
Xalqa və müstəqil dövlətçiliyə 
həsr olunmuş ömür yolu

Eyni zamanda, “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti 
Ensiklopediyası”nı hazırlayanlara 
və bu mükəmməl əsərin ərsəyə 
gəlməsinə kömək edən hər kəsə 
dərin minnətdarlığımız vardır. Çünki 
həmin ensiklopediyada dayımın 
keçdiyi həyat yolu daha müfəssəl 
şəkildə qələmə alınmışdır. 

Mirfəttah Mirəli oğlu Musəvi 
1891-ci ildə Şuşa şəhərində doğul-
muşdur. İbtidai təhsilini Ağdamda 
alaraq, Aşqabada qohumları-
nın yanına köçmüşdü. Mirfəttah 
burada gimnaziya təhsili almaqla 
yanaşı, siyasi fəaliyyətə qoşulmuş, 
müsəlman gənclərinin dərnəyini 
təşkil etmişdi. 1917-ci ildə Şuşaya 
qayıdaraq ictimai-siyasi fəaliyyətini 
davam etdirən M. Musəvi 1918-
ci ildə Bakıya gəlir, “Hümmət” 
təşkilatına daxil olur. O, AXC 
Parlamentində “Hümmət” fraksiya-
sının üzvü kimi tez-tez alovlu nitqlər 
söyləyirdi. 

Ensiklopediyanın “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Xüsusi Xidmət və Təhlükəsizilik 
orqanlarının yaradılması və 
fəaliyyəti” adlı bölməsində qeyd 
edilir ki, bu orqanlar Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ərazisində dövlət 
əleyhinə təxribatların qarşısını 
almaq, düşmənin casusluq 
fəaliyyətini aşkarlamaq, ölkənin 

maraqlarına uyğun məlumatların 
toplanması işlərini həyata keçirmək 
üçün yaradılmış kəşfiyyat, 
əks-kəşfiyyat və təhlükəsizlik 
qurumlarıdır.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin dövlət 
müstəqilliyinin qorunması, ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi 
üçün ölkənin Hərbi və Daxili 
İşlər nazirliklərinin üzərinə bö-
yük vəzifələr düşürdü. Böyük 
dövlətlərin Qafqazda, o cümlədən 
Azərbaycanda maraqlarının toq-
quşması da gənc Cümhuriyyətin 
möhkəmlənməsinə mane olurdu. 
Həmin dövrdə keçmiş Rusiya 
imperiyasının bütövlüyünü qoruyub 
saxlamağa çalışan Denikin ordu-
su, bolşeviklər və onların birbaşa 
himayəsi ilə əzəli Azərbaycan 
torpaqları hesabına “Böyük 
Ermənistan” dövləti yaratmağa 
can atan erməni bolşevik daşnak-
ları da Azərbaycana qarşı böyük 
təhlükə yaradan qüvvələr idilər. 
Belə mürəkkəb daxili və beynəlxalq 
şəraitdə ölkədə ordu quruculu-
ğu ilə yanaşı, xüsusi xidmət və 
təhlükəsizlik orqanlarının yaradıl-
ması da gənc Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qarşısında olduqca 
vacib vəzifə kimi dururdu.

Bütün bunları nəzərə alan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Parlamenti 1919-cu il fevralın 25-də 
“Hərbi nazirliyin ştatları haqqında” 
Qanun qəbul etdi. Qanunda Hərbi 
Nazirliyin 38 istiqamət üzrə ştat-
ları təsdiq olunmuşdu. Nazirliyin 
General-Kvartirmeyster İdarəsinin 
nəzdində kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
bölməsinin yaradılması da nəzərdə 
tutulmuşdu. 1919-cu il martın 
28-də hərbi nazir, general-leyte-
nant Səməd bəy Mehmandarovun 
əmri ilə Azərbaycan Ordusu Baş 
Qərargahının General-Kvartir-
meyster İdarəsində kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat bölməsi yaradılmışdı. 
Yeni fəaliyyətə başlamış bölmə 
ölkədə kəşfiyyat və əks-kəşfiyyatın 
təminatına məsuliyyət daşıyırdı. 
Bolşeviklər, erməni-daşnak ca-
susları, denikinçilər və s. barədə 
toplanmış əməliyyat məlumatları 
Hərbi Nazirliyin rəhbərliyinə, eləcə 
də Azərbaycan hökumətinə təqdim 
olunurdu. Həmin məlumatlar 
ölkənin müxtəlif ərazilərini, hərbi 
birləşmələrin dislokasiya yerlərini 
əhatə edirdi.

Baş Qərargahın General-Kvar-
tirmeyster İdarəsinin kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat bölməsi fəaliyyətini 
1919-cu il iyunun 11-dək davam et-
dirmişdir. Həmin gün ölkədə ancaq 
əks-kəşfiyyatın təminatı ilə məşğul 
olacaq qurum – Əksinqilabla 
Mübarizə Təşkilatı yaradılmış, 
kəşfiyyat işi isə General-Kvar-
tirmeyster İdarəsinin tərkibində 
saxlanılmışdır. Əks-kəşfiyyatla 
məşğul olan şəxslər də ƏMT-nin 
sərəncamına verilmişdi. Göstərilən 
dəyişikliklərə baxmayaraq, Hərbi 
Nazirliyin kəşfiyyat bölməsi ilə ƏMT 
sıx əməkdaşlıq edirdilər.

ƏMT öz fəaliyyətini “Azərbaycan 
Respublikası əks-kəşfiyyat 
xidmətinin hüquq və vəzifələri 
haqqında” Əsasnaməyə uyğun 
qurmuşdu. 22 maddədən ibarət 
olan əsasnamədə əks-kəşfiyyat 
xidmətinin hüquq və vəzifələri 
göstərilmişdi. Bakı və onun 
ətrafinda təşkilatın 8 rayon bölməsi 
təsis edilmişdi. Rayon bölmələrinə 
ƏMT-nin mərkəzi aparatının 
əməkdaşları rəhbərlik edirdilər. 

İlk vaxtlar ƏMT-yə əməkdaşların 
qəbulunda partiya prinsipi 
əsas gotürülürdü. Belə ki, ƏMT 

əməkdaşlarının üçdəikisi “Mü-
savat”, üçdəbiri isə “Hümmət” 
partiyasından olmalı idi. Eyni 
zamanda, təşkilatın rəhbərinin 
“Müsavat”dan, müavininin isə 
“Hümmət”dən təyin edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdu. Təşkilatın 
ilk rəisi “Müsavat” Partiyasının, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Parlamentinin və onun aqrar ko-
missiyasının üzvü Məmmədbağır 
bəy Şeyxzamanlı təyin edilmiş-
di. Rəis müavini vəzifəsini isə 
“Hümmət” partiyasının üzvü 
Mirfəttah Musəvi yerinə yetirirdi. 
ƏMT denikinçilərə, erməni-daşnak 
casuslarına və digər təxribatçılara 
qarşı sərbəst mübarizə apara bilirdi. 
Xüsusən erməni casuslarına qarşı 
mübarizədə uğurlu əməliyyat apa-
rılırdı. Lakin təşkilatın əməkdaşları 
bolşeviklərə qarşı mübarizədə 
çətin problemlərlə üzləşirdi. ƏMT-
də işləyən 17 nəfər “Hümmət”çi 
əməkdaş, başda Mirfəttah 
Musəvi olmaqla, bolşeviklərin 
ölkə daxilindəki fəaliyyətinə qarşı 
mübarizəyə açıq və ya gizli şəkildə 
mane olurdular.

Tarix elmləri doktoru Ataxan 
Paşayevin “Açılmamış səhifələrin 
izi ilə” (Bakı, 2001-ci il) kitabında 
oxuyuruq: “Denikin ordusunun 
Azərbaycana qarşı təxribatı ilə 
əlaqədar ƏMT-nin saxladığı və 
həbs etdiyi şəxslərin əksəriyyəti 
erməni idi. ƏMT rəhbərinin müavini 
M.Musəvinin 1919-cu il avqustun 
7-də tərtib etdiyi protokoldan aydın 
olur ki, onun həbsə aldığı Yev-
geni Rojdestvenski soyadlı zabit 
ingilis komandanlığında Denikinin 
nümayəndəsi polkovnik Lazare-
vin yanında işləyir, Azərbaycan 
Ordusunun sayı və mövqeləri 
barədə məlumatlar toplayır. O, 
çoxlu erməni zabitinin də onlarla 

birlikdə işlədiyini bildirir. Denikinçilər 
Bakıda təbliğat aparmaq, təxribatlar 
törətmək üçün bütün vasitələrdən 
istifadə edirdilər... Lakin təəssüflər 
olsun ki, gənc Azərbaycan 
Cümhuriyyəti Hökuməti, Denikin 
təhlükəsindən fərqli olaraq, bolşevik 
təhlükəsinə ciddi əhəmiyyət vermir-
di. Buna görə də, Denikin təhlükəsi 
sovuşan kimi, 1920-ci ilin martında 
ƏMT ləğv olundu. Bu səhv addım 
idi. Aprel işğalı bunu sübut etdi”.

... Mirfəttah Musəvi və onun 
yaxın silahdaşı Haşım Əliyev 
(sənədlərdə Aşum Aliyev kimi 
göstərilir) 1919-cu il sentyabrın 
5-də naməlum şəxslər tərəfindən 
öldürüldükdən sonra rəis müavini 
vəzifəsinə Mahmud bəy Səfikürdski 
təyin edilmişdi. Məmmədbağır bəy 
Şeyxzamanlı 1919-cu il avqustun 
20-də vəzifəsindən istefa vermiş, 
elə həmin gün Məmmədbağır bəyin 
qardaşı Nağı bəy Şeyxzamanlı 
ƏMT-nin yeni rəisi təyin olunmuşdu.

ƏMT-nin fəaliyyət göstərdiyi 11 
iyun 1919-cu ildən 6 mart 1920-ci 
ilədək təşkilatda təxminən 120-dək 
əməkdaş çalışmışdır. Təşkilatda 
azərbaycanlılarla yanaşı, türklər, 
ruslar, ukraynalılar və gürcülər də 
işləyirdilər. Ermənilər bu təşkilata 
işə götürülmürdü.

Bu qurum Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının 
6 mart 1920-ci il tarixli qərarı ilə 
fəaliyyətini dayandırmışdır.

Mən, övladlarım və qo-
humlarımız fəxr edirik ki, ilk 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
təhlükəsizliyinin qorunmasında 
məhz bizim əzizimiz Mirfəttah 
Musəvinin də xidmətləri olmuşdur.

Elmira HÜSEYNOVA,  
 iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 
100 İL ELM VƏ TƏHSİLİN XİDMƏTİNDƏ

Bakı Dövlət Universitetinin 
əsas strukturlarından biri olan Elmi 
Kitabxana da universitetin təsis 
edildiyi tarixdə, 1919-cu ildə təşkil 
olunmuşdur. Azərbaycan xalqının 
milli sərvəti sayılan Bakı Dövlət 
Universitetinin 100 illik yubileyinə 
töhfələrdən biri Əməkdаr еlm 
хаdimi və Əməkdаr mədəniyyət 
işçisi, Prezident təqaüdçüsü, 
milli kitabxanaşünaslıq elminin 
banisi, tarix elmləri doktoru, 
“Şöhrət” оrdеnli professor Abuzər 
Xələfovun qələmə aldığı “Bakı 
Dövlət Universitetinin Elmi Kitab-
xanası – 100” monoqrafiyasıdır. 

Respublikamızın ən böyük 
və zəngin elmi kitabxanaların-
dan biri olan BDU-nun Elmi 
Kitabxanasının yaranma tarixi və 
fəaliyyətinə həsr edilmiş bu mo-
noqrafiya müəllifin öz sözləri ilə 
desək, “həyatda qazandığım bütün 
müvəffəqiyyətlərə görə borclu ol-
duğum, doğma Azərbaycanımızın 
təhsil və elm məbədgahı kimi 
müqəddəsləşən Bakı Dövlət Uni-
versitetinin 100 illiyinə bir övlad 
yadigarıdır”.

Azərbaycanda ilk ali təhsil 
və elm məbədgahı olan universi-
tetin yarandığı gündən bu günə 
qədər yaşamış şərəfli ömründə, 
əhəmiyyətli tarixi yolunda onun 
bir əsrlik kitabxanasının tədqiqinə 
ulu öndər Heydər Əliyevin “Bakı 
Dövlət Universiteti Azərbaycan 
xalqının, Azərbaycan Respub-

likasının milli sərvətidir, milli 
iftixarıdır!”, Prezident İlham 
Əliyevin “Bakı Dövlət Uni-
versiteti Azərbaycanın aparıcı 
təhsil ocağıdır. Burada çox güclü 
professor-müəllim heyəti vardır 
və bütün dövrlərdə də universitet 
Azərbaycanda peşəkar kadrların 
hazırlanması işində çox böyük işlər 
görmüşdür!” kəlamları ilə başla-
ması monoqrafiyanın əhəmiyyəti 
və çəkisini daha da artırır. 

Kitabxanaşünas alim mo-
noqrafiyada BDU-nun Elmi 
Kitabxanasının fəaliyyətini 7 
fəsildə tədqiq edir. Fundamental 
və yüksək elmi-nəzəri sanballılığı 
ilə böyük əhəmiyyət kəsb edən 
monoqrafiyada Azərbaycanda 
Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra BDU-nun fəaliyyətinin yeni 

şəraitə uyğun qurulması: univer-
sitetin maddi-texniki bazasının 
möhkəmlənməsi, yüksək ixtisaslı 
kadr korpusunun yaradılması, 
tələbə qəbulunun artırılması, yeni 
fakültə və ixtisasların açılması və 
s. geniş işıqlandırılır. 

Elmi Kitabxananın XX əsrin 
30–40-cı illərindəki fəaliyyəti, 
xüsusilə 1930-cu ildə SSRİ-də ali 
təhsil sisteminin yenidən qurulma-
sı və universitetin fakültələrinin 
ayrı-ayrı institutlara çevrilməsi 
ilə əlaqədar universitet kitabxa-
nasının fondunun da yeni yaranan 
institutlar arasında bölüşdürülməsi, 
1933-34-cü tədris ilində univer-
sitetin yenidən fəaliyyətə baş-
laması ilə əlaqədar onun əsaslı 

kitabxanasının da qismən bərpa 
edilməsi, kitabxananın Böyük 
Vətən müharibəsi və müharibədən 
sonrakı illərindəki fəaliyyəti 
professor A.Xələfovun elmi üslu-
bundakı arxiv sənədlərinə sistemli 
müraciət, fasiləsiz axtarış, yeni 
fakt və sənədlərin elmi dövriyyəyə 
daxil edilməsi ilə tədqiq olunur.

Universitetin təəssübkeşi, 
qocaman alimi, peşəkar peda-
qoqu A.Xələfov respublikanın 
müstəqilliyi şəraitində də bu 
ali təhsil ocağının kitabxa-
nasının fəaliyyətinin təhsil 
prosesinin əsas aparıcı struk-
turlarından birinə çevrilməsini, 
milli ideologiya, dövlətçiliyimizin 
möhkəmlənməsi və inkişafın-
da müstəsna xidmətlərini bö-
yük iftixar hissi ilə qeyd edir: 

 “Suverenliyini əldə etmiş müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin qarşısın-
da təhsilin yenidən qurulması, 
demokratikləşdirilməsi, milli 
zəminə, bəşəri dəyərlərə əsaslanan, 
cəmiyyətin və dövlətin inkişafına, 
maraq və mənafeyinə xidmət edən 
sistemin yaradılması kimi mühüm 
vəzifələr qoyulmuşdur”. 

Professor Elmi Kitabxananın 
müstəqillik illərindəki fəaliyyətini 
iki – 1991-2007-ci illəri və 
2008-2019-cu illəri əhatə edən 
iki fəslə bölərək tədqiq edir. İlkin 
mərhələdə ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1993-cü ilin iyununda 
ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi 
ilə Azərbaycan təhsil sisteminin 
böhran vəziyyətindən çıxması, 
dərin təhsil islahatlarının apa-
rılması, Azərbaycan təhsilinin 
müasir dünya təhsil sisteminə 
inteqrasiya edilməsi üçün əlverişli 
perspektivlər açılmasını xüsusilə 
vurğulayır. Sonrakı mərhələdə 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
imzalanmış və ölkədə kitabxa-
naların qorunub saxlanmasını 
təmin edən, kitabxana siyasətinin 
formalaşdırılması zərurətini irəli 
sürən kitabxana işinə dair dövlət 
qərarları, sərəncamları, proqram 
və sənədləri haqqında ətraflı 
məlumatlar verilir. 

Müəllif tədqiqatını belə 
yekunlaşdırır: “Azərbaycan 
xalqının milli sərvəti, milli iftixarı 
olan Bakı Dövlət Universitetinin 
Elmi Kitabxanasının tarixinin 
öyrənilib ümumiləşdirilməsi bir 
daha göstərir ki, universitetin əsas 
atributlarının biri olan Elmi Ki-
tabxana universitetin keçdiyi 100 
illik şərəfli yolda, onun elm, tədris, 
mədəniyyət və maarifin inkişafı 
sahəsində apardığı böyük titanik 
fəaliyyətin əsas iştirakçılarından 
biri olmuş, universitetin bir saylı 
laboratoriyası rolunu bacarıqla və 
ləyaqətlə yerinə yetirə bilmişdir”.

Nigar İSMAYILOVA, 
BDU-nun kitabxanaşünaslıq 

kafedrasının dosenti, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

17 noyabr 2019-cu il, bazar6

Azərbaycanın 
 nüfuzlu elm və 
təhsil ocağı olan 
Bakı Dövlət 

Universiteti Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin ya-
digarıdır. 2019-cu ildə təsis 
edilməsinin 100 yaşı tamam 
olan Bakı Dövlət Universiteti 
türk-müsəlman Şərqində 
yeni tipli ilk ali məktəb kimi 
azərbaycançılıq məfkurəsinə 
daim sadiqlik  nümayiş 
 etdirmişdir. 

Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatı denikinçilərə, 
erməni-daşnak casuslarına və digər təxribatçılara 
qarşı sərbəst mübarizə apara bilirdi. Xüsusən, erməni 
casuslarına qarşı mübarizədə uğurlu əməliyyat işləri 
aparılırdı. Lakin təşkilatın əməkdaşları bolşeviklərə 
qarşı mübarizədə çətin problemlərlə üzləşirdi. 
  ƏMT-də işləyən 17 nəfər “hümmət”çi əməkdaş, 
başda Mirfəttah Musəvi olmaqla, bolşeviklərin ölkə 
daxilindəki fəaliyyətinə açıq və ya gizli şəkildə mane 
olurdular.

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Ensiklopediyası”ndan 

Dayım Mirfəttah Musəvi 
haqqında qələmə 
aldığım bu sətirlərin 
əvvəlində Azərbaycan 

dövlətinə, xüsusən, möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham Əliyevə 
ailəmiz və  qohum-əqrabamız 
adından dərin təşəkkürlərimizi 
çatdırmaq istəyirəm. Çünki məhz 
dövlət  başçımızın sərəncamı ilə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illik yubileyi keçirilmiş, 
ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili” elan edilmişdir. Bu yubiley ilə bağlı 
medal təsis edilmiş və AXC Parlamentinin 100 illiyi 
yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdur.

UNESKO Baş Konfransında 
Azərbaycan Milli Komissiyasının 

fəaliyyətindən danışılıb

UNESKO-nun islahatlarına yönəlmiş strateji transfor-
masiya prosesi, qurumun Afrika və gender bərabərliyi kimi 
qlobal prioritetləri, təşkilatın proqramları və üzv ölkələrin 
Milli komissiyalarının rolu və fəaliyyətinin müzakirə olun-
duğu görüşdə UNESKO rəsmiləri məsul olduqları müvafiq 
sahələr üzrə təqdimatla çıxış ediblər. 

Azərbaycan Milli Komissiyasının baş katibi Elnur Sulta-
nov çıxış edərək ölkəmizlə UNESKO arasındakı əlaqələrdə 
Afrikanın prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu bildirib. O, 
Etimad Fondu vasitəsilə bir sıra Afrika ölkələrində qızların 
təhsili və gender bərabərliyi ilə bağlı mühüm layihələrin 
həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 

Elnur Sultanov vurğulayıb ki, Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu, Bakının evsahibliyi etdiyi UNESKO-nun 
İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası ölkəmizin bu təşkilatla 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişafının 
göstəricisidir. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü olan “Bakı Prosesi”nin mədəniyyətlərarası 
dialoqun təşviqi istiqamətində qlobal və nadir platformaya 
çevrildiyini vurğulayıb. Bu sahədə Azərbaycan-UNESKO 
əməkdaşlığına toxunaraq, Bakıda V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində ilk dəfə 
təşkil edilmiş Milli komissiyaların mədəniyyətlərarası dia-
loqun təşviqində rolu haqqında tədbir keçirildiyini diqqətə 
çatdırıb. 

Baş katib Azərbaycan Milli Komissiyasının yaradılma-
sının 25 illiyinin tamam olduğunu diqqətə çatdıraraq, onun 
müvafiq ölkələrin Milli komissiyaları və UNESKO Katibliyi 
ilə əməkdaşlığından məmnunluğunu ifadə edib.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

                Paris

UNESKO Baş Konfransının 40-cı sessiyası 
çərçivəsində qurum üzrə Milli komissiyaların 
6-cı regionlararası görüşü keçirilib. Görüşdə 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirli-
yinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, UNESKO 
üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiya-
sının baş katibi Elnur Sultanov iştirak edib.  

Ayten
Машинописный текст
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