxsiyyəti ilə 
əfsanəyə çevrilmiş insan, zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi, 
həmyerlimiz Mstislav  Rostropoviç dünyanın bir çox mötəbər 
konsert salonlarında  vətəni Azərbaycanla fəxr etdiyini 
bildirmişdir. O, ildə bir dəfə Azərbaycana gələrək gənc 
musiqiçilərə öz bilik və bacarığını öyrədir. Hər gəlişində də cənab 
prezidentlə görüşür, ona öz ürək sözlərini bildirir. Belə görüşlərin 
birində    Mstislav    Rostropoviç söylədi: "Sağ olun ki, dünyaya 
göz açmaq səadətinə nəsib olduğunu  ölkəmi Siz belə bir haqq, 
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ədalət qalasına, bütün sahələrdə tərəqqi diyarına  çevirmisiniz...  
Bu xoşbəxt ölkənin əsl sükançısı var və o, bizim Azərbaycan 
gəmisini firavanlığa və səadətə doğru aparır". 

Cənab prezidentin dekabr ayında xalq yazıçısı Əkrəm Əylisliyə 
ünvanladığı məktubunda oxuyuruq: "Siz Azərbaycanda 60-cı illər 
nəsrinin təşəkkülündə bilavasitə iştirak edərək yenillk axtarışlarını 
özünəməxsus tərzdə təmsil etməklə   müstəqillik   fikrinin ideya-
bədii cəhətdən hazırlanması işinə mühüm xidmət göstərmisiniz". 

Bu dəqiq təhlilin və həssas münasibətin müqabilində xalq 
yazıçısı Əkrəm Əylislinin mətbuatda verdiyi müsahibə əsl etiraf 
və pərəstiş kimi diqqət çəkir: Mənə "İstiqlal" ordeni verdiyinə və 
ünvanıma təbrik məktubu göndərdiyinə görə hörmətli Heydər 
Əliyevə minnətdaram. İkinci, cənab Heydər Əliyev sözün həqiqi 
mənasında, bənzərsiz şəxsiyyətdir. İstər tarixdə, istərsə də ədəbi 
əsərlərdə onun obrazına bənzəri olmayıb. Düşünürəm, bu çağa 
kimi hansı rəhbər deyib ki, mən bundan sonrakı ömrümü xalqımın 
xoşbəxt gələcəyinə qurban verməyə hazıram. Bu, Heydər Əliyevin 
deyimidir, deyib, sözünün üstündə də durur. Ona qədərsiz, sonsuz 
məhəbbətimi, minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim də gücüm, 
gümanım sözə, yazmağa çatır. Söz var ki, dağa çıxardır, söz var 
dağdan endirir. Hətta başa düşənlər üçün söz xəncərdən də 
kəskindir". 

Bir fərəhli faktı da qeyd etmək yerinə düşür ki, hər kəsin 
qiymətini çox dəqiq verməklə bərabər, cənab Heydər Əliyev 
incəsənət işçiləri ilə görüşlərində həm də onlardan öz məsləhət və 
tövsiyələrini də əsirgəmir. Bu səbəbdən də ölkə başçısı ilə olan 
hər bir görüşün mütləq bir tarixi məqamı və uzunömürlü yaddaş 
yaşamı var. Hər bir bədii hissədən sonra ölkə rəhbərinin 
mədəniyyət işçiləri ilə görüşü, onların çıxış və ifaları haqqında rəy 
söyləməsi uzun müddət öz təsirini göstərir. Hər kəs bu müdrik 
kəlamdan sonra mütləq öz üzərində ciddi məsuliyyət hiss edir. 
"Güclü, yaxşı, xoş avazlı səsə malik olmaq kifayət deyildir. Əgər 
müğənni öz səsindən, Allah vergisi olan istedadından istifadə edə 
bilmirsə, insanların məhəbbətini və rəğbətini qazana bilməz". 
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Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərqərar etdikdən sonra 
milli mədəni quruculuq prosesinin sürətlə aparılması üçün geniş 
imkanlar yarandı. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, müstəqilliyimizin 
ilk illərində bu imkanlardan nəinki lazımınca istifadə edilmədi, 
hətta Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti uzun illər ərzində 
qazanılmış uğurları, nailiyyətləri itirməyə başladı. 

Mədəniyyət sanki dövlət qayğısından biryolluq uzaqlaş-
dırılmışdı. Azərbaycanın çox istedadlı, tanınmış sənətçiləri, 
musiqiçiləri vətəni tərk edirdilər. Böyük zəhmət hesabına 
yaradılmış musiqi kollektivləri bir-bir sıradan çıxırdı, mədə-niyyət 
ocaqları dağılırdı. Bir neçə teatrın binası birdən işləmirdi. 
Mədəniyyət və incəsənət sahələrində demək olar ki, mürəkkəb bir 
vəziyyət, əsl xaos yaranmışdı. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə 
cənab Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu sahədə 
dönüş yarandı. 

Məhz 1995-ci ildən sonra ölkə prezidentinin imzaladığı bir sıra 
fərman və sərəncamlar nəticəsində musiqi kollektivlərinin maddi-
texniki bazası möhkəmləndirildi, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mədəniyyət və 
incəsənət işçilərimizin əməyinin qiymətləndirilməsi onları yeni 
yaradıcılıq nailiyyətlərinə ruhlandırdı. Məhz ölkə başçısının 
həssas münasibəti, diqqəti, köməyi nəticəsində Azərbaycanın 
musiqi kollektivləri öz əvvəlki yaradıcılıq ab-havasına qaytarıldı. 
Bu illər ərzində onların həyat tərzinin yaxşılaşdırılması, əsl 
yaradıcı fəaliyyət göstərmələri üçün xeyli işlər görülüb. Bunların 
hamısının sadalanması bir qəzet materialında mümkün deyil. 
Bircə faktı deməyi lazım bılirik ki, ölkə prezidentinin fərdi 
təqaüdünü almayan çox az sənətkar, yazıçı, şair, müğənni, aktyor, 
bəstəkar var. Göstərilən diqqət və qayğıdan riqqətə gələn mərhum 
xalq şairimiz Cabir Novruz vəfatından bir-iki ay öncə bizimlə 
söhbətində belə bir fikir söyləmişdi: "Mənim belə bir şerim var: 
"Özünü qoru, xalqım". Apardığım müşahidələrdən sonra xalqıma 
üz tutaraq indi belə demək istərdim: "Özünü qorumaq üçün 
prezidentini qoru, xalqım". Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq 
görülmüş şairlərdən Məmməd Araz, Fikrət Qoca, Qabil, 
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bəstəkarlardan Vasif Adıgözəlov, Şəfiqə Axundova, yazıçılardan 
Əzizə Cəfər-zadə, müğənnilərdən Niyaməddin Musayev, 
aktyorlardan Muxtar Avşarov, Məhluqə Sadıqova və başqaları bu 
diqqətin, həssas münasibətin qarşısında öz hisslərini ifadə etməyə 
çətinlik çəkirdilər. Onların vurğuladığı bir fikir eyni səslənirdi: 
"Söhbət təkcə maddi təminatdan getmir, ölkə prezidentinin 
yadında olmaq, onun qayğısını görmək, dilindən adını eşitmək bir 
özgə xoşbəxtlikdir". Sanki bu sözlərə cavab olaraq ölkə prezidenti 
mədəniyyət işçiləri ilə olan görüşlərin birində belə bir məqama 
toxundu: "İnsan üçün mənəviyyatdan yüksək heç bir şey ola 
bilməz: nə mal, nə dövlət, nə pul, nə villa, nə milyon - heç bir şey 
olmaz. Bunlar hamısı dünyada gəldi-gedər şeylərdir. İnsanı 
yüksəldən, insanı ucaldan, əsl   vətəndaş   edən   onun mənəviy-
yatıdır". Bu sözlərin işığı bir daha ürəyimizdə əks-səda verərək 
yadımıza salır ki, ölkə prezidenti həmişə yaradıcılıqla məşğul 
olan, insanlara mənəvi qida verən sənət adamlarının əməyini 
yüksək qiymətləndirir. Onun fikri bütün yaradıcı insanlar üçün 
böyük meyardır. Bu səbəbdən də Azərbaycan sənətçiləri 
xoşbəxtdirlər ki, onları dinləyən, onlara qulaq asan ölkə başçısı 
hər birinin sənəti haqqında dürüst və dəqiq rəy verir. 

İl başa çatır. Geriyə boylandıqca mədəni həyatımızın tarixə 
dönmüş anları səhifə-səhifə açılır. Sevinirik ki, ölkə başçısının 
söylədiyi kimi "... Mədəniyyətimiz də, incəsənətimiz də məhz 
Azərbaycanın döviət müstəqilliyinə xidmət edərək əsl vətəndaş 
tərbiyə olunması prosesinə cəlb edilibdir". 

Bizi qarşıda nə gözləyir? Başa çatmış ildə dövlət başçısı 
tərəfindən imzalanmış fərman və sərəncamlardan irəli gələn 
tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

Üstəlik, hələ qarşıda neçə-neçə ürəyə, könülə işıq saçacaq 
fərmanlar, sərəncamlar imzalanacaq, yubileylər, tədbirlər 
keçiriləcək. Dünyanı heyrətə gətirən musiqilərimiz səslənəcək, 
insanları sevindirəcək xəbərlər eşidiləcək. 

Musiqişünas Mstislav Rostropoviç demişkən: "Azərbaycan 
gəmisinin sükanı etibarlı əllərdədir". Allahın köməyilə fərman və 
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sərəncam imzalayan qələmin, diqqətin sahibi isə cənab Heydər 
Əliyevdir. 

F.XƏLİLZADƏ,  
 

AZƏRBAYCAN 30 mart 2003 
 

FİLARMONİYAMIZIN QƏDİM BİNASI 
DÖVLƏTİMİZİN BAŞÇISININ DİQQƏT VƏ QAYĞISI 

SAYƏSİNDƏ QAPILARINI APRELİN 30-DA 
SƏNƏTSEVƏRLƏRİN ÜZÜNƏ TAMAMİLƏ YENİ 

GÖRKƏMDƏ AÇACAQDIR 
 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Dövlət Filarmoniyasında 

tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 
 
Azərbaycan Respublikanın prezidenti Heydər Əliyev martın 

29-da ölkə memarlıq abidələrindən olan Müslüm Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasında aparılan 
tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə maraqlanmışdır. 

Baş nazirin müavini Abid Şərifov və mədəniyyət naziri Polad 
Bülbüloğlu dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə qarşılayaraq, 
görülən işlər barədə ətraflı məlumat verdilər. 

Bildirildi ki, binanın tikintisi və bərpası üçün əvvəlcə bir neçə 
xarici şirkətlə danışıqlar aparılmışdı və onlar 18-24 ay ərzində 
tamamlayacaqları işlərə 24-25 milyon dollar sərf olunacağını 
söyləyirdilər. Bu şərtlər sərfəli olmadgına görə, bütün işlər yerli 
inşaatçılara tapşırıldı. Binada tiklnti-bərpa işlərini 
“Azərenerjitikintiquraşlırma Səhmdar Cəmiyəti həyata keçirir, 
burada lazım olan bütün materiallar ən müasir tələblər 
səviyyəsində və qısa müddətdə Azərbaycanda hazırlanmışdır. 
Görülən işlərə təqribən 90 milyard manat xərclənəcəkdir. Binanın 
işıq, su, qızdırıcı, kanalizasıya sıstemləri də tamamilə 
yeniləşdirilmişdir. 

Abid Şərifov dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
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- Cənab prezident, Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə 
gözəl, qədimi bir binanın yenidən tikilməsi və bərpa olunması 
barədə göstəriş verdiniz. Aprelin 30-dək bina tam təhvil 
veriləcəkdir. Siz bu işləri həmişə daim nəzarətdə saxlayırsınız və 
bütün məsələlər, təbii ki, Sizinlə razılaşdırılmışdır. İndi istəyirik 
ki, görülən işlərə yerində baxasınız, öz dəyərli tövsiyə və 
təkliflərinizi verəsiniz. Hələ bizim bir ay vaxtımız var. 

Prezident Heydər Əliyev Filarmoniya binasının əvvəlki və 
müasir görünüşünü əks etdirən fotoşəkillərə baxdı, ayrı-ayrı 
mərtəbələrdəki otaqları, konsert salonunu gəzdi, milli memarlıq 
üslublarının qorunub saxlanılması işlərinə xüsusi diqqət yetirdi, 
qonaq otağından ətrafı seyr etdi. 

Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dövlətimizin başçısının 
iştirakı ilə vaxtilə burada keçirilən görüşləri, onun olduğu 
konsertləri xatırlatdı, açıq havada yerləşən yay estradasının təmir 
olunduğunu vurğulayaraq dedi ki, cənab prezident, Dövlət Neft 
Şirkətinin rəhbərliyinin, o cümlədən cənab İlham Əiiyevin köməyi 
ilə İncəsənət muzeyinin də pəncərə və qapılarını təzələyirik. Bu 
işdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yaxından kömək göstərir. 

Abid Şərifov bildirdi ki, bundan sonra elə bir çətin iş 
qalmamışdır. Sadəcə, kondisionerlər quraşdırılmalıdır.   Ava-
danlığın əksəriyyəti gətirilib və inşaatçılar, quraşdırıcılar bu işləri 
aprelin 15-dək qurtaracaqlar. Havalar yağmurlu keçdiyinə görə 
binanın fasadında görüləsi müəyyən işlər qalmışdır. Çünki texniki 
tələblərə görə, fasadı rəngləmək üçün havanın temperaturu müsbət 
15 dərəcədən çox olmalıdır. Salonda İtaliyada hazırlanmış müasir 
kreslolar qoyulacaqdır. Bərpadan sonra salonda tamaşaçı 
yerlərinin sayı 515-ə çatdırılacaq ki, bu da əvvəlkindən 50-60 yer 
çoxdur. Əsas avadanlıq ABŞ, İtaliya, Almaniya, Yaponiya və 
İngiltərədən gətirilib və quraşdırılır. Sentyabrın əvvəlindən 
başlanmış bu işlər aprelin 30-dək başa çatdırılacaqdır. İş üç 
növbədə gedir və burada 800-dək adam çalışır. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Filarmoniyada 
quraşdırılmış və ən müasir standartlara uyğun səs sistemi ilə ya-
xından maraqlandı və dedi ki, əvvəllər, belə müasir  aparatlar  
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olmayanda da buranın salonunun akustikası yaxşı olmuşdur. İndi 
siz salonun akustikasını saxlamısınızmı? 

Polad BÜLBÜLOĞLU: Cənab prezident, bəli, saxlanılıbdır. 
Abid ŞƏRİFOV: Biz, sadəcə, müasir üsullara uyğun bərpa 

işləri aparmışıq. 
Polad BÜLBÜLOĞLU: Konsert salonunun akustikası 

kompüterlər vasitəsilə tənzimlənəcək, eyni zamanda, videoyazı və 
digər işləri görmək də mümkün olacaqdır. Cənab prezident, Siz 
demişdiniz ki, hər şey müasir olmalıdır və işlər ən yeni 
texnologiyalar əsasında görülür. 

Prezident Heydər Əliyev tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə bağlı 
dəyərli göstəriş və tapşırıqlarını çatdırdı və sonra jurnalistlərin 
suallarına cavab verdi. 

SUAL: Cənab prezident, Siz indi tikinti-bərpa işlərinin gedişi 
ilə tanış oldunuz. 

Bununla bağlı nə deyə   bilərsiniz?   Ümumiyyətlə, tapşırıq-
larınız yerinə yetirilibmi? 

Heydər ƏLİYEV: Bəyəndim. Tapşırıqlarım yerinə yetirilir. 
Abid Şərifov, Polad Bülbüloğlu, səhmdar cəmiyyətin sədri Həmid 
Rəsulov, buradakı bütün inşaatçılar yaxşı işləyiblər. Təbiidir ki, 
qısa vaxtda bunu etmək çox çətin idi. Ancaq belədir, mən qəti 
göstəriş verəndə, nə olursa olsun, işçilərim onu yerinə yetirirlər. 
Bir də ki, bu Filarmoniya heç vaxt belə olmayıbdır. Ən yaxşı 
vaxtlarını götürsək, - mənim xatirimdədir, 1940-cı illərdə buraya 
gəlmişəm, - Filarmoniya heç vaxt belə olmayıbdır. Amma indi 
gözəl, müasir avadanlıqla təchiz olun-muşdur və Filarmoniyanın 
fəaliyyəti üçün burada bütün şərait var. Hesab edirəm, bu, 
xalqımıza, cəmiyyətimizə, incəsənət xadimlərinə bizim böyük 
töhfəmizdir. Ancaq aprelin 30-dan o tərəfə bir şey qalmamalıdır. 

Polad BÜLBÜLOĞLU: Cənab prezident, hər halda, mayın 9-
da burada konsert olmalıdır. Çünki Rostropoviç gələcək, konsert 
də mayın 9-da olacaqdır. 

Heydər ƏLİYEV: Mayın 9-da yox, 8-də. Mən dünən 
Rostropoviçlə danışırdım. O, ayın 7-də buraya gələcək və mayın 
8-də konsert verəcəkdir. 
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Abid ŞƏRİFOV: Cənab prezident, əmin ola bilərsiniz ki, 
aprelin 30-da tam təhvil veriləcəkdir. 

Heydər ƏLİYEV: Bəli. Mən özüm Rostropoviçlə axşam 
danışmışam. Amma o konsertə qədər gərək Filarmoniyanın 
təntənəli açılışını edək. Ona görə gərək 30-dək qurtarasınız. 

Abid ŞƏRİFOV: Cənab prezident, Sizə ayın 30-dək məruzə 
edərik. 

Heydər ƏLİYEV: (Jurnalistlərə müraciətlə): Siz necə, 
bəyəndiniz, xoşunuza gəldi? 

JURNALİSTLƏR: Cənab prezident, bəli, çox bəyəndik. Siz 
dediyiniz kimi, əvvəlki ilə müqayisədə müasirlik baxımından 
müsbət cəhətləri çoxdur. 

Heydər ƏLİYEV: Yəni mənfi cəhəti də var?! 
JURNALİSTLƏR: Mənfi yoxdur. Cənab prezident, Sizin 

tapşırıqlarınızı heç kəs mənfi yerinə yetirə bilməz. 
Heydər ƏLİYEV: Yaxşı, başqa sualınız yoxdursa, sağ olun. 
 

AzərTAc 
 

AZƏRBAYCAN 6 iyun 2003-cü il 
 
 
MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT VƏ KÜTLƏVİ 
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ İŞÇİLƏRİNİN  
ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA 
 
Azərbaycan  Respublikası  prezidentinin sərəncamı 
  
Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən mədəniyyət, incəsənət və 

kütləvi informasiya vasitələri müəssisə və təşkilatlarında çalışan 
işçilərə dövlət qayğısını artırmaq, onların sosial müdafiəsini daha 
da gücləndirmək məqsədi ilə qarara alıram: 

1. Dövlət büdcəsinin “Mədəniyyət, incəsənət və kütləvi 
informasiya vasitələri xərcləri” bölməsindən maliy-yələşdirilən 
müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə 
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müəyyən edilmiş aylıq vəzifə (tarif) maaşları 2003-cü il iyul 
ayının 1-dən 50 faiz artırılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 
Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 5 iyun 2003-cü il 
 
AZƏRBAYCAN 6 iyul 2003 

 
AŞIQ ŞƏMŞİRİN 110 İLLİK 

YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA 
 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı 
  
 2003-cü ildə Azərbaycan aşıq yaradıcılığının görkəmli 

nümayəndəsi, əməkdar incəsənət xadimi Şəmşir Qurban oğlu 
Qocayevin (Aşıq Şəmşirin) anadan olmasının 110 illiyi tamam 
olur. 

Qədim köklərə malik olan Azərbaycan aşıq sənəti ənənələrinin 
davam etdirilməsi və zənginləşdirilməsində Aşıq Şəmşirin böyük 
əməyi vardır. Ömrünün 60 ilini öz sənəti ilə xalqa xidmətə həsr 
edən el şairi aşıq şerinin ən müxtəlif formalarında gözəl sənət 
nümunələri yaratmış, canlı həyat lövhələri ilə dolu əsərlərində 
doğma xalqının fikir və duyğularını yüksək sənətkarlıqla ifadə 
etmişdir. Şifahi xalq mədəniyyətimizin dərin bilicisi, mahir dastan 
ifaçısı kimi tanınan söz ustasının bədii jaradıcılığında Azərbaycan 
təbiətinin gözəllikləri Vətən sevgisi, torpağa bağlılıq başlıca 
motivlərdir. Ustad aşığın yaradıcılığı öz qaynağını xalqımızın 
milli-mənəvi dəyərlərini tərənnüm edən zəngin saz və söz 
xəzinəsindən, klassik sənətkarlarımızın bədii irsindən alır. 
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Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında böyük xidmətləri olan 
Aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyinin ölkəmizdə keçirilməsini təmin 
etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil 
Nazirliyi və Elmlər Akademiyası Yazıçılar Birliyi ilə birlikdə 
Aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planı 
hazırlayıb həyata keçirsinlər. 

2. Azərbaycan Respublikasının Xanlar rayonundakı musiqi 
məktəbinə Aşıq Şəmşirin adı verilsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 5 iyul 2003-cü il 
 
AZƏRBAYCAN 6 iyul 2003 

 
İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MÜKAFATLARININ 
VERİLMƏSİ HAQQINDA 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 
Azərbaycan Respublikası prezidentin İncəsənət xadimləri 

üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin mükafatarının təsis 
edilməsi haqqında" 28 may 2002-ci il tarixli 707 nömrəli 
fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 

1. Səhnə fəaliyyəti ilə bağlı aşağıdakı aparıcı incəsənət 
xadimiərinə Azərbaycan Respublikası prezidentinin mükafatlaı 
verilsin: 

Azərbaycan Respublikası predentinin I dərəcəli mükafatı - 
hər biri ayda iki milyon manat olmaqla 
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Abdullayev Ağaxan Minaxan oğlu  
Balayev Rasim Əhməd oğlu 
Cəfərova Bəsti Əli qızı  
Dadaşov Rəfael Məlik oğlu  
Duxovnaya Lyudmila Semyonovna  
Əliyeva Mədinə Vaqif qızı  
Əsədova Məleykə Əlifağa qızı  
Əsgərov Əli Rəhim oğlu  
Hacıbəyov İsmayıl Soltan oğlu  
Xanlarova Zeynəb Yəhya qızı  
Kərimova Qərinə Rəhim qızı  
Qasımov Alim Həmzə oğlu  
Qasımova Fidan Əkrəm qızı  
Qasımova Xuraman Əkrəm qızı  
Qədirov Əliabbas Gülabbas oğlu  
Quliyev Nurəddin Əzulla oğlu  
Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq oğlu  
Poladov Fuad Ağarəhim oğlu  
Şarovski Aleksandr Yakovleviç 
  
  
Azərbaycan Respublikası prezidentinin II dərəcəli mükafatı -  
hər biri ayda bir milyon beş yüz min manat olmaqla 
 
Ağakişiyeva Zərnigar Fəti qızı  
Atakişiyev Hüseynağa Ağahüseyn oğlu  
Enami Oliya Həsən Əliabbas oğlu  
Əhədzadə Elxan Yəhya oğlu  
Əlizadə Rəhman Balarza oğlu  
Fərzəlibəyov Mərahim Fərzəli oğlu  
Xanızadə Bəxtiyar Oqtay oğlu  
İbrahimov Mənsum İsrafil oğlu  
İsmayılov Hacı Məcid oğlu İsmayılova  
Səkinə Qulu qızı Kərimov Loğman Seyfulla oğlu  
Quliyev Kamran Məmmədqulu oğlu  
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Quliyev Ramiz Əyyub oğlu  
Qurbanova Solmaz Cəbrayıl qızı  
Məlikov Ramiz Ağarza oğlu  
Məmmədova Gülyanaq Zakir qızı  
Məmmədova Gülyaz Zakir qızı  
Muradova Təranə Hüseyn qızı  
Mustafayeva Laləzar Bəşir qızı  
Mütəllimova Firəngiz Bəhər qızı  
Nemətov Azər Paşa Zəfər oğlu  
Novruzov Ramiz Qəvvam oğlu  
Paşayev Ağaverdi Ağa Əli oğlu  
Səfərova Afaq Bəşir qızı  
Vinoqradova Larisa Afanasyevna 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin III dərəcəli 
mükafatı - hər biri ayda bir milyon manat olmaqla 

 
Adıgözəlov Telman Abbasqulu oğlu  
Bayramova Cəmilə Əsədulla qızı  
Bünyatova Tamella Faiq qızı 
Eyvazova Şəfiqə Alxaz qızı 
Əliyev Novruz Yaqub oğlu 
Əliyeva Kubrabəyim Ağa qızı 
Əsədov Vaqif Firidun oğlu 
Əyyubova Mələkxanım Yadigar qızı 
Əzimov Rafiq Əşrəf oğlu 
Həşimzadə Xanlar Allahverdi oğlu 
Hüseynov Elxan Ağahüseyn oğlu 
Xudaverdiyev Kamal Ağahüseyn oğlu 
Xudiyev Rza Əli oğlu 
İsgəndərov Saqif Sarı oğlu 
İsgəndərova Sənubər Sabir qızı    
Kərimov Valeh Seyfulla oğlu 
Qafarova Xanım Abdulqafar qızı  
Qasımova Aida Ələkbər qızı  
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Quliyev Arif Əli oğlu  
Quliyev Şahlar Həsənağa oğlu  
Məhərrəmov Məbud Əliəsgər oğlu  
Məmmədrzayev Pərviz Müzəffər oğlu 
Mirzəhəsənov Hüseyn Səfa Qvaməddinoviç  
Musayeva Şükufə İmran qızı  
Nəsirova Hicran Fətəli qızı  
Nəsirova Ulduzə Süleyman qızı  
Poladov Əkrəm Nicat oğlu  
Teymurova Nəzakət Xosrov qızı  
Zeynalov Elşad Allahverdi oğlu  
Zəkiyeva Mehriban Mürvət qızı 
2. Bu sərəncam 2003-cü il iyul ayının 1-dən qüvvəyə minmiş 
hesab edilsin. 
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərən-
camdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
 

Heydər ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 5 iyul 2003-cü il  

 
AZƏRBAYCAN 6 iyul 2003 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

ŞİRVAN VƏ AĞ-GÖL MİLLİ PARKLARININ 
YARADILMASI HAQQINDA 

 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı 
 
Ətraf mühitin mühafizəsi, ondan səmərəli istifadə olunması, 

nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növlərinin qorunub 
saxlanılması, respublikanın xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 
şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə və "Xüsusi mühafizə 
olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında" Azərbaycan 
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Respublikası Qanununun 8-ci və 21-ci maddələrini rəhbər tutaraq 
qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri Qaradağ rayonu, 
Salyan və Neftçala rayonları inzibati ərazilərinin əlavə olunan 
xəritədə göstərilmiş 54373,5 hektarlıq sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının Şirvan Milli Parkı yaradılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi və Beyləqan 
rayonları inzibati ərazilərinin əlavə olunan xəritədə göstərilmiş 
17924 hektarlıq sahəsində Azərbaycan Respublikasının Ağ göl 
Milli Parkı yaradılsın. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

4.Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 

Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 5 iyul 2003-cü il 

 
AZƏRBAYCAN 6 iyul 2003 

 
T.İ.SİNYAVSKAYANIN "ŞÖHRƏT" ORDENİ İLƏ 

TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 
 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı 
 
Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin möhkəmləndiril-

məsindəki xidmətlərinə görə Tamara İlyiniçna Sinyavskaya 
"Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin. 

 
Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 

Bakı şəhəri, 5 iyul 2003-cu il 
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Azərbaycan Respublikasının 
xalq artisti Tamara Sinyavskayaya 

 
Əziz Tamara İlyiniçna! 
Sizi - görkəmli mügənnini və gözəl insanı əlamətdar 

yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, sizə səadət, cansağlığı və 
yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

Heyrətamiz gözəlliyə və nadir tembrə malik səsiniz, demək 
olar, qırx ildir teatr və konsert səhnələrindən gələrək, istedadınızın 
pərəstişkarlarının sayını artırır. Sənətdə ilk addımlarınız mötəbər 
beynəlxalq müsabiqələrin bir sıra mükafatları ilə dərhal qeyd 
olunmuşdur. Bütün sonrakı fəaliyyətiniz isə belə bir əbədi həqiqəti 
bir daha təsdiqləmişdir ki, insanların yaddaşında doğrudan da 
ulduzlara bürünmüş iz buraxmağa ancaq fitri istedadla olduqca 
böyük əməksevər-liyin və yüksək sənətə fədakarcasına xidmət 
etmək arzusunun ahəngdar surətdə birləşdiyi mədəniyyət 
xadimləri qadirdirlər. 

Sizin parlaq şəxsiyyətinizə Azərbaycanda xüsusi məhəbbət və 
hörmət bəsləyirlər. Azərbaycana hər bir gəlişiniz böyük sənət 
bayramı kimi qarşılanır. Sizi zəmanəmizin görkəmli müğənnisi 
Müslüm Maqomayevlə bağlayan ailə və yaradıcılıq telləri də buna 
kömək edir. Artıq neçə illərdir ki, sizin ailə duetiniz 
yaradıcılığınızı qiymətləndirənlərin hamısına çox böyük sevinc 
bəxş edir və sözsüz, Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin 
inkişafına öz töhfəsini verir. 

Sizə uzun ömür diiəyirəm.     
Hörmətlə,  

Heydər ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 5 iyul 2003-cu il 
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AZƏRBAYCAN 7 oktyabr 2003 
 

“ŞABRAN ŞƏHƏRİ” TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT 
ABİDƏSİNİN QORUNMASI  

HAQQINDA 
 
 Əsası eramızdan əvvəl I minilliyin ortalarında qoyulduğu 

ehtimal edilən Şabran şəhəri Azərbaycaanın möhtəşəm qədim 
şəhərlərindən biri olmuşdur. Şamaxı yüksələnədək şəhəri 
Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı idi. Böyük İpək yolu üzərində 
yerləşən bu şəhər iqtisadi, ticarət və mədəni mərkəz kimi diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Tədricən iqtisadi çətinliklərlə qarşılaşan və 
tez-tez yadellilərin basqınlarına məruz qalan Şabran XVIII 
ortalarında tarix səhnəsindən silinmişdir. 

Keçən  əsrin 30-cu illərindən başlayaraq həyata keçirilən elmi 
tədqiqatlar və 5000m2 çox ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar 
xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətini əks etdirən zəngin 
arxeoloji materiallar əldə etməyə imkan vermişdir. Şabran tarixi 
mənbələrdə göstərilən 12 qalasından ikisi, atəşpərəstlər məbədi, 
zərbxaana,  həbsxana XI-XIV əsrlərə aid küçələr, sənətkarlıq 
məhəllələri, 3000-ə qədər numizmatika nümunəsi, arxeoloji 
ədəbiyyatda analoqu əks etdirilməyən  yeni arxeoloji tapıntılar üzə 
çıxarılmışdır. 

Şabran  şəhərinin bərpası və qorunması haqqında hələ XX əsrin 
80-ci illərində Azərbaycan Elmlər Akademiyası tərəfindən məsələ 
qaldırılsa  da, indiyədək öz həllini tapmamamışdır. Hal-hazırda 
Şabran şəhərinin yerindəki 5 qazıntı sahəsindən yalnız biri qalmış, 
aşkara çıxarılan tikinti və memarlıq abidələri-dağılıb bərbad hala 
düşmüşdür, arxeloji qazıntı ərazisindəki torpaq sahələri isə əhaiyə 
paylanmışdır. 

"Şabran  şəhəri" tarix və mədəniyyət abidəsinin qorunub 
gələcək nəsillər üçün saxlanmasını və mühafizəsini təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram: 

1. "Şabran şəhəri" tarix və mədəniyyət abidəsi tarixi qoruq elan 
edilsin. Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər Kabineti: 
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- bir ay müddətində "Şabran şəhəri" tarixi qoruğunun 
mühafizə zolağını əks etdirməklə onun xəritə təsvirini təsdiq etsin; 

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə 
alınmaqla Şabran şəhəri qalığının konservasiyasına dair tədbirlər 
planını iki ay müddətində təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının prezidentinə məlumat versin; 

- "Şabran şəhəri" tarixi qoruğunda elmi-tədqiqat işlərinin 
aparılması üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına müvafiq 
vəsait ayrılmasını təmin etsin. 

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şabran şəhərinin 
Azərbaycan orta əsr şəhərləri arasında seçilməsini nəzərə alaraq 
onun qalıqlarının arxeoloji cəhətdən daha geniş öyrənilməsi üçün 
tədbirlərgörsün, Şabran şəhəri haqqında elmi-tədqiqat əsərlərinin 
nəşrini və müxtəlif dillərə tərcüməsini təmin etsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Gənclər, idman və Turizm 
Nazirliyinə tapşırılsın ki, "Şabran şəhəri" tarixi qoruğu haqqında 
müxtəlif dillərdə bukletlər nəşr etsin və qoruğun beynəlxalq 
turizm marşrutuna salınması və oraya turistlərin cəlb edilməsi 
üçün müvafiq tədbirlər görsün. 

5. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə və 
Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinə tapşırılsın ki, "Şabran şəhəri" 
tarixi qoruğunun qorunub saxlanmasını və mühafizəsini təmin 
etsinlər. 

6. Dəvəçi Rayon icra Hakimiyyəti rayonun hüquq-mühafizə 
orqanları ilə biriikdə "Şabran şəhəri" tarixi qoruğunun ərazisində 
onun konservasiyası ilə bağlı olmayan hər hansı tikinti və 
təsərrüfat işləri aparılmasının qarşısının alınmasını təmin etsin. 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
 
27 sentyabr 2003-cü il       
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MÜNDƏRİCAT 
 
1. Elm və mədəniyyətin böyük bayramı S.M.Kirov adına 
Azərbaycan Dövlət Universite  tinin 50 illiyinə həsr edilmiş 
təntənəli yığıncaq H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
2. Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXVIII qurultayına 
Azərbaycan Kommunist partiyası mərkəzi komitəsinin 
hesabatı Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev 
yoldaşın məruzəsi 
 
3. Sov.İKP  XXIV qurultayinin qərarlari ilə əlaqədar olaraq 
idеoloji işi daha da gücləndirmək sahəsində rеspublika 
partiya təşkilatlarinin vəzifələri haqqinda 1971-ci il oktyabrin 
29-da Azərbaycan KP MK plеnumunda Azərbaycan KP MK-
nin birinci katibi H.Ə.Əliyеv yoldaşin məruzəsi 
 
 4. Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin beşinci qurultayına 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
 5. İdeoloji işə mübariz məqsəd aydınlığı Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi H.Ə.Əliyevin nitqi  
 
6. Azərbaycan rəssamlarının VII qurultayına H.Ə.Əliyev 
yоldaşın nitqi 
 
7. SSRİ-nin təşkil edilməsinin 50 illiyinə hazırlıq sahəsində 
respublika partiya təşkilatlarının vəzifələri haqqında  1972-ci 
il mayın 15-də Azərbaycan KP MK plenumunda H.Ə.Əliyev 
yоldaşın məruzəsi 
 
8.  Azərbaycan RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri 
H.Ə.Əliyеvin nitqi 
. 
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9. Azərbaycan KP MK-da qəbul H.Ə.Əliyev yоldaşın nitqi 
 
10. Xalqların dostluq və qardaşlıq himni  Azərbaycan RSFSR 
ədəbiyyatı və incəsənəti gunlərinin təntənəli açılışı  
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
11. Ədəbi birlik! Azərbaycan RSFSR ədəbiyyatı bə incəsənəti 
günlərinin təntənəli baglanışı 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
12. Sovet vətəni nаminə hünər Sovet Ittifаqı Qəhrəmаnı 
Mehdi Hüseynzаdənin аbidəsinin  təntənəli аçılışı H.Ə.Əliyev 
yoldаşın nitqi 
 
13.  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əlli illiyi 1973-cü il 
noyabrın 23-də Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin 
və Vilayət Zəhmətkеş Dеputatları Sovеtinin təntənəli iclasında 
Azərbaycan KP MK-nın  birinci katibi H.Ə.Əliyеv yoldaşın 
nitqi 
 
 
14. Çoxmillətli Sovеt incəsənətinin bayramı Azərbaycan dram 
tеatrının 100 illiyi H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi 
 
15. Partiya ilə xalqın birliyi Seçicilərin H.Ə.Əliyev yoldaşla 
görüşü H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
16. Naxçıvan MSSR-in 50 illiyi H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
17. Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının təqdim еdilməsi 
H.Ə.Əliyеv yоldaşın nitqi 
 
18. Xalqlar dostluğu və qardaşlığının simvolu Bakıda Stеpan 
Şaumyanın abidəsinin  təntənəli açılışı H.Ə.Əliyеv yoldaşın 
nitqi 
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19. Partiyanın və xalqın görkəmli oğlu Bakıda Məşədi 
Əzizbəyovun abidəsinin açılışı H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi   
YARIMCIQ 
 
20. Musiqi mədəniyyəti bayrami SSR İttifaqi Böyük teatrin 
200 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclas H.Ə.Əliyev yoldaşin 
nitqi   
 
21. Böyük minnətdarlıq və ehtiram əlaməti Bakıda 18-ci 
Ordunun döyüş şöhrəti  muzeyi açılmışdır H.Ə.Əliyev 
yoldaşın çıхışı 
 
22.  Respublikanın radio və televiziya   işçilərinə, rabitəçilərinə 
H.Ə.Əliyev  yoldaşın nitqi 
 
23. SSRİ Konstitusiyasının layihəsi və Azərbaycan SSR 
zəhmətkеş dеputatları sovеtlərinin Sov. İKP MK may (1977-ci 
il) plеnumunun qərarlarından və Sov. İKP MK-nın baş katibi 
L.I.Brеjnеv yoldaşın məruzəsindən irəli gələn vəzifələri 
haqqında Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi dеputat H.Ə.Əliyеvin 
məruzəsi 
 
24. Lenin vətənində  Nəriman Nərimanovun abidəsi 
Ulyanovsk zəhmətkeşləri  nümayəndələrinin mitinqi 
H.Ə.Əliyevin iştirakı 
25. Cəsur inqilab cəngavərinə Bakıda F.E.Dzerjinskinin 
abidəsi 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
26. Sоv.İKP MK dekabr (1977-ci il) plenumunun yekunları və 
respublika partiya təşkilatının Sоv.İKP MK-nın Baş katibi, 
SSRİ Ali Sоveti Rəyasət Heyətinin sədri L.I.Brejnev yоldaşın 
nitqindən irəli gələn vəzifələri haqqında 
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Sоv.İKP MK Siyasi Bürоsu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yоldaşın 1977-ci il 
dekabrın 27-də Azərbaycan KP MK plenumunda məruzəsi 
 
27. Yüksək mükafat təqdim olundu H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi 
Kommunist.-5 fеvral.-1978.-S.1 
28. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası 
(Əsas Qanunu) Sosial Inkişaf və mədəniyyət 
 
29. Qəzənfər Musabəyovun abidəsinin açılışı Bakı 
zəhmətkeşləri nümayəndələrinin mitinqi H.Ə.Əliyev yoldaşın 
iştirakı 
 
30. “İdeoloji işi və siyasi tərbiyə işini daha da yaxşılaşdırmaq 
haqqında” Sov. İKP MK-nın qərarını yerinə yetirmək 
sahəsində respublika partiya  təşkilatının vəzifələri barəsində  
Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşın 1979-cu il 
iyulun 17-də Azərbaycan KP MK plenumunda  məruzəsi 
 
 31. H.Ə.Əliyev yoldaşa mükafat  təqdim edilmişdir 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 
Kommunist.- 7 sentyabr.- 1979.- S.1. 
 
 32. Xalqların qardaşlığı  mədəniyyətlərin qardaşlığıdır 
Azərbaycanda Ukrayna SSR ədəbiyyatı və incəsənəti 
günlərinin iştirakçıları  şərəfinə qəbul H.Ə.Əliyеv yoldaşın 
nitqi 
 
33. Azərbaycan KP MK-da qəbul H.Ə.Əliyev yоldaşın nitqi 
 
34. Azərbaycan KP MK-da qəbul H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
35. Xalq heç vaxt unutmur P.A.Caparidzenin abidəsinin açılışı 
H.Ə.Əliyev yoldaşın iştirakı 
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36 Beynəlmiləl qardaşlığın rəmzi Bakıda  XI Qızıl Ordunun 
şərəfinə abidənin  
təntənəli açılışı H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi           
 
37.  Gücümüz qardaşlıqdadır Bakıda SSRİ xalqları dostluğu 
sarayının açılışı 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
38. İstedad və ilhamla kommunizm işinə xidmət etməli  
Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə mükafatların təqdim 
olunması H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 
 
39. Naxçıvan MSSR iqtisadiyyatı və mədəniyyətinin daha da 
yüksəldilməsini təmin etməli  Muxtar respublika partiya və 
təsərrüfat fəallarının yığıncağı 
Qədim diyarda görüşlər H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 
Kommunist.-27 may.-1980.-S.1-2 
 
40. Xalqların dostluğu – ədəbiyyatların dostluğudur 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 
 
41. Xalq üçün yaşayıb yaratmalı Azərbaycanın mədəniyyət  
xadimlərinə mükafatlar  
təqdim olunmuşdur H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi 
 
42. Əməyi və ilhamı sovet vətəninin xidmətinə Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatlarının  təqdim edilməsi H.Ə.Əliyev 
yoldaşın çıxışı 
 
43. Böyük Lenin ideyalarına sədaqət Azərbaycan Kоmmunist 
Partiyasının ХХХ qurultayı H.Ə.Əliyev yоldaşın məruzəsi 
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44. Azərbaycan KP Mərkəzi komitəsində Azərbaycan KP MK 
Hüsеyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyi haqqında qərar 
qəbul еtmişdir H.Ə.Əliyеv yoldaşın nitqi 
 
45. Azərbaycan zəhmətkeşlərinin qardaş sovet respublikaları 
zəhmətkeşləri ilə beynəlmiləl əlaqələrini daha da inkişaf 
etdirmək tədbirləri haqqında 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı  
 
46. Xalqa həsr edilən yaradıcılıq Mirzə Ibrahimova mükafat 
təqdim edilməsi 
H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı 
 
47. Kurort tikintisini genişləndirməli H.Ə.Əliyev yoldаşın nitqi 
 
 48. Kurort tikintisi genişlənir H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
49. Xalq sənətkarlarının xatirəsi əbədidir! Şuşada Vaqifin 
Məqbərəsinin açılışı 
H.Ə.Əliyev yoldaşın iştirakı 
 
50. SSRİ-nin təşkil edilməsinin 60 illiyini ilhamlı və rəşadətli 
əməklə qarşılamalı  
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
51. Azərbaycan KP MK-da qəbul 
H.Ə.Əliyevin çıxışı 
 
52. Xalqlar dostluğu və qardaşlığının carçısı Cəfər 
Cabbarlının abidəsinin açılışı 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
53. Gənclərin əmək, əxlaq və ideya-siyasi tərbiyəsini hər vasitə 
ilə gücləndirməli 
H.Ə.Əliyev yoldaşın 1982-ci il aprelin 3-də respublika 
komsomolunun XXXI    qurultayında nitqi 
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54. Ilhamlı əməyə görə mükafatlar H.Ə.Əliyеv yoldaşın çıxışı 
 
55. Son mənzilə Qara Qarayevin dəfni H.Ə.Əliyev yoldaşın 
nitqi 
 
56. Azərbaycan xalqının nadir səsli Bülbülü Bülbülün xatirə 
muzeyinin təntənəli açılışı 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
57. Yüksək musiqi sənəti V.I.Lenin adına sarayda təntənəli 
gecə H.Ə.Əliyev yoldaşın    nitqi 
Kommunist.- 1982.- 18 iyul.- S.1. 
 
58. Natəvana məhəbbət H.Ə.Əliyov yoldaşın iştirakı 
 
59. Kommunizm ideallarını bərqərar etməli  Azərbaycan KP 
Mərkəzi Komitəsində görüş 
H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
 
60. Azərbaycan SSR-ə Lenin ordeni təqdim edilməsinə həsr 
olunmuş şənliklərdə Sov. İKP MK-nın baş katibi, SSRİ Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin sədri L.I.Brejnev yoldaşın 
çıxışlarında irəli sürülmüş müddəaları və göstərişləri həyata 
keçirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri 
haqqında Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşın 
1982-ci il oktyabrın 22-də Azərbaycan KP MK plenumunda 
məruzəsi 
 
 
61. Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin plenumu haqqında 
məlumat H.Ə.Əliyev yoldaşın nitqi 
62. Teatrın binası da estetik zövq aşılamalıdır. H.Ə.Əliyevin 
çıxışı 
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63. Xalqın mənəvi dəyərlərini qoruyub inkişaf etdirməli 
1993-cü il sentyabrın 21-də respublika Elmlər 
Akademiyasında ziyalılarla görüşdə 
H.Ə.Əliyevin çıxışı 

 
64. Xalq artisti Leyla Bədirbəyliyə. 
 
65. Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyova. 
66. P.M.İbrahimbəyovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif  edilməsi 
haqqında 
 
67. Xalq yaziçisi, məşhur kino xadimi Rüstəm 
İbrahimbəyovun 60 illiyinə həsr olunmuş mərasim. 
 
68. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıхışı- 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi üzrə 
dövlət komissiyasının iclasında giriş sözü 
 
69.Xalq artisti Süleyman ƏləsgərovaО.S.Sаdıqzаdənin 
“Şöhrət” оrdеni ilə təltif еdilməsi hаqqındа 
 
70.Görkəmli qazax yazıçısı, Qazaxıstanin İtaliya və 
Yunanıstandakı səfiri Oljas Süleymenovla görüşdəki söhbət 
 
71.Azərbaycan Respublikasının elm, mədəniyyət, incəsənət 
xadimlərinə, ictimai xadimlərə Azərbaycan dövlətinin yüksək 
mükafatlarının –ordenlərin təqdim edilməsi mərasimində çixiş 
 
72.Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə ilə görüşdəki söhbətdən 
 
73Аzərbаycаndа Dаğıstаn  mədəniyyəti   günləri 
 
74.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xalq rəssamı Oqtay 
Sadıqzadəni qəbul etmişdir 
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75.Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
qanunu 
 
76.Tanınmış fransız modelyeri Pako Rabani qəbul edərkən 
 
77."Bаkılı оğlаnlаr"ın  yеni yumоr kоllеksiyаsı 
 
78“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi üzrə 
Dövlət komissiyasının növbəti iclasında giriş sözü 

 
79.“Vaşinqton-post” qəzetinin jurnalistləri ilə görüş 
 
80."Rеklam haqqında" Azərbaycan Rеspublikası qanununun 
tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Rеspublikasının bəzi 
qanunvеricilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr еdilməsi 
barədə 

 
81.Azərbaycan  prezidenti  Heydər Əliyev Atatürkün  
Çankaya köşkündəki  ev-muzeyində olmuşdur 
 
82.Rusiyanın NTV telekanalının müxbirinə müsahibə 
 
83.Bi-Bi-Si radiosunun müxbirinə müsahibə 
 
84.Türkiyənin “Nərgiz-tv” telekanalının müxbirinə 
müsahibə 
 
85.Azərbaycan  prezidenti Heydər Əliyev Atatürkün  
Çankaya köşkündəki  ev-muzeyində olmuşdur 
 
86.Məşhur Rusiya rəssamı Nikas Safronov ilə görüşdəki 
söhbətdən 
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87.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Respublika 
Əsilzadələr məclisinin sədri, xalq yazıçısı Maqsud 
İbrahimbəyovu qəbul etmişdir 

 
88.SSRİ xalq artisti Mahmud Esembayevə 
 
89.Bakıda ispan müğənnisi Xulio İqlesiasın konsertində 
 
90.Xulio İqlesiası qəbul edərkən 
 
91.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xalq artistləri 
Müslüm Maqomayevi və Tamara Sinyavskayanı qəbul 
etmişdir 

 
92.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev tanınmış müğənni 
Yaqub Zurufçunu qəbul etmişdir 
 
93.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev tanınmış müğənni 
Yaqub Zurufçunu qəbul etmişdir 
 
94.Bakıda «Park Həyat» otel kompleksinin təntənəli açılışı 
 
95.Bakıda klassik musiqi festivalının açılışı 

 
96.«Musiqinin böyük ipək yolu» birinci Bakı klassik musiqi 
festivalına 
 
97. Gürcüstan kınematoqrafçılar İttifaqının katibi Lomer 
Axvledianini və kinorejissor Vaqif Mustafayevi qəbul edərkən 
 
98.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qərb-şərq üçüncü 
Bakı-kinofestivalının iştirakçılarını qəbul etmişdir 
 
99.Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadənin EV-muzeyinin 
açılışı mərasimində 
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100.Naxçivanda Mömünə Xatun türbəsini ziyarət edərkən 
101.A.F.Qədimova “Əməкdar mədəniyyət işçisi” Fəxri adının 
verilməsi haqqında 
 
102.Bir qrup yazıçı və şairi qəbul edərkən 
 
103.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev dahi maestro, 
həmyerlimiz Mstislav Rostropoviçi qəbul etdi 
 
104.1999-cu il noyabrın 26-da Respublika sarayında 
zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin 
iştirakı ilə konsert keçirildi. 
 
105.Azərbaycan rеspublikasının ədəbiyyat və incəsənət 
хadimərinə fərdi təqaüdlər vеrilməsi Haqqında 
 
106.Balеt tеatrının  balеt truppasının işçilərinin sоsial 
təminatını yaхşılaşdırmaq haqqında 
 
107.Mədəniyyət işçilərinə qayğı 
 
108.Nəbi Xəzrinin  "Burla xatun"  pyesi Milli Dram Teatrının  
səhnəsində 
 
109.Ə.P.Dilbazinin "Istiqlal" ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
 
110."Azərbaycan-2000" kitabının  nəşri haqqında 
 
111.Beynəlxalq "Sülh mədəniyyəti ili" -nin Azərbaycan 
Respublikasında qeyd edilməsi haqqında 
 
112.K.N.Nəcəfzadənin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
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113.Xalq rəssami kamil nəcəfzadəyə-Azərbaycan prezidenti 
Heydər Əliyev gənc müğənni Surxay Əsgərovu və onun 
atasını, ölkəmizin səkkiz milyonuncu vətəndaşının 
valideynlərini qəbul etmişdir 
 
114.Respublika sarayında Azərbaycan gəncləri gününə həsr 
edilmiş bayram gecəsində 
 
115.Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Polad Bülbüloğluna 
 
116.Ə.B.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
 
117.Xalq artisti Əlibaba Məmmədova 
 
118.Xalq artisti Qəmər xanım Almaszadəyə 
 
119.C.X.Əkbərovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
 
120.Z.M.Həmzəyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
 
121.Qədim, möhtəşəm, zəngin, əbədiyaşar mədəniyyət 
abidəmizin yubileyi 
 
122.Bakı türk şəhidliyinin və xatirə abidəsinin açılışı mərasimi 
 
123.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xalq artistləri Fidan 
və Xuraman Qasımova bacılarının iştirakı ilə keçirilən 
konsertdə olmuşdur 
 
124.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və görkəmli alim 
İhsan Doğramacı «Qız qalası» tamaşasına baxmışlar 
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125.Nəsimi rayonundakı yeni park gözəl istirahət guşəsidir 
 
126.Akademik Zərifə Əliyeva adına istirahət parkının açılışı 
 
127.«Bakılı oğlanlar» komandasının yeni proqramla çıxışı 
 
128.Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında «Aydın» 
pyesinin yeni quruluşda tamaşası 
 
129.Xalq artisti Nəsibə Zeynalovanı qəbul edərkən 
 
130.Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin məqbərəsi 
önündə 
 
131.Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
132.Respublika gününə həsr olunmuş böyük bayram 
konsertində 
 
133.Çuvaşiyanın xalq yazıçısı Mişşi Yuxmanı qəbul edərkən 
 
134.Tanınmış Rusiya modelyeri Valentin Yudaşkini və 
Fəxriyyə Xələfovanı qəbul edərkən 
 
135.Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının "Ah, 
Paris... Paris..." tamaşasında 
 
136.Azərbaycanda Rusiya Federasiyasının və Mоskva 
şəhərinin mədəniyyət günləri başa çatdı 
 
137.Avstriyada Vyana Motsart orkestrinin konsertində 
 
138.Х.H.Mirzəzаdənin "Şöhrət оrdeni" ilə təltif edilməsi 
hаqqındа 
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139. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 2000-ci il oktyabrın 
7-də Prezident sarayında müasir dövrün görkəmli musiqiçisi 
Mstislav Rostropoviçi qəbul etdi 
 
140.2000-ci il oktyabrın 9-da Respublika sarayında 
zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin 
iştirakı ilə konsert keçirildi 
 
141.Azərbaycan rеspublikasının mədəniyyət  хadimlərinə 
fəхri adların vеrilməsi haqqında 
 
142.Rusiyа estrаdаsının ulduzu Аllа Puqаçоvаnın kоnserti 
 
143.Respublika sarayında xeyriyyə konsertində 
 
144.T.Bаkıхаnovun "Şöhrət" оrdеni ilə təltif еdilməsi 
hаqqındа 
 
145. "Azərbaycanda məcburi köçkünlər: avtoportret" 
fotosərgisinin açılışında 
 
146. Аzərbаycаnda “məcburi köçkünlər: avtoportret” 
fotosərginin açılışı 
 
147. Аzərbаycаn prezidenti Heydər əlIyev uşаqlаrın 
beynəlхаlq televiziyа  və rаdiо günü münаsibətilə keçirilən 
şənlikdə оlmuşdur 
 
148.Аzərbаycаn prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
149. IV beynəlxalq "Şərq-Qərb" Bakı kinofestivalı açılmışdır 
 
150. "Bakılı oğlanlar" komandasının üzvlərini qəbul edərkən 
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151. Azərbaycan prezvdenti Heydər Əliyev Türksoy-un 
toplantısının iştirakçılarını qəbul etmişdir 
 
152. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 
tabeliyində olan bir sira müəssisələrin özəlləşdirilməsi 
haqqında 
 
153. Xalq artisti Nəsibə xanım Zeynalova 
 
154. Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio 
verilişləri Şirkətinin  işçilərinin əmək haqları barədə 
 
155. X.Ə.Qasımovanın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
 
156. "Bakılı oğlanlar" komandası yeni proqramla çıxış 
etmişdir 
 
157. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev görkəmli elm, 
mədəniyyət və idman xadimlərinin bir qrupuna "İstiqlal" və 
"Şöhrət" ordenlərini təqdim etmişdir 
 
158. Xan Şuşinskinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında 
 
159. Rəşid Behbudovun adı Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə 
əbədi həkk olunmuşdur 
 
160. Dahi sənətkar, bənzərsiz mahni ustası Rəşid Behbudovun 
xatirə gecəsi 
 
161. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının işçilərinin 
sosial təminatının yaxşilaşdırılması haqqında 
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162. R.H.Mustafayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 
 
163. Xalq artisti Ramiz Mustafayevə  
 
164. "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikası  
qanununun tətbiqi ilə əlaqədar "Mədəniyyət haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə 
 
165. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 
onlardan istifadə haqqında" Azərbaycan Respublikası 
qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə 
 
166. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər 
Əliyevə 
 
167. Y.M. Məmmədovun "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi  
haqqında 
 
168. Azərbaycan Respublikasının Ədəbiyyat və incəsənət 
xadimlərinə Fərdi təqaüdlər verilməsi haqqında 
 
169. Azərbaycan Respublikasının Ədəbiyyat və incəsənət 
xadimlərinə Fərdi təqaüdlər verilməsi haqqında 
 
170. A.Xələfova "Əməkdar elm xadimi" Fəxri adının 
verilməsi haqqında 
 
171. "Birgə kino istehsalı haqqında" Avropa Konvensiyasi 
üzrə Azərbaycan Respublikası tərəfindən səlahiyyətli orqanın 
təyin edilməsi barədə" Azərbaycan Pespublikası prezidentinin 
2000-ci il 15 iyul tarixli 475 nömrəli sərəncamına dəyişikliklər 
edilməsi barədə. 
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172. M.L.Rostropoviçin “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında 
 
173. Y.S.Qusmana “Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti” 
Fəxri  adının  verilməsi  haqqında 
 
174. X.Ə.Vəkilovaya “Əməkdar Mədəniyyət işçisi” fəxri 
adının verilməsi haqqında 
 
175. A.S.Vəkilovaya “Əməkdar Mədəniyyət işçisi” fəxri 
adının verilməsi haqqında 
 
176. T.Z.Mahmudovanin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi  
haqqında 
 
177. Azərbaycanda Rusiya Federasiyası Mədəniyyəti 
günlərinin təntənəli açılışı 
 
178. Təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası fəxri 
adlarının verilməsi haqqında 
 
179. Ölkəmizin kino sənətinin tarixi xalqımızın salnaməsidir 
 
180. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı 
 
181. Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı Azərbaycan 
mədəniyyəti və incəsənətinin ayrılmaz və cox mühüm 
hissəsidir 
 
182. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
183. “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə 
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184. İran rəssamı Vədud Müəzzinin fərdi sərgisinin açılışında 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
185. Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin açılış mərasimində 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
186. Bakıda Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin açılışı olmuşdur 
 
187. Niyazi Azərbaycan xalqına şöhrət gətirən ən böyük 
şəxsiyyətlərdən biridir. Dünya şöhrətli dirijor və görkəmli 
bəstəkar Niyazinin 90 illiyinə həsr olunmuş  yubiley gecəsində 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
188. Opera səhnəmizin ulduzları dekabrın 20-də 
yaradıcılıqlarının 25 illiyini qeyd edəcəklər 
 
189. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli 
nümayəndələri Fidan və Xuraman Qasımovaların 
yaradıcılığının 25 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi 
 
190. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev dünya vakal 
sənətinin məşhur ustaları, xalq artistləri Müslüm 
Maqomayevi və Tamara Sinyavskayanı qəbul etmişdi 
 
191. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət  xadimlərinə 
fəxri adların verilməsi haqqında 
 
192. Mədəniyyətimizin himayədarı 
 
193. Filarmoniyamızın qədim binası dövlətimizin başçısının 
diqqət və qayğısı sayəsində qapılarını aprelin 30-da 
sənətsevərlərin üzünə tamamilə yeni görkəmdə açacaqdır 
 
194. Aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 
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195. İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası 
prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında 
 
196. Azərbaycan Respublikasının Şirvan və Ağ-göl milli 
parklarının yaradılması haqqında 
 
197. T.I.Sinyavskayanın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında  
 
198. “Şabran şəhəri” tarix və mədəniyyət abidəsinin 
qorunması haqqında 
 
 
 

 


