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MÜƏLLİFDƏN

Əziz oxucular, keçdiyim bu böyük yolda müxtəlif illərdə
çap etdirdiyim «Muğanın övladları» (III cild), «Ömrün
səhifələri», «Saxta hökm, həyat davam edir», «Keçənləri
xatırlayarkən», «Yaşadığım illər, keçdiyim yollar», «Zaman,
insan, mən və xatirələrim» (1950-2010-cu illər), «Əfsanəyə
dönmüş ömür»(2012), «Tanrının qisməti»(2013) kitabla -
rından sonra bu sizinlə növbəti görüşümdür. Qabaqcadan
deyə bilmərəm ki, bu görüş necə alınacaq. Ancaq çalışmışam
ki, yenə səmimi olum, xalqımıza yaxın keçmişdə baş verən
hadisələr haqqında əsl həqiqətləri söyləyim, tanıdığım tarixi
şəxsiyyətlər, bir zaman kəsiyində işlədiyim və həyatımda iz
buraxan insanları sizə tanıdım. Adlarını çəkdiyim kitablarım
işıq üzü görəndən sonra, onlar barədə oxucular müxtəlif
mətbuat orqanlarında xeyli sayda rəylərini bildirmişlər. Bu
kitabda həmin rəylər də olduğu kimi öz əksini tapmışdır.
Kitabda həmçinin işlədiyim rayonlarda həyatımın bu gündən
o günə işıq tutmuş xoşbəxt və əzablı anlarını geniş təsvir
etmişəm.

Eyni zamanda, oxuyacağınız bu kitab 1954-ci ildən 2013-
cü ilə qədər olan dövrü əhatə edir. Həmin dövr ərzində
cəmiyyətdə xalqına xidmət edən, elinin, torpağının, millətinin
qədrini bilən insanlar haqqında oxuculara kifayət qədər bilgi
verməyə çalışmışam. 

Mən bu kitabları yazarkən məsuliyyət hissimi, vicdanımın
səsini, düzgünlüyü, yaxşını, pisi, fərdi münasibətləri, baş
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ucalığı gətirən bütün cəhətləri, insanların mənfi və müsbət
xüsusiyyətlərini, tarixdə öz izi olan, ad qoyub gedən şəxsiy -
yətləri nəzərə almışam. Çalışmışam ki, nurlu insanlar unudul -
masın, yaddaşlardan silinməsin.

Bu məqsədlə xatirəmdə yaşayan minlərlə insanı yenidən
xatırlamağı, onları xalqa tanıtmağı özümə borc bilmişəm.
Kitabda yüzlərlə insanların fəaliyyətləri qələmə alınmış,
onların müsbət və mənfi cəhətləri xarakterizə edilmişdir.
Yaddaşımda qalan nadir insanların nəcib xüsusiyyətləri,
cəmiyyətdəki yeri, görüşdüyüm, bilavasitə təmasda olduğum,
bir zaman kəsiyində işlədiyim şəxsiyyətlər haqqında
fikirlərimin toplusu olan kitabda həmin insanların varlığını,
onların ictimai cəmiyyətdəki mövqeyini, elmin, mədəniy -
yətin, iqtisadiyyatın, xüsusilə kənd təsərrüfatının bütün
sahələrini inkişaf etdirmək üçün fəlsəfi fikrin formalaşması
prosesindəki yerini müəyyən etməyə çalışmışam. İstəyirəm
ki, bu insanlar yenidən xatirələrdə canlansın, kitablarda
qalsın, oxunsun, yeni nəsil üçün, xüsusilə tanıyanlar üçün
yadigar qalsın. Axı, hər bir insan bu dünyaya bir gün gəldiyi
kimi, bir gün də köçür. Kitablar isə əsrlərlə qalır. Nəhayət,
çalışmışam ki, həyatın reallığı, təbiətin gözəlliyi, torpağın
min bir bərəkəti, yaşadığım 80 illik ömrün bütün fəsillərində
– qışında, yazında, yayında və payızında baş verən nadir
hadisələr bu kitabın ana xəttini təşkil edir. Mən bəşəriyyət
üçün əvəzsiz və zəngin hikmət xəzinəsi olan Qurani-Kərimin
hökmlərini oxuduğumdan, sirli-sehirli dünyanı dərk etmək -
dən ötrü onu bilməyi hər biri miz üçün vacib sayıram. 

Sahib Sailov

4



Aqillər deyiblər, insan ömrü bir kitaba sığmır. «Zəkanın
gücü» kitabı bu ömrün bütün çalarlarını əhatə etməsə də,
müəyyən təəssüratlar yaradacağına əminəm. Toplunun ərsəyə
gəlməsində mənə kömək edən insanlara, eyni zamanda, əlinə
qələm alıb, dərc olunmuş kitablar haqqında rəylərini və öz
xatirələrini yazan bütün insanlara və dəyərli oxucularıma
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Zəkanın gücü
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SALYAN – 1954-2013-cü illər

İlk əmək fəaliyyətimə 1954-cü ilin avqust ayında vaxtilə
orta təhsil aldığım məktəbdə, mənə dərs demiş müəllim -
lərimlə bir yerdə başlamışam. İlk dərsim 8-10-cu siniflərdə
oldu. Əlbəttə, bu günlər heç vaxt yaddan çıxmır. Çünki mən
işlədiyim kollektiv vaxtilə mənə orta məktəbdə dərs deyən
müəllimlərim idi. Ona görə də mən bütün müəllimlərimə, o
cümlədən Yunis Zərgərliyə, Yaqub Həsənova, Səfurə
Quliyevaya, Ağaməmməd Mirzəyevə, Lütvəli Əliyevə və
adlarını çəkmədiyim digər müəllimlə rimin hamısına öz
minnətdarlığımı yetirirəm. 1954-cü ildə həyatımda baş verən
mühüm hadisələrdən biri, Məktəb Komsomol Təşkilatının
katibi seçilməyim, eyni zamanda Rayon Komsomol
Komitəsinin ştatdan kənar birinci katibi seçilməyim gələcək
həyatım üçün böyük yüksəliş oldu. Mən birinci növbədə tarix
və coğrafiya fənnlərinin tədrisinə xüsusi fikir verirdim, bu
fənnlər üzrə rayon metod birləşmələrini yaratmağım
müəllimlər arasında nüfuzumun qalxmasına səbəb oldu.

O vaxtlar ənənəvi olaraq, ildə iki dəfə, avqust və yanvar
aylarında müəllimlərin rayon konfransları keçirilirdi. 1956-
cı ilin avqust ayında müəllimlərin rayon konfransında et-
diyim çıxış rayon partiya təşkilatının nəzər-diqqətindən
yayınmamışdı. Konfransdan 2 gün keçmişdi ki, məni RPK-
nin birinci katibi Məmməd Pənahovun yanına çağırdılar.
Birinci katib məni qəbul edərkən, təkidli tələblə: - Sizin
RKK-nin birinci katibi olmağınızı məsləhət bilirəm - dedi.
Beləliklə, mən RPK-nin təklifi ilə RKK-nin birinci katibi

Sahib Sailov
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seçildim. Az müddətdən sonra məni RPK-nin büro üzvü
seçdilər. Mən büro üzvü seçiləndən sonra təsərrüfatın ən çətin
sahələrinə göndərildim. Pambığın becərilməsi, xüsusilə gecə
suvarılması mühüm məsələlərdən biri idi. Təsərrüfat
rəhbərləri ilə təmasda olmağım işə məsuliyyətimi bir qədər
də artırdı. O zaman kolxoz sədrlərindən Sosialist əməyi
qəhrəmanı, Ali sovetin deputatı Qüdrət Səmədov (Nizami
adına kolxoz), Əsəd Əsədov (Əzizbəyov adına kolxoz),
Novruz Təhməzov (Oktyabr kolxozu), Nuruş Əliyev
(Şaumyan adına kolxoz), Şaban Əsədov (Yeni Muğan kol -
xozu), Aslan Qəhrəmanov (Mirzə Fətəli Axundov adına
kolxoz), Məcid Məcidov (Kommunist kolxozu) və digər
təsərrüfat rəhbərləri ilə ünsiyyətdə olmağım işimə müsbət
təsir göstərdi. Təsərrüfat rəhbərləri və idarə müdirləri RKK-
nin işinə əllərindən gələn köməyi əsirgəmirdilər. Mən
bacarıqlı, işgüzar təsərrüfat rəhbərlərindən çox şeylər
öyrəndim. Əlbəttə, bu mənim üçün həyat məktəbi idi. Artıq
bütün kolxozlarda pambıqçılıq üzrə komsomolçu gənclər
briqadaları yaratmağa başladıq.

O zaman ALKGİ MK-nin birinci katibi Əbdürrəhman
Vəzirov idi. 1957-ci ildə Əbdürrəhman Vəzirov rayonu-
muza gəldi. O, RKK-nin işçiləri ilə tanış oldu, birinci katibin
iş masasının siyirtmələrini çəkib hamısını yoxladı və RKK-
nin işini əks etdirən qovluqları nəzərdən keçirdi. Diqqətli
yoxlamadan sonra o, RKK-nin işinə müsbət münasibət
bildirdi. 

Biz onunla Mirzə Fətəli Axundov adına kolxozun Gənc
Pambıqçılıq briqadasının briqadiri Məhərrəm Quliyevin

Zəkanın gücü
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sahələrinə getdik. Yol narahat idi, xidməti Zim markalı
maşınla hərəkət etmək çox çətin idi. Lakin o təkid etdi ki,
mütləq bu sahəyə baxmalıyıq. Yolda maşınımız batdı,
hamımız maşından düşüb, xeyli yolu piyada getməli olduq.
O, yorulduğuna baxmayaraq heç bir şeyi büruzə vermirdi.
Nəhayət, bütün RKT-nın işindən tanış olduqdan sonra, razı
qaldı. Ədürrəhman Vəzirovun RKT-nın işindən razı
qalması RPK-nin Komsomol Komitəsinə yaxından
köməkliyi və qayğısı sayəsində idi. İşlədiyim müddət ərzində
bir çox insanlar mənim hafizəmdə indiyə qədər yaşayır. On-
lardan Məmməd Pənahov, Nağı Axundov, Rəhim
Rəhimov, Qəzənfər Hümmətov, Ağaməmməd Mirzəyev,
Yaqub Həsənov, Zərgərli Yunis, Müzəffər Əsədov, Qüdrət
Səmədov, Nuruş Əliyev, Hümmət Lalayevi misal göstərə
bilərəm. Şəxsiyyətin rolu inkar edilməz bir faktordur. Salyan
rayonunun inkişafında RPK-si I katibləri uzun illər keçsə də
yaddaşlardan silinmir. Müharibə illərindən sonra (1945-
1970) Salyan rayon partiya komitəsinin birinsi katibləri
Məmməd Bağırovun, Hümmət Mustafayevin, Kazım
İsmayılovun, Məmməd Pənahovun yaddaşlarda əbədiləş -
mə sinin başlıca amili onların tələbkarlığı və saflığı, kadrlara
qayğılı münasibəti, işgüzarlıqları, xüsusilə fəhlə və kolxozçu-
lara olan hörmətidir. Bu şəxsiyyətlərin ikisi ilə, Məmməd
Pənahov, Hümmət Mustafayevlə işlədiyim və təmasda
olduğum haqda oxuyacaqsınız… 

Və adını çəkmədiyim başqa təsərrüfat rəhbərləri də
həyatımda mühüm rol oynamışlar. 

Sahib Sailov
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SALYANIN MARAQLI ADAMLARI

Salyan Darülmöminlər diyarı sayılıb. Hələ heç bir ölkənin
17 kişisi bir əsrdə Nəcəf Əşrəfdə təhsil almayıb. Ümumiy -
yətlə, xeyir-şərdə adı hörmətlə çəkilən, böyük xalq məhəbbəti
ilə yad edilən elə sıravi kişilər xatırlanır ki, istər-istəməz
keçmişə baxmalı olursan ki, bu günləri dərk edəsən. Mərd,
mətin, bütün sərvətlərə arxa çevirib, mənəvi sərvətləri
daşıyan kişilər olub.

Ağa Mir Bağır ağa (“Muğanın övladları”, birinci kitab,
səh. 26), Ağa Mir Heydər ağa, Axund Mir Əşrəf ağa
mərdliyi ilə işıq saçan, salyanlılara yabançı etiket,yarlıq
yapışdıranların sifətində və başında yumruğu ildırım kimi
partlayan Rəhim Rəhimov, Əzizağa Şahbazov, Allahverdi
Tağıyev, Ağaməmməd Mirzəyev, Məmmədhüseyn Hüsey -
nov, Mikayıl Hüseynov, Qüdrət Səmədov, Aslan Qəhrə -
manov, Yusif Hüseynov və bir çoxlarının fəaliyyəti ayrıca
yazıların mövzusudur. Doğrudur, bu adlarını çəkdiyim
insanların bəzilərinin işıqlı simaları “Muğanın övladları”nın
birinci və ikinci kitablarında verilmişdir.

Bir çox sadə peşə sahibləri yaddaşlardan silinmir. Parlaq
şəxsiyyəti ilə həmişə yadda qalan Habil Hüseynov, böyük
bir nəsil tərbiyə edən, vaxtı ilə rus dilini tədris edən Curu
Məmməd belələrindəndir. Rus dilindən dərs deyən, sonra isə
direktor olan Məmməd müəllim bir dəfə hansı səbəbdənsə
dərsə gecikir. Çox fikirləşmədən özü-özünə şiddətli töhmət
vermək haqqında əmr yazır. Əmri “Elanlar” lövhəsinə vurur.
İşdən sonra isə o ki, var hönkürtü vurub ağlayır.

Zəkanın gücü
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Ancaq indi nöqsanını üzünə dediyin adam sənə düşmən
kəsilir.

Salyan uzun illər türmə və kolonlarda yatan Yusif Eloğ -
lunu yalnız cinayətkar kimi tanımır. Onun dünya görüşü,
məntiqi danışığı, düzlüyü, təmizliyi hamını heyran edirdi.
Mürəkkəb mətləblərin düzgün həllini ondan öyrənirdilər.

Salyan pambıqtəmizləmə zavodunda işləyən İsmayılovun
parlaq şəxsiyyəti hamıya nümunə olunasıdı. Hər gün anası
üçün bazara qaçan, aptekdən dərman alan, ömründə ağzına
içki dəyməyən, partiyanın mənəm-mənəm dediyi vaxtda
büronu tərk edib, namazın vaxtını sovuşdurmayan, alnı
möhürlü, ağzı dualı, yaşı 70-i keçən Məşədi Abdulalı oğlu
İsmayılı  tanıyanlar həmişə yad edirlər.

Salyanın maraqlı kişiləri mövzusunda yazıb-yaradan
Məhəmməd Xəlilbəyli, el arasında yadda qalan şəxsiy -
yətlərdən Ərəstun Xanmirzəyev (1912-1978), Dovğaçı
Məlik (1896-1987), Qalayçı Şirin (1903-1981), Dəmirçi
Bədrəddin (1875-1958), Kababçı Feyzi (1896-1959) və bir
çoxlarının xatirəsi insanların qəlbindən silinməyir. Onların
fəaliyyəti və həyat tərzləri haqqında el arasında çox maraqlı
lətifələr indi də danışılır.

1950-ci ildən sonrakı dövrdə Salyan rayonunda yadda
qalan Əliabbas Mustafayev, Əliniyaz Qurbanov, Səməd
Manafov, Klavdiya Şarova (uzun illər şəhər göz xəstəxa -
nasının baş həkimi olmuş), Hilal Əhmədov, Aliyə Babaza -
də, Abdulla və Əlibəy Muradxanovlardan, Rəbiyyə
Baba zadə dən və b. yadda qalan xatirələrindən və xidmətlə -
rindən fəxrlə danışırlar.

Sahib Sailov
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Salyanı, onun mənəvi iqlimini, iqtisadiyyatını dirçəltmək
üçün ağıllı adamların təklif və fikirlərini nəzərə almaq
lazımdır.

Elə Xəlil Rza Ulutürkün yaxşı kişilər haqqında yazdığı
şeirini burada vermək yerinə düşər.

Kişilər zamanın dərdi, qubarı,
Nəsillər bağının könül bağıyla.
Tarix addımlayar sabaha doğru,
Kişi adamların addımlarıyla.
Kişi meyvəsidir yurd da, vətən də,
Onsuz el xaraba... üstündə bayquş!
Yem gəzən tayfanı millət edən də,
Min nəfər içində bir kişi olmuş.

Adını çəkdiyim və çəkmədiyim kişilərin tarixini öyrən -
mək, onlarla bağlı olan xatirələri yazıb xalqa çatdırmaq üçün
ən yaxşı xatirələri təzələmək, xalqın yaddaşına qayıtmaq
lazımdı.

Bu yaxınlarda Məhəmməd Xəlilbəylinin «Salyanın
məzəli adamları» kitabının çapdan çıxması bu sahədə atılan
dəyərli addımlardandır.

Zəkanın gücü
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***
Xatirələrdə yaşayan insanlardan biri, 93 il şərəfli ömür

sürmüş Nağı Axundov daima yaddaşlarda qalacaqdır. Onun
haqqında yazdığım xatirəni olduğu kimi verirəm. 

Axundov Nağı Salman oğlu haqqında ilk dəfə 1995-ci
ildə nəşr edilmiş «Muğanın övladları» kitabımda yazdığım
materialı tam verməklə bərabər xatirələrimi də əlavə etdim.

Axundov Nağı Salman oğlu 1920-ci ilin dekabr ayında
Salyan şəhərində anadan olmuşdur. O, 1935-ci ildə 1 nömrəli
orta məktəbi bitirdikdən sonra Salyan kənd təsərrüfatı
texnikumuna daxil olmuş, 1939-cu ildə həmin texnikumu
bitirdikdən sonra Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin göndərişi ilə
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində işə başlamışdır. 1939-cu
ilin sentyabr ayında ordu sıralarına çağırılmış, iki orta hərbi
məktəb bitirmiş, leytenant rütbəsində orta tank tağımının ko-
mandiri kimi Kursk məntəqəsində vuruşmuş, 1943-cü ilin
iyulunda ağır yaralanandan sonra Sovet ordusu sıralarından
tərxis olunmuşdur.

1944-1951-ci illərdə Salyan rayonunda sovet və partiya
işlərində çalışmışdır. 1951-ci ildən Azərbaycan KP Salyan
Rayon Komitəsinin katibi, ikinci katibi olmuşdur. 1958-
1962-ci illərdə Salyan Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri
vəzifəsində işləmiş, partiya məktəbində oxumuşdur. 1963-cü
ildən Bərdə Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş,
daha sonralar yenidən Salyan Rayon İcraiyyə Komitəsinin
sədri, Kolxoz-Sovxoz İstehsalat İdarəsinin rəisi və 1965-ci
ildən Azərbaycan KP Puşkin PK-nin birinci katibi
vəzifələrində çalışmışdır.

Sahib Sailov
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Nağı Axundov bir çox yüksək vəzifələrdə işləmişdir.
Amma hansı yüksək vəzifə olur-olsun o öz əqidəsindən, in -
san pərvərliyindən, sadəliyindən, təvazökarlığından, vətən -
pər vər liyindən əl çəkməmişdir.

«Veteran pensiyaçı müəssisələri Respublika Birliyində»
təlimatçı vəzifəsində işləmişdir. Yenə də həmin gülərüz, sadə,
mehriban, qayğıkeş Nağı müəllim idi.

Mən 1954-cü ildə ali məktəbi bitirib işləmək üçün Sal yana
təyinatımı aldım. O dövrün ən tanınmış ziyalılarından biri
Hağı müəllim idi. O dövr üçün partiya komitəsində katib
işləmək şərəfli bir vəzifə idi.

1957-ci ildə mənim Sov.İKP-sı sırasına qəbul olunmaq
məsələm gündəliyə gələndə partiya komitəsinin təşkilat-şöbə
müdiri İsmayıl Səlimovla, məktəb partiya təşkilat katibi
Böyükxanım Cavadova məşğul oldu.

Nəhayət, böyük get-gəldən sonra raykomdan icazə verildi
ki, mənim partiyaya qəbul məsələmə baxılsın. Məni ilk
təşkilatda partiyaya qəbul etdilər. Az vaxt keçmişdi ki, par-
tiyaya qəbul sənədlərim büronun müzakirəsinə çıxarıldı.

Açıq etiraf edim ki, o zaman müəllimin partiyaya qəbulu
az-az olurdu. Əsasən partiya təşkilatları fəhlə - kolxozçular
hesabına möhkəmləndirilirdi.

Raykomun bürosunda sənədlərim oxundu, sorğu-suallar
başladı. Bu zaman telefon zəng çaldı. Dəstəyi birinci katib
Kazım İsmayılov qaldırdı. Zəng vuran Azərb.KP MK-nin
rəhbərlərindən idi. Kazım İsmayılov danışmaq üçün arxa
otağa keçdi.

Büronun işini ikinci katib işləyən Hağı Axundov davam
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etdirdi. O, ayağa qalxıb dedi: - tarix müəllimidir, məktəb
komsomol təşkilatının katibi və PKK-sinin ştatdan kənar bi -
rinci katibidir. Təklif va ki, ilk partiya təşkilatının qərarı
təsdiq edilsin. Nağı müəllimin təklifi qəbul edildi. Məni par-
tiya üzvü namizədliyinə qəbul etdilər.

Nağı müəllim cəsarətli addım atıb öz qayğı və
xeyirxahlığını nümayiş etdirdi. O gündən bu böyük insan bir
şəxsiyyət kimi yaddaşıma həkk olundu.

Bu hadisə – partiya üzvü namizədliyinə qəbul gələcək
yollarıma işıq saldı. Az müddətdən sonra məni PKK-nin bi -
rinci katibi seçdilər. Bu hadisə məni Nağı müəllimə bir qədər
də yaxınlaşdırdı. Biz artıq bir binada fəaliyyət göstərirdik. O,
çox intizamlı, tələbkar, həm də həlim, zarafatı sevən, unikal
bir yaddaş sahibi idi. Onun yaddaşından heç bir şey çıxmırdı.
Verdiyi tapşırığın icrasını yoxlayırdı. Az bir müddətdən sonra
məni raykomun büro üzvü seçdilər. Mən özümü birinci katib
Məmməd Pənahov, Nağı Axundov, Qüdrət Səmədov kimi
təcrübəli büro üzvləri yanında çox təmkinli, ölçülü-biçili
aparır, danışıqlarıma ciddi fıkir verirdim ki, mənə irad
tutmasınlar.

Nağı müəllim çox uzaq görən, gələcəyi düzgün müəyyən
edən şəxsiyyət idi. O, sözün həqiqi mənasında şəxsiyyət idi.

Biz bir müddət birgə işlədikdən sonra yollarımız ayrıldı.
O, 1962-ci ildə Bərdə rayon partiya komitəsinin birinci katibi
seçildi. Mən isə Salyanla xudahafızləşib Azərb.LKGİ MK-
də işə başladım. Dörd ilə yaxın müddətdə təlimatçı, təşkilat
şöbə müdiri və MK-nin katibi işlədikdən sonra Azərb.KP
MK-sinin partiya orqanları şöbəsinə məsul təşkilatçı təsdiq
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etdilər.
Rəhbər partiya işinə keçəndən sonra, 18 mart 1966-cı ildə

məni Astara RPK-nə birinci katib seçdilər. Artıq o vaxtlar
Nağı Axundov tanınmış partiya işçisi kimi Puşkin (indiki
Biləsuvar) RPK-nin birinci katibi işləyirdi. Biz MK-nin
tədbirlərində görüşüb bir çox məsələləri müzakirə edirdik.

Bir gün o, mənə dedi:- Bakı-Astara yolunun yarısı
haradadır. Dedim bilmirəm. Onda dedi ki, qulaq as, Bakı-
Astaranın yarı yolu Biləsuvardı. Bundan sonra Puşkində
dayanmalısan, bizə qonaq olub, sonra yolunu davam etdirər -
sən.

Beləliklə, Nağı Axundov o rayondan gedənə kimi daya -
nacağımız yer onun evi oldu. Hər dəfə ailəvi orada istirahət
edib, çay içib yolumuza davam edərdik.

Onun qonaqpərvərliyi, ovçuluğu, dostluğu, etibarlılığı,
sədaqəti onu tanıyanların hamısına məlumdu.

O, həm də zarafatcıl idi. Ən çox zarafat etdiyi «sataşdığı»
Qüdrət Səmədov, Novruz Təhməzov, Allahverdi Tağıyev,
Hümmət Lalayev, Ağaməmməd Mirzəyev, Mahmud
Məli kov və b. idi.

Birinə Aşuroviç, digərinə Anasının oğlu, dərzi Ağabala -
yeviç, digərinə Çopur Mahmud deyirdi. Heç kəs də onun
zarafatından incimirdi.

RPK-nin geniş büro iclasında pambığın becərilməsi
məsələsi müzakirə olunurdu. Büroda Oktyabr kolxozunun
sədri Norvuz Təhməzov ciddi tənqid olundu.

Fasilə vaxtı tənəffüsə çıxmışdıq. Hamımız partiya kabine-
tinin qabağında dayanmışdıq. Nağı müəllim Novruz Təhmə -
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zovun pərt olduğunu görüb ona sataşdı. Əynindəki nazik
pencəyin cibini cırdı. Təhməzov bundan bərk hirslənib birinci
katibin yanına getmək istəyəndə büro üzvləri N.Təhməzovu
sakitləşdirdi. Qüdrət kişi dedi: - nə olsun mənim dədəm Aşura
gündə on dəfə zarafat edir, buraxın getsin. Rayonda hamı onu
həm ciddi, həm də zarafatcıl bilırdi. Heç kəs də xətrinə
dəymirdi.

Onun haqqında çoxlu xatirələr yazmaq olar. Əlbəttə, bu
93 illik zəngin ömür yolu bir kitaba çığmaz. Allah ona rəhmət
eləsin. O, haqq dünyasına qovuşsa da, ruhu bizimlədir.
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***
Bunun ardınca Salyan yazarlarından biri Xəlil Rza

Ulutürkün qardaşı Məhəmməd Xəlilbəylinin Əliağa Kürçaylı
haqqında yazdıqlarını ixtisarla verməyi məsləhət bildim.
Salyanın yetirmələri çoxdur. Bu haqda oxuyacaqsınız. Lakin
Xəlil Rza Ulutürkün, Ağacavad Əlizadənin, Oqtay
Rzanın, Əlisəmid Kürün və b. haqqında ətraflı yazıları
“Muğanın övladları” və digər kitablarımda oxuya bilərsiniz. 

Məhəmməd Xəlilbəyli Əliağa Kürçaylını oxuyarkən öz
fikirlərini belə ifadə edir:

- Artıq, ikinci cahan savaşı qurtarmışdı. Çoxları aldıqları
«qara kağız»ların ağ yalan olduğuna inana-inana doğmala -
rının yolunu gözləyirdi. Söyüdlər tumurcuqlayırdı. Kürün
qoynuna sığınıb ondan həyat şirəsi əmən Muğan kəndlərinin
birinə ağrılı-acılı, fərəhli-sevincli bir yaz gəlirdi. Belə ovqatlı
günlərin birində axşamüstü Kürqaraqaşlı kəndində bir ana
qaynar suya bir az göyərti, beş-altı yarma dənəsi atıb, «şorba»
bişirirdi. Bir azdan talonla alınan çörək də ortalığa gələcək,
ana atasız qalmış balalarını yedizdirəcəkdi. Bu vaxt poç-
talyon həyətə gəlib «Kürçaylı»nı soruşdu. Ana suala sualla
cavab verdi:

- O kimdir, ay oğul?
- Bilmirəm, onunçün pul gətirmişəm. Axı, burada yaşayır.
- Burada mən yaşayıram, bir də uşaqlarım. Mənim oğlum

Kürqaraqaşlıdandır, Kürçaylı yox.
Bu danışığı eşidən Əliağa həyətə düşüb pulu alır və poç-

talyonu yola salır. Anasını başa salır ki, qəzetdə dərc olunmuş
şeiri üçün ona pul göndəriblər.
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- Sən şair olmusan?
- Bilmirəm, ana.
Lakin bilir. Məhz bu inamın təsiri ilə sonralar «Fillər də

ağlayır» şeirində yazacaq:

Yox, təvazökarlıq tutmıır bu yerdə, 
Şairəm, özü də yaxşısındanam 
Bunu yüz yol deyib tənqidçilər də, 
Məgər nadanam?

1947-ci il iyun ayının əvvəllərində Salyan dəmiryol
stansiyasının hesabdarı Əliağa Həsənağa oğlu Vəliyev o vaxt
rayon partiya komitəsinin birinci katibi işləyən Məmməd
Bağırovun kabinetinə çağırılır və belə bir teleqramla tanış
edilir.

«Gənc şair Əliağa Kürçaylını bir həftəlik çörək kartoçkası
ilə təmin edib, 1947-ci il iyun ayının 16-da Yazıçılar
İttifaqında keçiriləcək gənc yazıçıların birinci respublika
müşavirəsinə göndərməyinizi xahiş edirik. 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri Səməd Vurğun» 
Əliağa Kürçaylı tribunadadır. Çəkinə-çəkinə S.Vurğuna

müraciət edir.
- Danışım, ya şeir oxuyum?
- Şeir oxu, natiqimiz onsuz da az deyil.
Əliağa «İlk bahar çiçəyi» şeirini oxuyur:

Yadımdadır, güllələr şığıyıb keçən zaman, 
Səni qanlı otların üzərindən dərdiyim, 
O incə tellərini mərmilər biçən zaman
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Xatirə dəftərinin arasına sərdiyim. 
Qayıtmışam cəbhədən, indi yenə bahardır. 
Bitmisən çəməndə sən, ləçəklərin qan kimi. 
Üzündə nə həyəcan, nə qorxu izi vardır, 
Mən qorudum güllədən səni qəhrəman kimi.

Bir çətən külfəti dolandırmaq üçün işləməyə məcbur olan
9-cu sinif şagirdinə S.Vurğunun verdiyi zəmanət və xeyir-
dua onu poeziyanın böyük və məşəqqətli yoluna çıxardı və
Əliağa Kürçaylı şair adını şərəflə doğrultdu.

Ə.Kürçaylı həm məhsuldar, həm də yaxşı yazan şairlərdən
idi. Bir-birinin ardınca kitabları nəşr olunmağa başladı. «Ari -
fin bacısı» (1953), «Salam gələcək illər» (1954), «Səfərə
çıxıram» (1956), «Gözəllik» (1958), «Cavabsız məktublar»
(1960), «Nargindən əsən külək» (1961), «Şeirlər» (1963),
«Əsmər və Zəfər» (1964), «Durnalar cənuba uçur» (1967),
«Seçilmiş əsərləri» (1969), «Yollarda axtar məni» (1970),
«Həyatın dolayları» (1973), «Dünya ovcumdadır» (1976),
«Bütövlük» (1978), «Ülkər» (1978), «Qəlbin sıxılsa əgər»
(1981) orijinal kitabları, Sergey Yeseninin «Şeirlər və poe-
malar» (1978), A. Dantenin «İlahi komediya» (1973) tərcümə
kitabları çap olunur.

Yaddaşımdan seçmələr:
- 1967-ci ildə Sergey Yeseninin yubileyi münasibətilə in-

diki N.Tusi adına APU-da görüş vardı. Görüşdə o dövrün
demək olar ki, bütün tanınmış yazıçıları iştirak edirdilər.
Yığıncağı Azərbaycan KP MK-nın katibi Şıxəli Qurbanov
aparırdı. Şairlər, tənqidçilər, vəzifə adamları bir-bir çıxış edir,
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öz şeirlərini oxuyur, mübahisələr edirdilər. S.Yeseninin özü
və tərcüməçisi Əliağa tamam unudulmuşdu. Gözlənilmədən
o, mikrofona yaxınlaşdı, qəzəblə dedi:

- Yenə də ehtiraslar qızışdı, Yesenin yaddan çıxdı...
1976-cı ildə o zaman 2№-li orta məktəbin direktoru

işləyən rəhmətlık Ağaməmməd Mirzəyev mənə zəng vurdu
ki, Əliağa Kürçaylını Salyana görüşə dəvət edib. Görüşün
vaxtını-vədəsini müəyyənləşdirib, əlaqədar təşkilatlara xəbər
verdik. Səhnəyə çıxanda xəcalətimdən bilmədim şairin üzünə
necə baxım. Zalda ancaq məktəb uşaqları var idi. Ancaq
Əliağa özünü o yerə qoymadı. Elə həvəslə danışır, şeir oxu -
yurdu ki, yavaş-yavaş mənim də necə deyərlər, qırışığım
açılmağa başladı. Görüşün aparıcısı kimi marağı artırmaq
məqsədi ilə uşaqların adından suallar yazıb ona verməyə
başladım. Çox həvəslə, ətraflı cavablar verirdi. Gəlib yerində
oturanda qulağıma pıçıldadı:

- Bəsdi, daha sual yazma.
Sözün həqiqi mənasında ikinci dəfə xəcalət təri məni

basdı. Demə, şair gözündən heç nəyi gizlətmək mümkün
deyilmiş.

Əliağanı tanıyanlar ondan söz düşəndə bir ağızdan
deyirlər: «Allah rəhmət eləsin, yaxşı insan idi».

Bəli, o, əvvəl insan idi, sonra şair idi.
1988-ci ildə şairin anadan olmasının 60 illik yubileyini

rayonun ictimaiyyəti təntənəli şəkildə qeyd elədi.
Dəvət edilmiş qonaqlardan Rəfiqə Hüseynovanın çıxışı

xüsusilə yadımda qalıb:
- Müəyyən səbəblər üzündən görkəmli ədəbiyyatşünas
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alim Abbas Zamanov işsiz qalmışdı. Əliağa dərhal onlara
gedib, hal-əhval tutur, söhbətləşir, xudafizləşəndə stolun
üstünə pul qoyur. Abbas Zamanov deyir:

- Pula ehtiyacım yoxdur, gəlib mənə baş çəkmisən,
dünyalara dəyər. 

Əliağanın dəfni zamanı bu ağsaqqal alim özünün
düzəltdiyi əklili qəbiristanlığa qədər əlində aparır və deyir:
«Başqa cür Əliağanın xəcalətindən çıxa bilmərəm».

Rəfiqə Hüseynova öz səmimi çıxışını belə yekunlaşdırdı:
- Mən inanıram ki, o dünyada da Əliağa kiməsə yaxşılıq

edir ... Təbiətindəki bu alilikdən irəli gəldiyi üçündür ki,
həyatda yaxşı nəyi vardısa insanlara verirdi. Hətta sevgisini
də:

Sevgidən danışan şeirlərimin, 
Kədəri mənimdir, sevinci sizin.

Əliağa Kürçaylı incə, lirik şair idi, şeirlərinə çoxlu mahnı
bəstələnmişdir. Kəskin, hətta prototipləri məlum olan sətirlər
yazırdı, gözəl poemalar müəllifı, vicdanlı tərcüməçi idi... Bu
sözləri bu və ya digər məqamda başqa şairlər haqqında da
demək olar. Ancaq ölümündən sonra Əliağanın həyatında elə
bir an oldu ki, bəşər tarixinin şüurlu dövründə heç bir ata bu
zirvəyə yüksələ bilməyib.

B.Vahabzadə dəfn zamanı Ülkərin cənazəsinə üzünü tutub
dedi:

Sən həyat naminə ölmədin, qızım, 
Sən ölüm naminə öldün, dərd budur ...
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Bu gün cismən aramızda olmayan Əliağa Kürçaylının
anadan olmasının 65 illiyini qeyd edirik. Bəs, özü haradadır?
Yaxşısını özü bilir:

Yenidən enməkçün öz yuvasına, 
Qartal yüksəklərə qalxar, -

deyirlər. 
Səyyah vurulmaqçun el-obasına, 
Ona uzaqlardan baxar, -

deyirlər. 
Hüsnünə yenidən vurulmaq üçün, 
Mən də uzaqlara getmişəm bu gün.
Hər gedişin isə hökmən bir dönüşü olmalıdır.

Əliağa Kürçaylının tədqiqatçıları çoxdur. Onun “Bütöv -
lük” əsərini oxuyarkən Məhəmməd Xəlilbəyli öz fikrini belə
ifadə etmişdir:

- Bütün ictimai-siyasi quruluşlarda bəşər cəmiyyəti tarixi
genetik gücünə, fiziki qabiliyyətinin atributu olan Qılınc və
yaradıcı fəhm və fikir enerjisinin ölçüsü olan Qələm zirvələri
ilə tanınıb. Azərbaycan türkləri üçün belə Qələm zirvələ -
rindən biri yaşadığı dövrün sxolastik, məhdud düşüncə tərzini
qırıb dağıdan, mənsub olduğu xalqın dünəni ilə gələcəyi
arasında tale körpüsü olan Əliağa Kürçaylıdır.

Əliağa Kürçaylının təxəllüsü də dialektik baxımdan forma
və məzmunca bir-birinə üzvi surətdə uyuşan, bir-birini
tamamlayan alın yazısıdır. Kür çayı neçə min illər ərzində
Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, məişətinə, əxlaqına,
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mədəniyyətinə daxil olduğu kimi Əliağa Kürçaylı da özünün
poyeziyası ilə Azərbaycan xalqının ruhuna, qanına, genetik
varlığına hopmuşdur.

Min illərin milli yaddaş kitabına öz çağının sözünü yazan-
lar çox olub. Zamanın fövqündə dayanan, vaxtla, məkanla
məhdudlaşmayan yazarlar isə azdır. Məhz Əliağa Kürçaylı
belə azlardan biri idi. Və nə yaxşı ki, bu azlar azman olurlar.
Onların damarlarında hayı, harayı Kamçatkadan tutmuş
Karpat dağlarına qədər gəlib çatan qədim hunların, göytürk -
lərin əzəmətli, təmiz qanı axır. Onların nəfəsindən ucsuz-
bucaqsız çöllərin bəzəyi olan yamyaşıl yovşanın ətri gəlir.

Bu günlərdə bir daha Əliağa Kürçaylının “Bütövlük”
kitabını vərəqləyəndə gördük ki, adamları ətalət xofu basdığı
bir dövrdə məddahlığın normaya çevrildiyi bir vaxtda
«Prokrust» şeirini yazan Əliağa Kürçaylı o vaxtkı iqtidarın,
hakimiyyətdə olanların sifətinə elə bir tərs sillə çəkib ki, onun
əks-sədası çox-çox uzaqlarda eşidilib.

Nizami, Nəsimi, Füzuli, Sabir kimi nəhənglərin mənəvi
varisi olan Əliağa Kürçaylı min illər yol gələn və gələ-gələ
də özünün bədii-estetik imkanlarını genişləndirən sözə elə
ilmələr, elə naxışlar vurdu ki, siyasi çarpışmalar, iqtisadi
böhranlar və mənəvi sarsıntılar əsri olan XX yüzillikdə böyük
poeziyanın qüdrətli səsini bir də eşitdik.

Ay usta, o daşı qoyma binaya, 
Gözüm su içməyir o daşdan, deyim. 
Bir daş bir binanı verər fənaya, 
Qoy sənə sözümü bu başdan deyim.
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Bəli, Əliağa Kürçaylı on min illik poeziya sarayımızın elə
bir guşə daşıdır ki, neçə min illər keçəndən sonra da bu daş
urlamayacaq, öz parlaqlığını, bərkliyini itirməyəcəkdir.

“Bütövlük” ömrü döyüşlərdə, ədəbi-bədii cənglərdə keçən
Əliağa Kürçaylının mənəvi böyüklüyünün, məğlubedil -
məzliyinin heykəlidir.

Əliağa Kürçaylı iki yüz əlli il imperiyalar caynağında
didilən, cəllad baltası altında parçalanan manqurtlaşdırma
modelinin ideoloji poliqonuna çevrilən Azərbaycanın diz
çökməyən, baş əyməyən söz sərkərdələrindən biridir.

Sahib Sailov

24



***
İşlədiyim dövrün ən yadda qalan səhifələrindən biri 1958-

ci ildə VIII ümumdünya festivalının keçirilməsi oldu. Rayon
Komsomol Təşkilatı bu sahədə keçirdiyi tədbirlərin nəticəsi
olaraq rayonun Aşıqlar ansamblı qızıl medala və diploma
layiq görüldü. Rayon aşıqlar ansamblı Moskvada yekun
konsertində iştirak etmək hüququ qazandı. Aşıq Pənah
Pənahovun rəhbərliyi ilə ansambl Moskvanın Qızıl
meydanında çıxış etdi. Rayonda aşıqlar məktəbi öz ənənəsini
indi də davam etdirir. Aşıq sənətinin salnaməsini yaradan Pə-
nah Pənahov, Bəylər Qədirov, Qurbanxan Sadıqov, Kamil
Zülfüqarov, Valeh Quliyev və b. göstərmək olar. Eyni za-
manda yaddaqalan aşıqları müşayiət edən balabançılardan
məşhur yeddi oğul atası əjdaha ləqəbli Manaf Məmmədovu,
Əliməhəmməd Əmrahovu, Gülmürad Zülfüqarovu, qar-
mon ustası Rzanı, kaman ustası Hafizi, müasir dövrümüzün
əvəz olunmaz sənətkarı qarmon ustası Aslan İlyasovu və b.
göstərmək olar. Bütün dövrlərdə, XX-XXI əsrlərdə Salyanın
yaddaşlarda iz qoyub gedən şəxsiyyətləri olub, bundan sonra
da olacaq. Bütün adlarını çəkdiyimiz adamlar haqqında
“Muğanın övladları” kitabında oxuya bilərsiniz (I hissə,
səh.130-165).

Azərbaycanın musiqi tarixinə qızıl hərflərlə yazılan Mu -
ğanın canlı bülbülü Qulu Əsgərov haqqında danışmamaq
olmaz.

Qulu Əsgərov kimdir sualına belə cavab verərdim:
(“Muğanın övladları” kitabı, səh.130-131.)
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Yanır ürəklərin başı haçandır, 
Dayanmır gözlərin yaşı haçandır... 
Büllur çeşmə idi saf səsin, Qulu, 
Yoxdur, olmayaçaq əvəzin Qulu, 
Yüz-yüz könüldədir maһnın, muğamın, 
Susmaz bülbülüsən bizim Muğanın!..

Muğamları oxumaq üçün səs imkanı, özünəməxsus
xırdalıqlar Qulu Əsgərova hüsn-rəğbət gətirmişdir. O, bir
xanəndə kimi heç kimi təqlid etmirdi. Onun öz yolu, öz ifa
tərzi vardı. Qulu Əsgərov sənət meydanına gələndə 12
muğamın 12-si də bənzərsiz xanəndələr tərəfindən ifa
olunmuşdu. "Rast"ı, "Çahargah"ı, "Şur"u, "Segah"ı Cabbar
Qaryağdı oğlu, Seyid və Xan Şuşinskilər, İslam Abdullayev,
Zülfi Adıgözəlov kimi qüdrətli sənətkarlar tamam dəsgaһ
çalıb oxumuşdular. Bayatı muğamlar isə – "Bayatı Qacar",
"Bayatı şur", "Bayatı İsfaһan", "Bayatı Kürd" öz ifaçısını
gözləyirdi. Qulu Əsgərov özünün geniş diapozonlu, insan
qəlbini eһtizaza gətirən yanıqlı səsi ilə bu muğamlara yeni
həyat verdi.

Onun böyüklüyü onda idi ki, hər muğama təsnif seçməyi,
məclis davranışı, səһnə mədəniyyəti ilə başqa müğənnilərdən
seçilirdi. Adlı-sanlı müğənnilərimiz Alim Qasımova, Qəndab
Quliyevaya, Mələkxanım Əyyubovaya ilk həyat vəsiqəsini
Qulu vermişdir. Bu müğənnilər öz müəllimlərini belə
xatırlayırlar:

“Qulu muğamın həm qulu idi, həm də şaһı". Qulu Əsgərov
söz sərrafı idi. Onun seçdiyi sözlər adamın iliyinə işləyirdi:
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"Əgər gülməsəydi qara gözlərin, 
Mən sənə heç zaman bel bağlamazdım. 
Mən sənin yerinə olsaydım yəqin, 
Ölərdim, əһdimi ayaqlamazdım".

Qulu Əsgərovun şaqraq zəngulələri, səsin cövlan hüdud -
suzluğu, enib-yatan, qalxıb-kükrəyən avazı allaһ tərəfindən
verilmişdir.

...Yaxşı yadımdadır, 1957-ci il Qulu üçün uğurlu oldu.
Ümumittifaq Gənçlər Festivalında birinci yeri tutan gənc
müğənni həmin il VI Ümumdünya Gənclər Festivalından
gümüş medalla qayıtdı. Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun
təklifi ilə Qulu Əsgərov M.F. Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına qəbul olundu. O,
bir-birinin ardınca gözəl, təkrarsız obrazlar yaratdı. "Leyli və
Məcnun"da Zeydi, Məcnunu, "Əsli və Kərəm"də Kərəmi və
Qəribi bir də onun kimi oynayan aktyorumuz olmadı. Elə o
illərdə onun məlaһətli səsi İtaliyadan, İspaniyadan, Al-
maniyadan. Monqolustandan gəlməyə başladı. Artıq Qulu
Əsgərov pərəstişkarlarını sevindirdi. Əməkdar inçəsənət
xadimi Əliqismət Lalayev bu istedadlı müğənni haqda belə
deyir: "Qulu Əsgərov sözün əsl mənasında böyük insan, milli
muğam və opera sənətimizin ustalarından idi. Təəssüf ki,
sağlığında ona öz qiymətini vermədilər. 59 illik ömür mənalı
oldu. Lakin çox qısa... Yeganə təsəllimiz odur ki, sənətkardan
bizə nurlu xatirə, milli opera və muğam irsi qalmışdır."

Qulu həm də gözəl bəstəkar idi. Onun bir sıra fərdi
yaradıcılıq məһsulu geniş yayılmışdır: "Bizimdir", "Muğan",
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"Ürək", "Dolanaram başına", "Nə hə deyir, nə yox deyir" və
s. maһnıları hələ də könülləri oxşamaqdadır. Sənətkarı
ürəyində yaşadan oğlu Muğamat belə deyir: "Onun
yoxluğuna inanmıram. Atam Qulu dünyasını dəyişib, oğlum
Qulu dünyaya gəlib. Bircə ona inanıram ki, atam Qulunun
yolunu oğlum Qulu davam etdirəçək..." Musiqi sənətimizin
tədqiqatçılarından olan Rəfael Hüseynov yazır ki... Mən onu
hə-mişə şən, deyib-gülən, zarafatcıl adam kimi tanıyırdım.
Sən demə bir az açıdilliliyi də varmış, hərdən yola
getməməzliyi də olurmuş.

1978-ci ildən ömrünü pedaqoji fəaliyyətə bağlayan
görkəmli sənətkarımız ömrünün sonuna kimi ADİİ-da
müəllim işləmiş, musiqili teatr aktyorlarımızın yetişməsində
əlindən gələni əsirgəməmişdir.

Amerikanın Los-Ancelos şəһərində yaşayan azərbaycanlı
Fred Azad vətəninə qonaq gələndə Qulu Əsgərovla göruşmək
istədiyini bildirib. Qulu Əsgərov məmnuniyyətlə onu qəbul
edərək, naz-nemətlə dolu süfrə açıb. Lakin qonağı maraq -
landıran naz-nemət dolu süfrə deyilmiş... Qulunun ecazkar
səsi imiş. Qonağın əһvalını başa düşən Qulu tarı sinəsinə
basaraq gülə-gülə " – Siz nuş edin, mən də tarı dilə gətirim.
– deyir. "Qulu Əsgərov, bax belə, sözlü-söһbətli, hərdən
gülərüzlü, hərdən də bənövşə kimi boynu bükülü, hərdən
şaqraq gülüşlü, hərdən də nisgilli bir adam idi. Ən başlıçası
isə əsrlər durduqca yaşayaşaq səsi var idi...
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***
Maraqlı bir faktı yada salmaq istəyirəm ki, RKK-nin bir-

inci katibi işlədiyim vaxt (1957-1962) eyni zamanda 2
nömrəli orta məktəbdə tarix dərslərini aparırdım. Əlbəttə,
bəzən insanın prinsipial olması onun başına bəlalar gətirir.
İki halı xüsusilə qeyd etmək istəyirəm: – 8-10-cu siniflərə
tədris etdiyim tarix fənnindən bir çox şagirdlərə 2 qiymət
verməyim məktəb direktoru Yaqub Həsənovu ciddi narahat
etdiyindən və onun xahişini yerinə yetirmədiyim üçün məni
RXMŞ-nin müdiri Ağaməmməd Mirzəyevin yanına apardı.
Ağaməmməd Mirzəyev çox ciddi bir adam idi. O, rayonda
böyük hörmətə və nüfuza malik bir rəhbər idi. O mənə dedi:
– Sahib, mən sənin müəllimin olmuşam. Sənin 2 qiymət
verdiyin blankları mən özüm düzəldəcəm. Beləliklə, onun öz
əli ilə yazdığı qiymətlər Yaqub Həsənovu qane etdiyi üçün
bu mübahisəyə son qoyuldu. İkinci bir məsələ: 10-cu sinifdə
oxuyan Yusifov Fikrət Niyaz oğluna 4 qiymət verməyim
məktəb rəhbərliyini razı salmadı. Çünki o, yeganə tarix
fənnindən 4 qiymət almışdı. Bütün fənnlərdən əla oxuduğu
üçün onu qızıl medala təqdim etmişdilər. Yaqub müəllim
məni yanına çağırıb:- bu rəisin oğludur, bunun qiymətini
düzəlt- deməsi, əlbəttə mənim ürəyimdən deyildi və mən
onun dediyini etmədim. Beləliklə, o, dörd qiymət aldığı üçün
qızıl medal əvəzinə gümüş medal almalı oldu. Əlbəttə, belə
faktları məktəb həyatından çox gətirmək olar. Şagirdlərin
bilik səviyyəsi eyni olmadığı kimi, onların davranışlarında
da, tərbiyəsində də fərqlər, müəyyən qüsurlar olurdu. Əlbəttə,
mən bu qüsurlara qarşı ciddi mübarizə aparır, komsomol -
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çuların nöqsanlarını komsomol təşkilatının xətti ilə müzakirə
edib, tədbirlər görürdük. Bəzən rəhbər işçilərin övladları
yaxşı oxumadıqları halda, yaxşı qiymət almaq üçün səy
göstərirdilər. Bu da mümkün olan şey deyildi. Belə halları bir
çoxlarına aid etmək olar. 

1958-ci ildə Stavropol şəhərində gənc təsərrüfatçıların
Ümumittifaq Müşavirəsi keçirildi. Müşavirədə SİMK-nin
birinci katibi Nikita Sergeyeviç Xruşşov çıxış edərək, ölkə
komsomolçuları qarşısında iki mühüm məsələni qoydu: – on-
lardan biri şagird istehsalat briqadalarının təşkili, ikincisi
qarğıdalının tarlaların kraliçası elan edilməsi. Bu hərəkat
bütün ölkə üzrə vüsət almışdı.

1959-cu ilin avqust ayında AKP MK-nin birinci katibi
İmam Mustafayev bizim rayonumuza gəldi. Və İmam
Mustafayevin haqqında yazdığım «Xatirələrdə yaşayan unu -
dulmaz insan» materialını olduğu kimi verməyi məqsədə mü-
vafiq bildim.
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XATİRƏLƏRDƏ YAŞAYAN 
UNUDULMAZ İNSAN

Elə nadir insanlar var ki, həyatda qoyduqları iz zaman
keçdikcə silinmir, daha da aydınlaşır. İllər ötdükcə onların
qiymətini daha yaxşı başa düşür, yoxluğunu ürək ağrısı ilə
hiss edirik.

İmam Mustafayev məhz belə insan, bütöv şəxsiyyət idi.
1910- cu il fevralın 25-də Qaxda dünyaya göz açan Daşdəmir
kişinin oğlu dərin biliyi, parlaq zəkası, yüksək erudisiyası,
qeyri-adi təşkilatçılıq qabiliyyəti, böyük zəhməti sayəsində
zaman keçdikcə yalnız boya-başa çatdığı rayonda, doğma
Azərbaycanda deyil, bütün keçmiş Sovetlər ölkəsində sayılıb
seçilən elm xadimi kimi tanınmış, dünya şöhrətli alim
olmuşdur. Elmlər doktoru, professor, akademik kimi yüksək
adları şərəflə daşımışdır. Onun «Sevinc», «Cəfəri», «Zoğal
buğda», «Arzu», «Qızıl buğda» sortları respublikamızda
taxılçılığın inkişafında böyük rol oynamış, genetika
sahəsindəki nailiyyətləri beynəlxalq aləmdə məşhur alimlər
tərəfindən yüksək qiymət almışdır. 1963-cü ildə Yaponiyanm
paytaxtı Tokioda seleksiyaçıların beynəlxalq simpoziumunda
iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətindən birinci
növbədə İmam Mustafayevi soruşmuş, onun elmi tədqiqat -
larının böyük əhəmiyyətini qeyd etmişlər.

İmam Daşdəmir oğlu Mustafayev geniş dünyagörüşünə,
fitri təşkilatçılıq istedadına malik bir insan idi. O, 1940-1954-
cü illərdə Azərbaycan SSR Dövlət Nəzarəti Komitəsi sədrinin
birinci müavini, Xalq Torpaq Komissarının birinci müavini,
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Kənd təsərrüfatı naziri, Gəncə Vilayət Partiya Komitəsinin
birinci katibi, 1954-1959-cu illərdə isə Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi olmuşdur.

Kadrların hazırlanmasında, dərsliklərin yazılmasında,
elmi-metodiki göstərişlərin verilməsində İmam müəllim
milstəsna xidmətlər göstərmişdir. Görkəmli alimin elmi
tədqiqatlarının məhsulu olan əsərləri, o cümlədən 6
monoqrafiyası nəşr edilmişdir.

O, xeyirxah, təvazökar, qayğıkeş, sadə bir insan idi. Yaxşı
xatırlayıram, 1958-ci ilin avqust ayında Salyan rayon kom-
somol komitəsinin birinci katibi işlədiyim zaman onunla ilk
dəfə görüşüm oldu. Rayon partiya komitəsinin birinci katibi
Məmməd Pənahovun kabinetində onların söhbətində iştirak
etdim. O, məndən şagird-istehsalat briqadasının vəziyyətini
soruşdu.

Mən məlumat verdim. O dedi ki, gedək yerdə onların
işləri ilə tanış olaq. «Yeni Muğan» kolxozunun şagird-is-
tehsalat briqadasının sahələri ilə tanışlıq İmam müəllimin
xoşuna gəldi. Briqadir Əlvan Əsədovun işindən razılıq etdi.
Ancaq briqadirin şalvarının dizinin cırıq olması onun
nəzərindən yayınmadı. İş saatlarında səliqəli geyinməyi
tövsiyə etdi. Biz birlikdə rayon mərkəzinə qayıtdıq. 

Maşından düşəndə raykom katibi İmam müəllimi nahara
dəvət etdi. O dedi ki, yeməyim maşındadır. Yolda münasib
yerdə oturub nahar edəcəyəm. Bizimlə görüşüb qonşu Puşkin
(indiki Biləsuvar) rayonuna yola düşdü. Bəli, MK-nın birinci
katibi köməkçisiz, cangüdənsiz rayonları gəzib işlərin gedişi
ilə tanış olurdu.
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Onunla ikinci görüşümüz 1962-ci ilin noyabr ayının 22-
də oldu. Təsadüfən yerimiz təyyarədə yanaşı düşmüşdü. O,
məndən Moskvaya getməyimin səbəbini soruşdu, dedim. O,
inamla dedi: «Səni Azərbaycan komsomolu Mərkəzi
Komitəsinə katib qoymaq istəyirlər. Hər şey yaxşı olacaq».
İmam müəllim təyyarədə bizə xidmət edən stüardessanı
çağırıb iki qəlyanaltı və iki stəkan istədi. Sonra əl çantasından
58 qramlıq hədiyyə konyak şüşəsini çıxarıb kiçik qədəh -
lərimizə süzdü və məni təbrik etdi. Sonra soruşdu ki, «Yeni
Muğan» kolxozundakı briqadirin taleyi necə oldu. Dedim ki,
çox yaxşı, orta məktəbi bitirib, instituta daxil olub, indi ali
təhsilli mühəndisdir.

Bəli, İmam müəllim çox diqqətcil, qayğıkeş insan idi. Son-
ralar Qasım İsmayılov (indiki Goranboy) və Şamaxı rayon -
larında işləyəndə bunun bir daha şahidi oldum. O, tez-tez
rayonlara gələr, təsərrüfatları, həmçinin elmi-təcrübə sahəsini
gəzər, dəyərli tövsiyələrini verərdi. Bir qayda olaraq, qonaq
gələn elmi işçiləri, xüsusilə yüksək rütbəli alimləri,
akademikləri özüm müşayiət edərdim.

Görkəmli alim, bacarıqlı təşkilatçı, xeyirxah və qayğıkeş
insan olan İmam Daşdəmir oğlu Mustafayevin əməyi yüksək
qiymətləndirilmişdir. O, SSRİ Ali Sovetinin (III-V çağırış),
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (IV-V çağırış) deputatı olmuş,
Qırmızı Əmək Bayrağı və «Şərəf nişanı» ordenləri ilə təltif
edilmiş, N.İ.Vavilov adına qızıl medala layiq görülmüşdür.

Azərbaycan xalqına başucalığı gətirən İmam Mus-
tafayevin adı respublikamızın tarixinə qızıl hərflərlə həkk
olunmuşdur.

O, həmişə böyük səmimiyyətlə xatırlanır və yad edilir.
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***
1959-cu ilin yazı idi. Salyan RKK - nin katibi işləyirdim.

RPK – nin birinci katibi Məmməd Pənahov məni yanına
çağırdı. Kabinetə daxil olanda söhbət etdiyi siması çox tanış
və doğma olan insanı göstərib dedi: -tanış ol, respublikamızın
görkəmli rəssamı Səttar Bəhlulzadədir. Mən məmnuniyyətlə
qonağın əlini sıxıb “xoşgəldin” elədim.

Rəssam “Kür lövhələri” tablosunu çəkmək üçün Salyana
gəlmişdi. Biz onunla Kür çayının üzərində olan körpüdən
təxminən bir kilometr məsafədə Kürün əyilən məcrasına
gəldik. O, bu yeri ona görə seçmişdi ki, Kürün üstündən
keçən körpünü, hər iki sahildə olan meşələrin mənzərəsini
çəkə bilsin. Kürün Muğan tayında olan meşəyə Tuğay meşəsi
deyilirdi. Biz bütün günü burada birlikdə olduq. O, cürbəcür
rənglərlə lövhələr çəkib yığırdı. Mən isə bu işin prinsipini
bilmirdim, müdaxilə də edə bilməzdim. Səttar Bəhlulsadənin
o zaman 50 yaşı vardı. Artıq o, respublikada tanınmış rəssam
idi. Bakının Əmirhacıyan kəndində doğulmuşdu, Məmməd
Pənahovun həmkəndlisi idi.

İllər keçdi, Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan sovet rəssamı,
müasir boyakarlıq məktəbinin banisi, mənzərə janrının
yaradıcısı, Azərbaycan respublikasının əməkdar incəsənət
xadimi (1960), Azərb.SSR – nin xalq rəssamı (1963), Azərb.
SSR Dövlət mükafatı laureatı (1972) oldu. 1946 – cı ildən
ömrünün sonuna kimi mənzərə janrında saysız – hesabsız
əsərlər yaratdı. O, yüzlərlə əsərlərin müəllifi kimi qəlblərdə
yaşayır və yüz illər də bundan sonra yaşayacaqdır. Onun
əsərləri Azərbaycan Dövlət Şəkil Qalareyasında, Azərbaycan
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Dövlət İncəsənət Muzeyində, Moskvada və b. Dövlət muzey -
lərində saxlanılır. O, dövlətin ali mükafatına: iki dəfə Qırmızı
Əmək Bayrağı ordeninə və medallara layiq görülmüşdür.
Onun yaratdığı əsərlər Əlcəzairdə, Misirdə, Livanda,
Suriyada, Tunisdə, Norveçdə, İraqda, Kubada, Kanadada,
Belçikada, Fransada, Yaponiyada və b. ölkələrdə keçirilən
sərgilərdə sovet təsviri sənətini layiqincə təmsil etmişdir. 

Bütün bu məziyyətləri nəzərə alan qədirbilən xalqımız
ona “Rənglər sultanı” adını vermişdir. Belə bir sənətkarı un-
utmaq ən azından günahdır.

***
Yaddaşımda iz buraxan şəxsiyyərlərdən biri də Muxtar

Süleymanovdur. O, uzun illər Qazaxda partiya komitəsinin
birinci katibi işlədikdən sonra Salyan rayonunun Lapatin
camışçılıq sovxozuna direktor təyin olunmuşdu. O, yenilikçi,
qurucu, abadlığı, yaşıllığı çox sevən bir insan kimi yaddaş -
larda yaşayır. İndi də onu qazaxlılar da, lapatinlilər də yaxşı
xatırlayır. Onun yaxşı işi indi də xalq tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir

***
1958-ci ilin dekabr ayı mənim üçün əlamətdar oldu. Məni

Moskvaya Ali Komsomol Məktəbinə oxumağa göndərdilər.
Moskvada oxuduğum o günlər heç vaxt yaddan çıxmır. Ali
Komsomol məktəbində o zamankı Partiya, Komsomol,
Dövlət Plan Komitəsi, İqtisadiyyat İnstitutlarından və başqa
rəhbər yoldaşlar bizə maraqlı mühazirələr oxuyurdular. Biz
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o vaxtı Moskva Komsomol Təşkilatının işi ilə tanış olduq və
onlardan xeyli təcrübə topladıq. O günlərin unudulmaz
xatirəsi 1958-ci ilin 31 dekabrda Kremlin Georgevski zalında
yeni ilin  qarşılanması idi. O gecənin abu-havası və görülən
tədbirlərin əhatəli olması heç vaxt yaddan çıxan deyil.
Moskvadan qayıdandan sonra təhsilin yekunları haqqında
Azərbaycan Komsomolu Mərkəzi Komitəsinə hesabat
verdik. Və eyni zamanda, Moskva təhsilinin yekunları
haqqında RKK-nin işçilərinə, Komsomol aktivinə məlumat
verməklə bərabər, Respublikanın Gənclər Təşkilatının orqanı
olan «Azərbaycan Gəncləri» ,”Molodyoj Azerbaydjcana”
qəzetlərində məqalələrlə çıxış etdim. Ümumiyyətlə, 1954-cü
ildən 1961-ci ilə qədər Salyan Rayon Komsomol Təşkilatında
işlədiyim vaxt unudulan deyil. Bu dövrdə ən mühüm
hadisələrdən birisi Neftçala rayonunun ləğv edilib Salyan
rayonuna birləşdirilməsi oldu. Əlbəttə, bu rayonların böyük
bir ərazini əhatə etməsi işlərimizi çox çətinləşdirirdi.
Rayonların birləşməsindən sonra Azərbaycan Komsomolu
Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi Viktor İvanoviç Popov
RKT-nın işi ilə tanış olmaq üçün rayona gəlmişdi. Mən ona
təklif etdim ki, birinci tanışlığı keçmiş Neftçala Rayon Kom-
somol Təşkilatının işindən başlayaq. Belə də etdik. Neftçala
şəhər Komsomol Təşkilatlarının işi ilə tanış olduqdan sonra
mən onu çay süfrəsinə dəvət etdim. Və beləliklə, biz çay
süfrəsində söhbətimizi davam etdirdik. Xalqımıza məxsus
qonaqpərvərliklə, xalq musiqisilə məclis arəstə oldu. Bir
misal kimi həmişə deyərdi, gedək çay içək. Onda isə bütün
məsələlər aydın olurdu ki, çay içməkdən sonra hansı tədbirlər
olur. 
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***
1961-ci ildə mənim Respublika Komsomolu Mərkəzi

Aparatına işə gəlmək məsələm qaldırıldı. ALKGİMK-nin bir-
inci katibi Maqsud Əlizadənin təklifinə Rayon Partiya Komi -
tə sinin birinci katibi Aslan Hüseynov razılıq vermədi. Lakin
Maqsud Əlizadə AKP MK-nin təşkilat şöbəsi ilə danışıb,
məsələnin müsbət həllinə nail oldu. Beləliklə, 1961-ci ildən
mən Azərbaycan Komsomolunun Mərkəzi Komitə sində işə
başladım.

Mənim MK-yə işə gəlməyim şəxsi həyatımda çox ciddi
çətinliklər yaratdı. Bakıda evim yox idi, ailəm, uşaqlarım
qaldı rayonda. Bakıda bir müddət tanışların evində qaldım,
sonra isə Ali Partiya Məktəbinin yataqxanasında yatmağa yer
verdilər. Beləliklə, mənim ikinci tələbəlik həyatım başladı.
Çox çətin günlər keçirdim. Ailəm rayonda, özüm Bakıda ray-
onlara ezamiyyətə gedirəm (təlimatçı kimi Ağdam, Ağcabədi,
Bərdə, Mirbəşir, Kəlbəcər rayonlarına baxırdım). Əlbəttə, bu
dövr mənim üçün nə qədər çətin keçsə də, mən bunların
hamısına dözdüm. Bir il təlimatçı, bir il təşkilat şöbəsinin
müdiri işlədikdən sonra, 1962-ci ilin dekabr ayında məni
Azərbaycan LKGİ MK-nin katibi seçdilər. Katib seçilən kimi
mənə ev verildi. Və beləliklə, ailəmi yığışdırıb Bakıya
gətirdim. Həyatımın çətin anları artıq arxada qalmışdı. Kom-
somolun MK-nin katibi işləyərkən bütün kənd Komsomol
təşkilatlarına rəhbərlik edirdim. Mənim əsas iş sahəm Re-
spublika Komsomolunun Kənd Təsərrüfatındakı fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq və kadr işləri ilə məşğul olmaq idi. Əlbəttə,
bütün respublikaya – Qusardan tutmuş Bakıya qədər,
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Bakıdan Qazaxa qədər, Bakıdan Astaraya qədər bütün
respublikanın Komsomol təşkilatlarına rəhbərlik etmək asan
məsələ deyildi. Harda çətin işlər vardısa, ora birinci mən
getməli olurdum. Heç yadımdan çıxmaz – Qusar rayon Kom-
somol Təşkilatının konfransını qurtarmışdıq. Maqsud Əlizadə
zəng vurdu ki, Tovuz və Qazax rayonlarında konfransın
keçirilməsi pozulub, təcili ora getməlisən. Mən Qusardan
çıxıb Bakıya gəldim, Bakıdan isə Qazaxa getdim. Bir gündə
956 km məsafəni qət etməli oldum. Sonrası gün Qazax-
Tovuz Rayon Komsomol Komitələrinin birləşmiş
konfranslarını keçirtdik. Bütün narazılıqlar, konfliktlər
aradan qaldırıldı. Qazaxdan çıxış edən komsomol təşkilatları
Komsomol Təşkilatının işindən danışmaq əvəzinə şeir
deməklə məşğul idilər. Bütün bunların hamısına son qoyuldu.
Rayon Komsomol Komitəsinin katibləri, büro üzvləri seçildi.
Belə konfliktli məsələlər o vaxtlar çox olurdu. Bütün bunları
nizama salmaq əlbəttə asan məsələ deyildi. Mən tez-tez ray-
onlara gedir, KT-nın işi ilə məşğul olurdum. Heç yadımdan
çıxmaz, Ağdamda komso mol çuların müşavirəsini keçirməli
idim. O vaxt Ağcabədi rayonunun Ağdam rayonuna
birləşdirilməsi məsələsi çox ciddi bir xarakter almışdı.
Ağdama gələrkən raykomun qarşısında çoxlu insanların
toplaşdığını görüb, soruşdum: – bunlar niyə yığışıblar?
Dedilər: - biz Ağcabədi ilə birləşmək istəmirik. Onların
hamısını kluba yığıb, söhbət apararkən bir nəfər komsomolçu
çıxış edib dedi: Yoldaş Sailov, səni and verirəm o başının
üstündəki Leninin portretinə, bizim məsələni həll edin. Mən
onlara məsələni izah etdim ki, bu mə sələlər mənim
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səlahiyyətim daxilində deyil. Sonra Ağca bə didən gələn
nümayəndə heyətini qəbul etdim. Nüma yəndənin başçısı
çıxış edərkən dedi ki, biz KTN-nin müavini Əhməd
Paşayeviç Xəlilovu həbs etmişik. Mən soruşdum ki, nə üçün
həbs etmisiz? Dedi ki, bizim məsələmiz həll olunmayana
qədər onu buraxmayacağıq. Bu söhbət çox uzun çəkdi. Mən
məcbur olub MK-nin katibi Qəmbər Kazımovu axtarmağa
başladım. Dedilər ki, Füzuli rayonundadır. Mən məcburən
Füzuli rayonuna gedib onunla görüşdüm, Ağdam, Ağcabədi
rayonunda olan vəziyyəti məruzə etdim. O, isə öz növbəsində
Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi Vəli Axundovla
danışdı. Və əlavə tədbirlərin görülməsi üçün razılığa gəldilər.
Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nin Kənd Təsərrüfat
üzrə katibi Qəmbər Kazımov çox işgüzar, bacarıqlı, qayğıkeş
bir rəhbər idi. İşlədiyim bütün dövrlərdə istər Komsomolun
MK-nin katibi, istərsə də MK-nin Aparatında işlədiyim vaxt
və eyni zamanda Astara, Qasım İsmayılov RPK-lərinə
rəhbərlik etdiyim zaman mənə istədiyim köməyi etmişdir.
Yalnız iki faktı göstərmək istəyirəm ki, Astara rayonunda
işləyərkən böyük  Lavain Su anbarının tikintisinə çox qayğı
ilə yanaşır və onun vaxtında tikilib istifadəyə verilməsi üçün
Respublikanın aidiyyatı orqanlarını nəzər-diqqətində
saxlayırdı. Hətta bir dəfə Lavain Su Anbarının tikildiyi yerdə
Respublikanın aidiyyatı təşkilatlarını ora dəvət edib əməli
iclası özü apardı və müvafiq orqanlara lazımi göstərişlər
verdi. Daha sonra Qasım İsmayılov (İndiki Goranboy) rayo -
nunda pambığın suva rılması üçün çox böyük çətinlikləri
onun vasitəsilə aradan qaldıra bildik. Qasım İsmayılov rayo-

Zəkanın gücü

39



nunda kənd təsərrüfa tının, xüsusilə pambıqçılıq, taxılçılıq və
yemçilik sahələrinin suvarılması subartezian quyularının
qazılıb istifadəyə verilməsi çox ciddi dövlət əhəmiyyətli iş
idi. O vaxtlar Respublika Nazirlər Soveti xüsusi qərarla
quyuların qazılması üçün bölgünü təsdiq edirdi. Bu işə
nəzarət isə Su Təsərrüfat Nazirliyinə tapşırılırdı. Respublika
Su Təsərrüfat naziri Tağı Əbdülrəhimov rayona müstəsna
kömək etmək məqsədilə Subartezian Quyularının qazılması
və istismarı idarəsini bu rayonda yaratmışdı. Subartezian
Quyularının qazılmasının məsuliyyəti idarənin rəisi Hidayət
Səfərova həvalə olun muşdu. Hidayət Səfərov Rayon Partiya
Komitəsinin büro üzvü idi. O, çox məsuliyyətli, intizamlı,
özünə və işçilərinə qarşı tələbkar idi. Mən isə bundan istifadə
edərək quyuları qabaqcadan qazdırırdım. Bu məsələ çox
ciddi xarakter aldığı üçün, Mərkəzi Komitənin bürosunun
müzakirəsinə çıxarıldı. Mən büroda cavab verməli oldum.
Lakin MK-nın bürosu mənim mövqeyimi müdafiə etdi. Mən
öz çıxışımda dedim: - düzdür, quyuları qazdırmışam, ancaq
təsərrüfatın inkişafı üçün. Əlavə etdim ki, mən bu rayondan
gedəndə belə qazılan quyuların suyu təsərrüfat üçün istifadə
olunacaq. Beləliklə, mənə cəza verdirmək istəyənlərin arzusu
ürəklərində qaldı.

İşlədiyim dövr ərzində elə bir məsələ olmayıb ki, ona
müraciət edim, nəticəsiz qalsın. Onun qayğıkeşliyi sayəsində
Respublikanın Partiya orqanlarında işləyən Raykom katibləri
həmişə ondan razılıq edirdilər. O vəzifədən getdikdən sonra
da münasibəti olan insanlarla əlaqə saxlayır, onlara lazımi
köməklik göstərirdi.
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Mənim AKP MK-nin Partiya Orqanlar Şöbəsinə işə
keçirilməyimin əsas səbəbi Respublika Komsomolunun
Mərkəzi Komitəsindəki fəaliyyətim zamanı qaldırdığım
bütün təşəbbüslərin MK tərəfindən müdafiə edilməsi idi ki,
nəhayət, öz müsbət nəticəsini verdi. Respublikada tut
bağlarının salınması, qarğıdalıya hamilik etmək, mexaniza-
siya kadrlarının hazırlanması, Mənsur Kərimovun iş təşəb -
büsü, 1+5: bir mexanizator 5 mexanizator hazırlamalıdır
təklifi və Respublikanın kolxoz və sovxozlarında gübrənin
saxlanması üçün mərkəzi anbarların tikilməsi təşəbbüsü MK
tərəfindən daima müdafiə olunmuşdur.

*** 
Kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi və

Azərbaycan komsomolunun və gənclərinin gördüyü
işlərin mənzərəsini bu yazıdan aydın görmək olar.1

Sosialist kənd təsərrüfatı SSRİ xalq təsərrüfatının mühüm
tərkib hissəsi və maddi nemətlər istehsalının  həyati əhəmiy -
yəti olan başlıca sahələrindən biridir. O, əhaliyə ərzaq məh -
sulları, yüngül sənayeyə və yeyinti sənayesinə isə xammal
verir. Elmi kommunizmin banisi K. Marks göstərmişdir. "…
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı bilavasitə istehsalçıların
yaşayışı üçün və ümumiyyətlə, hər cür istehsal üçün ən bi -
rinci şərtdir"2.

K. Marksın bu dahiyanə sözləri sosialist kənd təsərrüfatına
da şamil edilə bilər. Sosialist kənd təsərrüfatı sosializm
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cəmiyyətinin hər bir üzvünün mənafeyi ilə bilavasitə əlaqə -
dardır. Maddi nemətlər bolluğu yaradılması partiyanın xalqın
güzəranını yaxşılaşdırmaq siyasətinin ən başlıca xəttidir.
Maddi nemətlər bolluğuna nail olmaq üçün kənd təsərrüfatı
istehsalını inkişaf etdirmək zəruridir. Sov. İKP Proqramında
göstərilir: "Qüdrətli sənaye ilə yanaşı, tərəqqi edən, hərtərəfli
inkişaf etmiş və yüksək məhsul verən kənd təsərrüfatının
yaradılması kommunizm qurmağın vacib şərtidir"1.

Partiya sosialist kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatını hərtərəfli
təhlil etmək əsasında son illərdə onun geri qalması
səbəblərini aşkara çıxartdı və geriliyin aradan qaldırılmasının
konkret yolunu göstərdi. Kommunist partiyası son illərdə
kolxoz və sovxoz istehsalını yüksəltmək sahəsində bir sıra
mühüm və böyük tədbirlər həyata keçirdi. Bu tədbirlər
sistemində intensivləşdirmənin rolu böyükdür. Kənd təsərrü -
fatının əsas istehsal vasitəsi olan torpağın becərilməsini
yaxşılaşdırmaqda və hər hektar torpaq sahəsindən daha çox
və ucuz məhsul götürməkdə intensivləşdirmənin əhəmiyyəti
böyükdür. Eyni torpaq sahəsinə əlavə kapital qoyulması ilə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını yüksəltmək intensiv -
ləşdirmənin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Kənd təsərrü -
fatında istehsalın intensiv inkişafını xarakterizə edərək, K.
Marks göstərirdi: "… intensiv becərmə dedikdə iqtisadi
mənada biz yalnız onu nəzərdə tuturuq ki, kapital bir-birinin
yanında yerləşən torpaq sahələri arasında bölüşdürülmək
əvəzinə eyni bir torpaq sahəsində təmərküzləşdirilir"2.
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V.İ.Lenin Marksın kənd təsərrüfatında istehsalın in-tensiv
inkşafı haqqındakı nəzəriyyəsini yeni tarixi şəraitdə daha da
inkişaf etdirirdi. V. İ. Lenin öyrədirdi ki, hər bir ictimai-iqti-
sadi hadisəyə münasibətdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatında
istehsalın intensivləşdirilməsinə da tarixi nöqteyi-nəzərdən
yanaşmaq lazımdır. Kənd təsərrüfatı istehsalında "ümumiy -
yətlə" intensivləşdirmə yoxdur və ola da bilməz. Kənd
təsərrüfatının intensivləşdirilməsi müəyyən ictimai istehsal
üsulunda, konkret istehsal münasibətləri sistemində baş verir.
İntensivləşdirmənin forması, onun spesifik cəhətləri və
xüsusiyyətləri hər bir ictimai-iqtisadi formasiyada istehsal
münasibətlərinin xarakteri ilə, cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən
əsas iqtisadi qanunla müəyyən olunur. 

Kolxoz istehsalının intensiv istifadə edilməsi, əvvəla, əkin
yerlərinin və kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan başqa
torpaqların hər hektar sahəsinə düşən istehsal xərclərinin
cəmi ilə; ikincisi, əkin yerlərinin və kənd təsərrüfatı üçün
yararlı olan başqa torpaqların hər hektar sahəsinə düşən is-
tehsal vasitələrinin (əsas və dövriyyə vəsaitinin) dəyəri;
üçüncüsü, mexaniki qüvvə ilə görülən işlərin həcmi və onun
artımı ilə; dördüncüsü, əkin yerlərini və kənd təsərrüfatı üçün
yararlı başqa torpaqların hər hektarı üzrə təsərrüfatda
qazanılan əmək günlərinin miqdarı ilə; nəhayət, əkin
yerlərinin və kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan başqa
torpaqların hər 100 hektarına görə mal-qaranın sıxlığı və
artımı ilə ölçülür.

V.İ.Lenin kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi səviy -
yəsini xarakterizə edərək göstərirdi ki, gübrə xərcləri,
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alətlərlə maşınların dəyəri haqqındakı məlumat iqti-sadi sta-
tistikada əkinçiliyin intensivlik dərəcəsinin ən dürüst
göstəricisidir.

Buna görə də partiya və hökumət kənd təsərrüfatında
intensivləşdirməyə xüsusi fikir verir. Çünki intensivləşdirmə
kolxoz və sovxoz istehsalının bütün sahələrinin sürətlə
inkşafı üçün başlıca yoldur. İsteh-salın intensivləşdirilməsi
təsərrüfatçılıq metodlarını daim yaxşılaşdırmağı və təkmilləş -
dirməyi tələb edir. İntensivləşdirmə süni və üzvi gübrələrdən,
texnikadan düzgün və səmərəli istifadə etməyi, yüksək
məhsuldar mal-qara cinsləri yetişdirməyi, aqronomiya və
zootexnika elminin ən yeni nəaliyyətlərini istehsalatda geniş
tətbiq etməyi və s. nəzərdə tutur.

Sov. İKP Proqramında deyilir: kənd təsərrüfatını yüksəlt -
mək və ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarına getdikcə artan
tələbatını öldəmək üçün başlıca yol hərtərəfli mexanikləş -
dirmə və ardıcıl intensivləşdirmə yoludur.

Kənd təsərrüfatı istehsalının bütün sahələrinin inkişaf
etdirilməsində onun bütün sahələrində texnikanın tətbiqi və
istehsal proseslərinin hərtərəfli mexanikləşdirilməsinin
böyük və həlledici əhəmiyyəti vardır.

Hələ vaxtilə K. Marks göstərmişdir ki, maşından istifadə
edilməsi iş vaxtını azaldır, əməyi asanlaşdırır, insanın təbiət
qüvvələri üzərində qələbəsini təmin edir, həm də K. Marks
burjua cəmiyyətindən fərqli olaraq kommunizmdə maşınların
tam mənası ilə insanlara xidmət etdiyini göstərirdi. V.İ. Lenin
kənd təsərrüfa-tının inkişaf etdirilməsində texnikanın və
texniki tərəqqinin rolu haqqında K. Marksın fikrini daha da
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inkişaf etdirərək sənayeni əkinçiliyin hərəkətverici amili
adlandırır və deyirdi ki, yalnız sənaye kənd təsərrüfatı
istehsalını irəli apara bilər.

Sosializm cəmiyyəti bütün üzvlərinin yaxşı güzəra-nını və
hərtərəfli mənəvi inkişafını təmin edir. V.İ. Lenin göstərirdi:
"Keçmişdə insanın bütün zəkası, onun bütün dühası yalnız,
bəzilərinə texnika və mədəniyyətin bütün nemətlərini ver -
mək, başqalarını isə ən zəruri şeydən – maarif və inkişafdan
məhrum etmək üçün yaradırdı. İndi isə texnikanın bütün
xariqələri, mədəniyyətin bütün nailiyyətləri ümumxalq malı
olacaqdır və bundan sonra insan zəkası və dühası heç bir
zaman zorakılıq vasitəsinə, istismar vasitəsinə çevrilməyə-
cəkdir".

Sosializm ictimai quruluşunun ən ümdə nailiyyətlərindən
biri vaxtilə geridə qalmış, dağınıq kəndli təsərrüfatlarını
güclü istehsal vasitələrinə əsaslanan, texnikaya arxalanan
kollektiv təsərrüfatda birləşdirmək oldu.

Sov. İKP Proqramında deyilir: "Kolxoz forması, kənddə
müasir məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsinə və tələ -
batına tamamilə uyğundur, yeni texnikanı və elmin nailiy -
yətlərini səmərəli surətdə tətbiq etməyə, əmək mənbələrindən
faydalı şəkildə istifadə etməyə imkan verir… Kolxoz quru -
luşundakı imkanlardan və üstünlüklərdən hərtə rəfli istifadə
etmək lazımdır"1.

Sov. İKP fevral (1964-cü il) Plenumu kənd təsərrüfatında
istehsal-iqtisadi bazanın kökündən dəyişməsi, kolxoz və
sovxozların texnika üzrə daha yaxşı təchiz edilməsi və gözəl

Zəkanın gücü

45

                                                      
1 Sоv. İКP Prоqrаmı. Аzərnəşr, 1961, S.73



kadrlar yetişməsini nəzərə alaraq intensivləşdirməni daha da
gücləndirməyi təxirə salınmaz vəzifə olaraq irəli sürdü. Sov.
İKP-nin oktyabr və noyabr (1964) Plenumlarından sonra
partiyanın bu sahədəki işi daha da konkretləşdi. Mərkəzi
Komitənin mart (1965) Plenumunun qərarları partiyanın bu
istiqamətdəki işinə gözəl nümunədir.

Lenin komsomolu həmişə olduğu kimi, partiyanın
müəyyən etdiyi bu vəzifələrin də həyata keçirilməsində par-
tiya təşkilatlarının köməkçisi olmuşdur. O, partiyanın bu
çağrışına da böyük əmək nümunələri ilə cavab vermişdir. Bu
sahədə ÜİLKGİ MK-nın mart Plenumu-nun (1964) və
Azərbaycan LKGİ MK-nın sentyabr (1964) Plenumunun
qərarları xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Sov. İKP fevral (1964-cü il) Plenumundan sonra keçirilən
ÜİLKGİ MK V plenumu ümumxalq işində - kənd
təsərrüfatının intensivləşdirilməsi işində Lenin komsomolu-
nun, sovet gənclərinin konkret iştirakı məsələlərini müzakirə
etdi. 1964-cü ilin sentyabrında Azərbaycan LKGİ MK III
plenumu intensivləşdirmə ilə əlaqədar olaraq "Respublikanın
kənd komsomol təşkilatları tərəfindən qəbul edilmiş öhdə -
çiliklərin yerinə yetirilməsi haqqında" məsələni müzakirə
etdi. Plenum göstərdi ki, vəzifə gübrələri geniş istifadə
etməklə hər hektardan yüksək məhsul götürməkdən, suvar -
manı, kompleksli mexanikləşdirməni inkşaf etdirməkdən,
elmi və qabaqcıl təcrübənin nailiyyətlərini tətbiq etməkdən
ibarətdir. Plenum komsomol təşkilatlarını Özbəkistan
gənclərinin nəcib təşəbbüsünə qoşularaq, qarğıdalıdan ildə
iki dəfə məhsul götürməyə çağırdı və başqa sahələr üzrə
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mübariz vəzifələr irəli sürdü.
Buna cavab olaraq respublikanın kolxoz kəndinin oğlan

və qızları bu sahədə böyük işlər görmək əzmində olduqlarını
göstərdilər. Respublikamızın kolxoz və sovxozlarının bərə -
kətli tarlalarında məhsul uğrundakı mübarizədə gənclər ön
sırada gedirdilər. Respublikanın komsomolçuları kənd təsər -
rüfatının intensivləşdirilməsi vəzifəsinə uyğun olaraq 1964-
cü ildə 80 min hektar pambıq sahəsinin becərilməsini, hər
hektardan 25 sentner məhsul götürməyi, 30 min ton
məhsulun ma-şınla yığılmasını öhdələrinə aldılar. Daha sonra
suvarılan torpaqların hər hektarından 35-40 sentner qarğıdalı
dəni, 3000-4000 sentner yaşıl kütlə, 40-50 sentner çəltik və
20-25 sentner taxıl əldə etmək, 70 heyvandarlıq fermasını
mexanikləşdirmək və 4500 gənci heyvandarlıq fermalarına
göndərmək haqqında öhdəçilik müəyyən edildi.

Kənd təsərrüfatı istehsalını intensivləşdirmədə kimyanın
rolu böyükdür. Sov. İKP MK dekabr (1963-cü il) Plenu-
munda irəli sürülən "Böyük kimya yaratmaq" şüarı komso-
molun mübariz şüarına çevrildi. 350 nəfər gənc, komsomol
putyovkası ilə Sumqayıt superfostfat zavoduna daimi işə
göndərildi. Respublikada dövrəvi komsomol nəzarəti təşkil
edildi. Gübrələrin zavodda istehsalından nəqliyyat vasitəsi
ilə daşınması və torpağa verilməsinə qədər bütün proses kom-
somol nəzarəti altına alındı. Kimya biliklərinin təbliğinə xü-
susi fikir verildi. Həmin ilin yay tətili günlərində 4.000 nəfər
ali məktəb tələbəsi zəhmətkeşlər qarşısında mühazirələrlə
çıxış etdilər.

Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək amillərindən biri də
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mədən və üzvi gübrələrdən düzgün istifədə etməkdən ibarət
idi. Gübrənin saxlanması və səmərəli tətbiqi məsələləri də bu
dövrdə komsomolun diqqət mərkəzində olmuşdur. Azər -
baycan LKGİ Mərkəzi Komitəsi mədən gübrələrindən
hərtərəfli və düzgün istifadə olunması işini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə bir sıra tədbirlər müəyyən etdi. Azərbaycan LKGİ
Mərkəzi Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Məhsulları İstehsalı və
Tədarükü Nazirliyi, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikası
Birliyi mədən gübrələrinin istehsalat idarələri arasında
düzgün bölünməsinə nəzarət etdi. Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası və Azərbaycan  Dövlət Universitetinin aspi rant -
ları, tələbələri kolxoz və sovxozlarda aqrokimya xəritələrinin
hazırlanmasına cəlb olundu.

Respublika komsomolu gübrələrin saxlanılması işini
hamiliyə götürdü. Bu sahədə Azərbaycan LKGİ Mərkəzi
Komitəsinin oktyabr (1963) Plenumunun qə-rarları mühüm
rol oynayırdı. Plenum gübrələrdən isti-fadə edilməsinin və
saxlanılmasının yarıtmaz olduğunu göstərdi. Plenumun
materiallarında göstərilirdi ki, "Yeddiilliyin beşinci ilində 190
min hektar dənli bitkilər sahəsinə (xüsusən buğda sahələrinə)
gübrə verilməli idi. Lakin cəmi 26, 7 min hektara gübrə
verilmişdi. Daşın-mış gübrədən 1.000 tonundan istifadə
olunmamış, yəni daşınıb sahələrə verilməmişdir.

Azərbaycan LKGİ MK bu plenumunun qərarları əsasında
komsomol təşkilatları gübrənin saxlanması üçün kolxozların
və briqadaların nəzdində mərkəzləşdirilmiş anbarlar tikilməsi
təşəbbüsünü irəli sürdülər. Salyan rayonundakı Şaumyan
adına kolxoz komsomol təşkilatı briqadalar nəzdində gübrə
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saxlayan anbarlar tikilməsinin təşəbbüskarı oldu. Kolxoz
komsomol təşkilatı respublikanın bütün komsomolçu
gənclərinə müraciət etdi. Salyan rayonunun 7 kolxoz və 2
sovxozunda ilk anbarlar bina edildi. Azərbaycan KP MK-nın
Rəyasət heyəti həmin təşəbbüsü müzakirə edib bəyəndi və
respublikada geniş yayılmasını məsləhət gördü. 4 aylıq qısa
müddətdə 70-dən artıq anbar tikildi. Gübrə saxlayan
anbarların tikilməsində Bərdə, İmişli, Qazax, Zaqatala,
Sabirabad istehsalat idarələrinin komsomol komitələri daha
yaxşı fəallıq göstərdilər. Respublikanın komsomol təşkilatları
Sov. İKP fevral Plenumundan sonra qısa müddət ərzində
gübrələri saxlamaq üçün 195 anbar tikdilər. Gübrələri vax -
tında daşımaq və ondan düzgün istifadə etmək məsələlərini
qaydaya salmaq üçün stansiyalarda, anbarların yanında,
kolxoz və sovxozlarda "Komsomol projektoru" dəstələri
təşkil edildi.

Eyni zamanda komsomolçuların və gənclərin aqrokimya
biliklərinə yiyələnmək uğrunda hərəkatı başladı. Kolxoz və
sovxozların komsomol təşkilatları yanında 596 kurs və
dərnək yaradıldı. Bunlara da 14.500 nəfər komsomolçu cəlb
edildi. Naxçıvan vilayəti, Abşeron, Qazax, Bərdə, Quba,
Lənkəran və Masallı istehsalat idərələrinin komsomol
təşkilatları nəzdində aqrokimya kursları yaradıldı. Quba kənd
təsərrüfatı texnikumu nəzdində iqtisadiyyat universiteti,
Lənkəran, Masallı və Quba rayonlarında birillik qiyabi
məktəblər komsomolçu və gənclərin aqrokimya biliklərinə
yiyələnmələrində əsas baza oldu. 4.000-dən artıq komsomol
fəalı və gənc təsərrüfatçısı bu məktəblərdə təhsil almışdı.
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Gübrələrdən səmərəli və düzgün istifadə edilmə-sində
ayrı-ayrı komsomolçu – gənclər briqadaları və manqalarının
işi xüsusilə fərqlənirdi. Bu sahədə Masallı rayonundakı
Kalinin adına kolxozdakı Komsomolçu-gənclər manqasının
işi ibrətamiz idi1. Komsomolçu Səmayə Ağaməmmədovanın
başçılıq etdiyi bu manqa torpağı əkinə hazırlayarkən hər hek-
tar hesabı ilə 1,5 sentner azot, 5 sentner superfosfat, yemləmə
dövründə 3 sentner azot və 4 sentner superfosfat verməklə,
planda nəzərdə tutulmuş 120 sentner əvəzinə 244 sent-ner
məhsul götürmüşdü2. Manqada hər sentner məhsulun maya
dəyəri 3 manata başa gəlmişdi. Manqanın ümumi pul gəliri
156.000 manat olmuşdu. Manqanın ümumi pul gəliri ayrı-
ayrılıqda həmin rayo-nun “Dmitrov”, "Odessa" və "Şən
həyat" kolxozlarının ümumi gəlirindən çox idi3.

Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsində, xüsusən
məhsulu artırmaqda suvarma böyük rol oynayır. Suvarılan
torpaq sahələrinin genişləndirilməsi taxıl istehsalını artırmaq
üçün çox mühüm real mənbələrdəndir4. 1964-cü ildə
respublikanın suvarılma üçün torpaq fondu 1.195 min hektar
olmuşdur. Bundan kənd təsərrüfatında 1.117 min hektarı,
yaxud 93, 5 faizi istifadə edilmişdir. İstifadə olunmuş
sahələrin ancaq 967 min hektarı suvarılan torpaq idi ki, bunun
da 650 min hektarı müxtəlif dərəcədə duzlu olub yuyulmasını
tələb edirdi. Suya olan ehtiyac yay aylarında daha çox hiss
olunur. Bunu demək kifayətdir ki, 620 min hektar yazlıq
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bitkilərdən yalnız 490 min hektarı qismən yay aylarında su
ilə təmin oluna bilərdi. Ona görə də komsomol təşkilatları
payızlıq dənli bitkilər əkinini ən qısa aqrotexniki müddətlərdə
başa çatdırmaq, əkin suyundan düzgün və səmərəli istifadə
etmək üçün ixtisaslı suçular qrupu ayırmaq uğrunda mübarizə
apardılar. Onlar minlərlə suçular hazırladılar. Zərbəçi kom-
somol-gənclər briqadaları su arxlarını təmir edir, su itkisinin
qarşısını alır, sudan qənaətlə və düzgün istifadə olunmasına
nəzarət edirdilər1.

Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını artırmaqla mütəxəssis
kadrların hazırlanması və yerləşdirilməsi də böyük əhəmiyyət
kəsb edirdi2. Kənd təsərrüfatını intensiv idarə etmək
vəzifəsini yalnız yaxşı, hazırlıqlı mü-təxəssislərin,
mexanizatorların, istehsalat təşkilatlarının olması şəraitində
həyata keçirmək olardı3.

Komsomol təşkilatları bu sahədə də böyük işlər gördülər.
Onlar kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin yerləşdirilməsində
partiya təşkilatlarına yaxından kömək etdilər4.

Respublika komsomol təşkilatı partiyanın göstərişini
yerinə yetirərək, müxtəlif səbəblərə görə kənd təsərrüfatında
işləməyən gənc aqronomları, zootexnikləri, baytar həkim -
lərini kolxoz və sovxozlara qaytarmaq üçün tədbirlər gördü5.
Mərkəzi respublika statistika idarəsinin məlumat larına görə,
kənd təsərrüfatında işləyən ali və orta təhsilli mütəxəssislərin
sayı 5.000 nəfərdən çox idi. Lakin respublikada kənd
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təsərrüfatı kadrlarının çatışmamasına baxmayaraq, bir qrup
mütəxəssislər öz ixtisasları üzrə işləmirdilər1. Bakının sənaye
və başqa müəssisələrində də 330 nəfər ali və 407 nəfər orta
təhsilli kənd təsərrüfatı mütəxəssisi var idi. Keçmiş Xalq
Təsərrüfat Şurasında isə 476 nəfər, Kommunal
Təsərrüfat Nazirliyində 73 nəfər, Səhiyyə Nazirliyində 31
nəfər, Mədəniyyət Nazirliyində 12 nəfər, Azərittifaqda 14
nəfər, Ticarət Nazirliyində 27 nəfər ali təhsilli kənd
təsərrüfatı mütəxəssisi işləyirdi. Kənd təsərrüfatı institu-
tunu bitirən bir çox məzunlar öz ixtisasları üzrə işləmirdilər2.
Hər il kənd təsərrüfatı institutu 300 nəfərdən çox mütəxəssis
buraxır, məzun-ların bir qismi şəhərdə qalıb sənaye
müəssisələrində çalışırdılar. İnstitutun qiyabi şöbəsində təhsil
alanların 736 nəfəri öz ixtisası üzrə işləmirdi. Belə vəziyyətin
qarşısını almaq üçün respublika komsomol təşkilatı
Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun rəhbərliyi
ilə birlikdə 150 nəfəri öz ixtisası üzrə işə göndərildi, 100
nəfəri isə institutdan xaric olundu; həmçinin Naxçıvan
vilayətində 33 nəfər, Qusarda 8 nəfər, Astraxanbazarda 7
nəfər, Zaqatalada 16 nəfər, Qazaxda 4 nəfər, Bərdədə 11 nəfər
gənc mütəxəssis öz ixtisasları üzrə işə göndərildilər3.

Komsomol mexanizator kadrların hazırlanmasında da fəal
iştirak etmişdir. Təkcə 1964-1965-ci illərdə təqribən 29 min
oğlan və qız mexanizator ümumtəhsil kurslarını bitirmişdi.
Qısa müddətdə 500-ə qədər qız sürücü-mexanik sənətinə
yiyələnərək pambıqyığan maşınların sükanı arxasına keçdi.
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Azərbaycanın igid qızı Sevil Qazıyevanın nəcib işi gənclə -
rimiz üçün qəhrəmanlıq nümunəsidir.

Komsomolun yetişdirmələri olan adlı-sanlı sürücü-mexa -
nik lərdən Kövsər Mehdiyevanın, Elmira Əsgərovanın, Atlas
Məmmədovanın və başqalarının adları gənclərimizin qəhrə -
manlıq rəmzidir.

Respublikamızın sosialist kəndinin gəncləri hazırda
Sov. İKP XXIII qurultayının tarixi qərarlarını həyata
keçirmək uğrunda yorulmadan mübarizə aparırdılar1.

***
Mən AKMK-nin katibi işləyərkən hər il Özbəkistanın

Daşkənd şəhərində keçirilən Gənc Təsərrüfatçıların Ümumit-
tifaq Müşavirəsinin iştirakçısı olmuşam. Həmin müşavi rə -
lərdə Özbəkistan KP MK-nin birinci katibi Şərəf Rəşidovun,
Komsomolun birinci katibi Rüxsarə Abdullayevanın və
ölkənin digər rəhbər kadrlarının çıxışları mənim üçün örnək
olmuşdur. Mən həmin müşavirələrdə müttəfiq respublikaların
komso-mol aktivləri ilə, kosmonavtlar Yuri Qaqarin, Ger-
man Titovla Acı çöldə görüşlərim heç vaxt unudulmur. O
vaxtlar ölkə üzrə pambıqçılığın inkişafında Özbəkistan
müstəsna rol oynayırdı. Acı çöldə – (qolodnıy step) yeni
pambıq sahələrinin açılması, pambıqçılıq sovxozlarının
yaradılması, beton kanallar üzərində şuluzlar vasitəsilə
pambığın suvarılması və aqrotexnikanın bütün cəhətlərini
Özbəkistan pambıqçıların dan öyrənmişik. O vaxtlar bir ənənə
olaraq bütün pambıqçılıq respublikaları biri-birinə sosializm
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yarışını yoxlamaq üçün nümayəndələr göndərirdilər. Belə
nümayən dələr tez-tez respublikamıza gəlir və yoxlama
aparırdılar. Belə yoxlamalardan biri mən Qasım İsmayılov
rayonunda işlədiyim vaxt olmuşdu.

***
1964-cü ilin 22 avqustunda Özbəkistandan Ümumittifaq

Müşavirəsindən qayıdandan sonra müşavirənin yekunları
haqqında çıxış etmək üçün məni Radio Televiziya Komi -
təsinə çağırdılar. Mənimlə müsahibəni diktor Natəvan
Hacıyeva aparırdı. İlk dəfə televiziya ilə çıxışım, Natəvan
Hacıyevanın bütün suallarına verdiyin tutarlı, düzgün cav-
ablar gənc pambıqçılar üçün bir nümunə oldu. 

1964-cü ilin 28 avqustunda məni MK-ə çağırdılar. Belə
məsləhət gördülər ki, artıq Siz MK-nin Aparatında işləməli -
siniz. O vaxt MK-nin Təşkilat Şöbə müdiri işləyən
Məhərrəm Mehdiyev mənimlə söhbətində dedi ki, Siz ok-
tyabr-noyabr ayında Kürdəmir Rayon Partiya
Komitəsinə birinci katib göndəriləcəksiniz. Mən buna
etirazımı bildirərək dedim ki,icazə verin 2 il işləyim, sonra
hara istəsəniz göndərərsiniz. Mehdiyev cavabında dedi: –
raykomun birinci katibi getmək üçün çox adamlar zəng edib
xahiş edirlər, biz onları göndərmirik. Sizi göndərmək
istəyirik, sizsə buna etiraz edirsiniz. Əlbəttə, bu
yolverilməzdir. Aradan bir ay keçmişdi ki, Zaqafqaziya
bürosu ləğv edildi. Orada işləyən Qədirov Abdulla Murad
oğlu bizə şöbə müdiri təyin edildi. Mehdiyev isə Dövlət Plan
Komitəsinə müavin göndərildi. Belə ki, mən bundan istifadə
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edərək, Qədirovu razı saldım ki, MK-nin Aparatında
müəyyən dövr işləyim. Qədirov bununla razılaşıb, bundan
sonra 1 il 11 ay MK-nin Təşkilat Şöbəsində məsul
təşkilatçı vəzifəsində işlədim. 

İşlədiyim müddət ərzində 15 rayon PK-nə rəhbərlik
etmişəm. Bütün Şirvan zonasına (Şamaxı, Kürdəmir,
Ağsu, Zərdab, Ucar, Göyçay, İsmayıllı,Qəbələ), daha
sonra Talış zonasına (Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı,
Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar) rəhbərlik etmişəm.

***
18 mart 1966-cı ildən, 14 may 1969-cu ilə qədər Astara

RPK-sinin birinci katibi işlədim.
Astara iqliminə, təbiətinə görə çox zəngin rayondur.

Gündüzləri isti, gecələri sərin olan rayon dənizlə dağ arasında
yerləşir. Gündüzlər dənizdən əsən külək, gecələr dağlardan
əsən yel havanı tənzimləyir, mülayimləşdirir. 

Astara rayonunun iqtisadiyyatında tərəvəzçilik, çayçılıq
və heyvandarlıq əsas yer tutur. İşlədiyim müddət ərzində
tərəvəz istehsalı 14.500 tondan 50 min tona, çay istehsalı
1200 tondan 1800 tona qaldırıldı. Və digər sahələr də in-
tensiv surətdə inkişaf etdirildi. Astaranın çox qəribə
xüsusiyyətləri var. Orda yaşayan əhali talış dilində danışır.
İşə təzə başladığım vaxt RPK-nin Bürosunda bəzi vaxtlar
onlar öz dillərində danışırdılar. Mən isə Talış dilini bilmirdim.
Bir gün Bürodan sonra bütün büro üzvlərini saxladım və on-
lardan xahiş etdim ki, ümumi yerdə, keçirilən tədbirlərdə,
iclas və yığıncaqlarda Azərbaycan dilində danışsınlar.
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Astarada işlədiyim dövr həyatımın ən gənc, qaynar çağları
idi. 32 yaşında RPK-nin birinci katibi vəzifəsini daşımaq asan
məsələ deyildi. Mən çox mürəkkəb məsələlərlə tanış oldum.
Əvvəla, o rayondan yazılan şikayətlər çox böyük vüsət
almışdı. Şikayətçilər çox idi. Hətta bir gündə 100-150 nəfər
şikayətçi qəbul etməli olurdum. Mərkəzi orqanlara
göndərilən şikayətlər yarıba yarı aşağı endirildi. 

***
Astarada işlədiyim dövr ərzində çox böyük tarixi

şəxsiyyətlərlə görüşüb tanış olmuşam. 1967-ci ildə SSRİ Ali
Sovetinə seçkilər zamanı İttifaq Sovetinə SSRİ-nin
Müdafiə nazirinin birinci müavini Verşinin Astara ray-
onundan namizəd verilmişdi. Onun seçicilərlə görüşü çox
maraqlı keçdi. O, bizə görüşə gələndə Çin və Vyetnam
Respubli kasından yenicə qayıtmışdı. Oxucu marağı üçün
onun iki xatirəsini çatdırmaq istəyirəm. Birinci: – biz
məktəbdə olarkən məktəblilərlə görüşdüm. Köməkçimə
dedim ki, podnosa bir az konfet töküb, məktəblilərə ver. Çox
qəribədir, hər məktəbli bir konfet götürdü. Təkid etdim ki,
çox götürün, 2-3-nü götürün. Məktəbli cavab verdi ki, bir
dənəsi mənə bəsdi, qalanı da o biri məktəblilər üçün olsun.
Bizi Xoşimim belə tərbiyə edib. Ən maraqlı görüşüm Çin
KP-nın baş katibi Mao Sezdonla olub. Biz onun qəbulunda
bir saat oturub gözlədik. Bir saatdan sonra onun hər iki qol-
una girən gənc qızlar gətirib kresloda otuzdurdular. Sonra biz
söhbəti davam etdirdik. Bu söhbət ölkəmizin daxili və xarici
siyasətinə aid idi. 
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***
Astara rayonunda işlədiyim müddət ərzində ən yaddaqalan

hadisələrdən birisi ilk iş günümdə  kosmonavt Kamarovun
rayona gəlməsi oldu. Onun həyat yoldaşı bakılı qızı idi. O,
rayonun təsərrüfatlarını gəzdi, görüşlər keçirdik. Təsərrüfat -
larda olarkən zəhmətkeşlərlə görüşüb  öz xatirələrini bölüşdü.

Astaraya gələn tanınmış şəxsiyyətlər arasında Azərbaysan
SSR-nin Xalq artisti Lütvəli Abdullayevin və Rübabə
Muradovanın xatirələrini yada salmaq, xatırlamaq yerinə
düşərdi. Xalq artisti Lütvəli Abdullayevin duzlu söhbətlərinə
qulaq asmaq adamda xüsusi bir ovqat yaradırdı. Şam
yeməyindən sonra bir çox lətifələr danışdı. Dedi: «Bizim
arvad da yenidənqurmanı (perestroykanı) yaman xoşlayır.
Axşam işdən evə qayıdanda gördüm evdə olan mebellərin
yerini dəyişib. Dedim habelə (Şəki ləhcəsi) nə oldu ki,
mebellərin yerini dəyişmisən? Cavabında dedi ki, ha indi
hökumətimiz yerdəyişmə etdiyi kimi mən də evdə mebellərin
yerini dəyişmişəm.»

Xalq artisti ilə Kakolos kəndinə getmişdim. Sovxozun
həyətində köhnə QAZ 69 markalı maşını görüb:

- Bu maşını mənə ver – dedi. 
- Sovxozundu, verə bilmərəm, bu köhnə maşın nəyinə

lazımdı?
- Məyər bilmirsən ki, mən mahir ovçuyam? Bu maşının

qabaq parpresi (şüşəsi) açılır. Ov üçün çox yaxşıdı. 
Nə isə, çox çətinliklə üç aydan sonra xalq artistinin xahi -

şini yerinə yetirdim. Özü ova getdi, amma məni aparmadı…
Muğamlarımızın, xalq mahnılarımızın mahir, əvəzsiz
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ifaçısı Rübabə Muradova xatirimdə silinməz iz buraxıb.
Astara Mədəniyyət evində böyük konsertdən sonra xahiş etdi
ki, sərhədə gedək, o tay Astarasının havasını udum. Mən
dərhal sərhəd qoşunlarının komandirini çağırıb körpünün
üstünə gəlməsini xahiş etdim. Biz bir qrup rayon
zəhmətkeşlərinin hamısı Rübabə Muradovanı müşayiət
etdik. Mən, komandir və Rübabə xanım körpünün sovetlər
tərəfinə aid olan hissəsinə gəldik. Bu zaman Rübabə xanım
ah çəkib elə qəmli oxudu ki, hamı ağladı. Dedi: «Vətən
həsrəti böyük dərddi.» Onu vətən dərdi də öldürdü. Mə onu
Salyanda mədəniyyət evində işləyəndən tanıyırdım. Biz
qonşuluqda yaşayırdıq. Uca boy, gözəl qamət, uzun saçlar,
gözəllik, bir də ecazkar – cazibədar səs allah vergisi idi.
Xalq artisti Rübabə Muradova əsrlərlə xatirələrdə
yaşayasaq. 

***
Astarada işlədiyim vaxt yaddaqalan tarixi şəxsiyyətlərdən

mayestro Niyazi, akademik Ziya Bünyadov, professor Xəlil
Əlimirzəyev, AASK-i Zərifə Şükürova, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Sovetinin sədri Ənvər Əlixanov, Res -
publika Partiya Dövlət Nəzarət Komitəsinin sədri Əli
Kərimov, Respublika Dəmiryol idarəsinin rəisi Abbas
Bağırov, Azərittifaqın sədri Süleyman Abdinbəyov, Azərb.
KPMK-nın şöbə müdiri Mehdi Məmmədov, Nazirlər Sove-
tinin sədr müavini Əli İbrahimov, SSRİ Yeyinti-Sənaye
naziri V.Lein, SİMK-nin Plan-İqtisadiyyat və Ticarət
şöbəsinin müdiri V.Kapkov və başqaları rayonda olmuş, öz
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təəssüratları ilə yaddaşımda qalıblar. Rayonda işlədiyim
müddət ərzində ən böyük hadisə 17 iyul 1966-cı ildə
Moskvaya tərəvəzin göndərilməsi oldu. Moskva Ehtiyat
bazasına pomidor 14-15 günə, xiyar isə 5 günə getməlidir.
Sənədlər düzgün tərtib edilmədiyinə görə pomidor 4 günə,
xiyar isə 15 günə gedir. Bu məhsulun Moskvaya çatması,
orada analiz olunması böyük sensasiyaya səbəb oldu. Bu işə
SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Nikolay Kosıgın, Partiya
Dövlət Nəzarət Komitəsinin sədri Şelepin, Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası MK-nin şöbə müdiri Kapkov bu işlə
məşğul oldu və göstərişlə Kapkov Komissiyanın sədri kimi
Azərbaycana gəldi. İyul ayının 18-də MK-nin ikinci katibi
Pyotr Yelistratov, SİKP MK-nın şöbə müdiri Kapkov,
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Əli İbrahimov,
SSRİ Yeyinti Sənaye naziri Lein, Azərbaycandan Həsən
Seyidov, Mehdi Məmmədov, Süleyman Abdinbəyov,
Abbas Bağırov Astara rayonuna gəldilər. Mən onları
Rayon Partiya Komitəsində qarşıladım və iki gündən bəri
görülən tədbirlər haqqında məlumat verdim. RPK-nin
keçirmiş olduğu tədbirlərdən razı qaldılar. 17 iyul 1966-cı
ildə RPK-nin geniş büro iclası keçirildi. Büroda bütün
təsərrüfat rəhbərləri, briqadirlər, aqronomlar, tərəvəzin
tədarükü ilə məşğul olan şəxslər, rayonun inzibati orqanları
– məhkəmə, milis, prokurorluq orqanları və Dəmir Yol
İdarəsinin rəhbərləri iştirak edirdilər. Büroda rayon İstehsalat
İdarəsinin rəisi Məmmədağa İbrahimov tərəvəzin
göndərilməsi ilə əlaqədar olaraq ətraflı məruzə etdi. Axşam
saat 10-dan başlayan büro gecə saat 4-ə qədər davam etdi.
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Büronun qərarı ilə Ərkivan sovxozunun direktoru Barat
Səmədov, 2 №li sovxozun direktoru Mütəllim Vəliyev,
Dəmiryol İdarəsinin rəisi və Tərəvəz fabrikinin direktoru
partiya cəzası aldılar. Hər iki sovxozdan göndərilən
keyfiyyətsiz məhsula görə şöbə müdirləri və briqadirlər inz-
ibati-istintaq orqanlarına verildi. Rayon qəzeti RPK-nin
keçirmiş olduğu büronun qərarını qəzetdə dərc etdi və səhər
saat 10 tamamda Partiya Komitəsində təbliğatçıların
yığıncağı keçirilərək bütün tərəvəzçilik sovxozlarına və
briqadalarına qərarı çatdırmaq üçün nümayəndələr
göndərildi. İbrahimov Əli tərəvəz fabrikinin fəaliyyəti ilə
tanış olarkən fabrikin direktoru Burcalı Həmidov onu
təbəssümlə qarşılayır. İbrahimov ona deyir: 

- Siz niyə təbəssüm göstərirsiniz? Axı, partiya cəzasına
məhkum edilmisiniz. 

O, isə cavabında deyir:
- Partiya bizi tərbiyə edir, lazım gələndə bizi cəzalandırır,

lazım gələndə isə işimizə qiymət verir. Mən RPK-si bürosu-
nun qərarından özümə lazımi nəticəni çıxarmışam. 

Moskvadan gələn nümayəndə heyətinin rəhbəri V. Kap-
kov mənə dedi ki, keçirdiyiniz büronun qərarı ilə məni tanış
edin. Büronun sənədləri Azərbaycan dilində olduğu üçün onu
tərcümə etməyi Yelistratovun köməkçisi Lalayana həvalə
etdik. L.B.Lalayan raykomun büro qərarının bütün bəndlərini
tərcümə edib Kapkova çatdırdı. Sənədlərlə tanışlıqdan sonra
nümayəndə heyətinin rəhbəri Yelistratova dedi:

- Bu katibin cavan olmasına və az müddət işlədiyinə bax-
mayaraq,  bütün tədbirlərin hamısını görüb. Artıq bunun
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müzakirəyə ehtiyacı yoxdur.
Biz rayonun 2 №-li Kommunist və Subtropik sovxozları -

nın işi ilə tanış olduq. Və bundan sonra bu məsələ ilə əlaqədar
rayona gələn bütün nümayəndələr axşam Subtropik sovxozda
görüşdülər və qərara aldılar ki, artıq bu məsələnin
müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Pyotr Yelistratov gələn
nümayəndələrin bir neçəsini, Tərəvəzçilik naziri Həsən Seyi-
dovu, Mərkəzi Komitənin şöbə müdiri Mehdi
Məmmədovu, Azərittifaqın sədri Süleyman Abdinbəyovu
dinlədi və axşam yeməyindən sonra Yelistratov göstəriş
verdi ki, gələn nümayəndələr hamısı getsin Lənkəran-
Masallı rayonuna. Orada lazım olan işlərlə məşğul olsunlar.
Axşam qonaq evində qalan Moskva nümayəndələri və Yelis-
tratovu səhər tezdən görməyə getdim. Məlum oldu ki,
dənizdə çimmək istəyirlər. Dərhal Astara sərhəd
zastavasının rəisi İvanova zəng vurub sərhəd qapılarının
açılmasını və dənizdə çimməyə icazə verilməsini xahiş
etdim. Həmin dəqiqə sərhəd qapıları açıldı, P.Yelistratov
mənə dedi ki, dənizdə çimmək üçün geyimin varmı?
Dedim ki, yoxdur. Təəssüblə güldü:

- Cavan oğlansan, maşında çimərlik paltarın da yoxdu. -
Zarafatla əlavə etdi:

- Mən sənin kimi cavan olanda, nəinki kişi üçün, hətta
qadın üçün də  geyim olurdu maşınımda.

Dənizdə çimməkdən böyük həzz aldılar. Səhər yeməyin -
dən sonra qonaqları Pensər Postuna qədər ötürüb, geri
qayıtdım. Lakin narahatçılıq qurtarmırdı. Məni düşündürən
əsas məsələ MK-nin bu məsələyə münasibəti idi. Artıq 2 gün
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keçmişdi. Heç bir xəbər yox idi. Mən dözməyib məsələnin
nə yerdə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün MK-nin katibi Əli
Əmirova zəng vurdum.

– Bu işlə Yelistratov məşğuldur, mən vəziyyətin nə yerdə
olduğunu bilmirəm.- cavabını aldım. Bir gün də dözdüm.
Səhərisi gün MK-nin ikinci katibi Yelistratova zəng vur-
dum. Məsələnin nə yerdə olmasını ondan soruşdum.
AKPMK-nin birinci katibi Vəli Axundovun SİKP MK-
dən gəlmiş Kapkovla razılaşdığı üçün bu məsələnin
yenidən MK-nin bürosunda müzakirə olunmasına
ehtiyac olmadığını dedi.

Beləliklə, böyük bir bəladan, narahatçılıqdan,  faciə və
qorxudan canımız qurtardı. Əlbəttə, bu iş başqa məcraya da
dönə bilərdi. Ən azından Partiya cəzası almaqla işdən xaric
oluna bilərdim. Lakin MK-nin birinci katibi V.Axundovun
humanist hərəkəti, məsələyə məntiqi münasibəti mənim
cavan və təcrübəsiz olmağımı nəzərə alıb, büroda
müzakirə olunmasını məqsədə müvafiq hesab etməmişdi.

***
Astarada işlədiyim müddət ərzində AKP MK rəhbərliyinin

daimi qayğısını hiss edirdim. Artıq 1966-cı il başa çatdı.
Tərəvəzçilik, çayçılıq, heyvandarlıq və başqa sahələrdə ray-
onun göstəricilərini nəzərə alaraq Astara rayonu MK-nin və
Respublika Nazirlər Sovetinin keçici qırmızı bayrağına layiq
görüldü.

Keçici qırmızı bayrağı təqdim etmək üçün rayona Respub-
lika Nazirlər Sovetinin sədri Ənvər Əlixanov gəldi. Əlixanov
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yoldaş bayrağı təqdim etdikdən sonra rayonun bir sıra
təsərrüfatlarında oldu və büro üzvləri ilə səmimi söhbət etdi.
Rayonun nə kimi problemləri olduğu ilə maraqlandı. Mən bir
çox təkliflər verdim. O isə cavabında dedi:

- Bütün bu dediklərinizin hamısını mənim adıma məktub
şəklində yazıb 3 gündən sonra Rayon İcraiyyə Komitəsinin
sədrini yanıma göndər.

Onun dediyi kimi etdim. Bütün təkliflərə RPK-nin büro
iclasında bir daha baxıb Nazirlər Sovetinə təqdim etdik.
Nazirlər Sovetinin sədri Əlixanovun göstərişi ilə həmin
məktub Nazirlər Sovetinin iclasına çıxarıldı və bütün Re-
spublika Nazirlərinin iştirakı ilə müzakirə edildi. Beləliklə,
Astara rayonuna kömək haqqında Nazirlər Sovetinin xüsusi
qərarı qəbul edildi. Həmin qərarda Respublikanın bir sıra
nazirliklərinə xüsusi tapşırıqlar verildi. O cümlədən,
Respub li kanın Su Təsərrüfatı Nazirliyi, Kommunal
Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərittifaq, Tərəvəzçilik Komitəsi,
Tikinti Nazirliyi və başqa nazirliklərin vəzifələri həmin
qərarda konkret şəkildə göstərildi. Çox gözlənilməyən bir hal
idi ki, həmin qərarın icrasına nəzarət Respublika Nazirlər
Sovetinin İşlər İdarəsinə və RPK-nin birinci katibi kimi mənə
həvalə edildi. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxtkı respub-
lika rəhbərli yində təmsil olunan nazirlər və məsul işçilər çox
məsuliyyətlə bu qərarın yerinə yetirilməsinə əməl etdilər.
Nazirlər Sovetinin qərarına uyğun olaraq Rudakənar
kəndində yeni qəsəbənin salınması, Subtropik sovxozda
qonaq evinin tikilməsi, Astara şəhərinin tam elektrikləş -
dirilməsi (gündüz işıqları), tərəvəz fabrikinin yenidən
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qurulması, Dəmişovka stansiyasının yenidən tikilməsi üçün
tədbirlər görüldü.

Maraqlı bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, qərarda
göstərilən evlərin tikilməsi başa çatdırıldıqdan sonra MK-yə
mənim haqqımda imzasız məktub göndərdilər, güya mən
özbaşınalıq edərək, həmin qəsəbədə məktəb-klub, mağaza
tikdirmişəm. Yazılan bu fakt doğru idi. Az müddət keçmişdi
ki, Respublika Partiya Dövlət Nəzarət Komitəsinin sədri Əli
Kərimov birinci katib Vəli Axundovun göstərişi ilə bu
faktları yerində aydınlaşdırdı. Biz Kərimovla birlikdə həmin
qəsəbədə olarkən keçmiş yararsız məktəbin binasına baxmaq
üçün yolu oradan salıb onu məktəblə tanış elədim. O gördü
kü, doğrudan da burada məktəbin tikilməsi düzgün haldır. Əli
Kərimov RPK-nin qonaq evində qaldı. Səhərisi gün Bakıya
yola düşərkən mənə dedi:

- Bir də belə partizanlıq eləmə, qərarı pozmaq olmaz, lakin
bu dəfə sənin günahından keçirik. Gələcəkdə belə nöqsanlara
yol vermə.

Maraqlı bir faktı demək istəyirəm ki, Əli Kərimov Res -
pub li kamızda ən təmiz, pak, prinsipial, dövlətçiliyi, parti -
yalılığı özündə birləşdirən, sözün həqiqi mənasında
şəxsiyyət idi. Respublikada heç kəs onun təmizliyinə
şübhə edə bilməzdi. O, ən kiçik məsələləri də nəzərdən
qaçırmırdı. Səhər Bakıya yola düşərkən dedi:

- Bizim bu gecəlik kommunal xərclərinin kağızlarını
təqdim edin.

Mən çox narahatçılıqla dedim ki, Əli Kərimov axı, bir
gecə qonaq olmusuz. Beləliklə, mən kağızları verməyib  onu
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sərhəddən Bakıya yola saldım.
O vaxtlar mən PDNK-nin Rəyasət Heyətinin üzvü idim.

Nəhayət, az müddətdən sonra Komitənin iclasına gələrkən,
yenə də kommunal xərclər haqqında kağızı soruşdu.
Kağızları yenə vermədim.

***
Astarada işlədiyim müddət ərzində çox maraqlı insanlarla

təmasda olmuşam. Onlardan yadda qalanların bir neçəsini
oxucuların nəzərinə çatdırıram. O cüm-lədən qəhrəman
analara orden təqdim etmək üçün Azərbaycan Ali Sovetinin
katibi Zərifə Şükürovanın rayona gəlişi heç vaxt yaddan
çıxmır. O dövrün Partiya işçiləri, xüsusilə Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin deputatları, komissiya sədrləri, bilavasitə Zərifə
Şükürovayla işləyirdilər. Zərifə xanım Azərbaycan qadınlı -
ğının bütün müsbət keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirən
kübar ziyalı qadın idi. Mən onu qarşıladım və qonaq evinə
dəvət edim. O, qonaq evinin yemək otağına daxil olarkən,
stolun üstündə olan nemətlərə baxıb dedi:

– Sahib müəllim, nə böyük əziyyət çəkmisiniz? Çox
təəssüf ki, mənə süfrədə olan bu nemətləri yemək olmaz.
Mən şəkər xəstəsiyəm.

O, yataq otağına gedib, iynəsini vurub gəldikdən sonra,
yüngül yeməklə kifayətləndi. Onun xəstə olması, adamlara
münasibəti, rayonun qəhrəman analarına vermiş olduğu
ordenlər, rayon ziyalılarına etdiyi tövsiyələr və nəsihətamiz
sözlər heç vaxt yadımdan çıxmır.
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***
Astara sərhəd rayonu olduğu üçün (1-ci palasa) Respub-

lika Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi nəzarətində idi.
Tez-tez Respublika Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərləri ray-
ona gəlir və sərhəd məsələləri ilə maraqlanırdılar. Bir gün
DTK-nin sədri Semyon Kuzmiç rayona gəldi. O, bizim
işlərimizlə ciddi maraqlandı. Mənim yaşadığım evin yerini
ona göstərməyi xahiş etdi. Mənim yaşadığım ev sərhəddən
tam 20 metr kənarda, tikanlı məftillərin yaxınlığında idi.
Gəlib baxdıqdan sonra dedi:

- Siz niyə belə yerdə yaşayırsnız? Bu sizin üçün
təhlükəlidir. Mən Belarusiyada DTK-də işləyəndə bizim
bir raykom katibini oğurlayıb aparmışdılar.

Mən də ona cavab verdim ki, məni oğurlamazlar, çünki
məni burda raykomun birinci katibi kimi yox, Şəhər Sove-
tinin sədri kimi tanıyırlar. Nə isə bu söhbət uzun çəkdi... Biz
günorta yeməyi üçün Pensər çayının yuxarı hissəsində olan
meşəyə getdik. Nahar etdikdən sonra o, çayda çimmək
istədiyini dedi. Mən ona dedim ki, bu çay çimmək üçün  çox
dayazdır. O isə buna məhəl qoymayıb, soyunub suyun
qarşısına yıxıldı və dedi: “Platina qotova”. Bununla demək
istəyirəm ki, o çox sadə, mehriban, təvazökar, qayğıkeş, həm
də çox ciddi bir insan idi. 

Eyni zamanda sərhəd qoşunlarının yerləşdiyi Za-
qafqaziya Sovetindən rayonumuza gələn General Polkovnik
Nikolay Aleksandrov da xatirimdən silinmir. 

1967-ci ilin yekunlarına görə sərhədin qorunması
sahəsində Zaqafqaziya Respublikaları içərisində Astara
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rayonu birinci yer tutdu. Həmin nailiyyətə görə SSRİ
Silahlı Qüvvələrinin sərhəd qoşunları üzrə birinci
müavini Nikolay Aleksandroviç keçici qırmızı bayrağı
vermək üçün rayona gəlmişdi. Bayrağı təqdim etdikdən
sonra, onun şərəfinə kiçik bir ziyafət düzəltmişdik. O, çox
yeyib-içən, şən bir insan idi. Deyirlər, sərhədçilər çox çevik
və gözüaçıq olur. Onun nəzərindən heç bir şey qaçmamışdı.
RPK-nin ikinci katibi Əjdər Şahmarovun spirtli içki içmədiyi
nəzərindən yayınmamışdı.  Siz niyə içmirsiniz sualına
Şahmarovun : içən deyiləm cavabına zarafatla dedi:

- Sən nə raykom katibisən ki, 100 qram spirtli içki qəbul
edə bilmirsən? Və içmədiyin üçün sərhəd rayonunda sənə
işləmək olmaz.

Beləliklə, söhbətimizi yekunlaşdırıb, onu yola salmağa
gəldik. Mən qabaqcadan göstəriş vermişdim ki, heç bir
şikayət olmasın. Qonaq evindən çıxıb, maşına oturarkən,
kolun arxasından bir vətəndaş sıçrayıb yaxınlaşdı, şikayət
məktubunu ona verdi. O isə öz növbəsində həmin məktubu
mənə verib, tədbir görülməsini xahiş etdi. Bu faktla demək
istəyirəm ki, Astarada nəzər diqqəti cəlb edən bir çox
xüsusiyyətlər var. Orada insanlar çox gözüaçıq, ayıq
olurlar. Uzun illər sərhəd bağlandığı üçün kənar
adamların ora gəlməsi onların nəzər-diqqətindən
yayınmır. Çox böyük əksəriyyət kəndlərdə, xüsusilə sərhəd
boyunda evlərə qıfıl vurulmur, bütün evlərin qapıları açıq
qalır. Bir də o rayonda heç vaxt oğurluq olmur. Mənim
işlədiyim üç ildən çox müddətdə yalnız bir dəfə Kakalos
kəndindən bir vətəndaşın malını oğurlamışdılar. Bu əhvalat
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mənə deyiləndən sonra Milis rəisi polkovnik Qəzənfər
İlyasovu dəvət edib, ona qəti göstəriş verdim ki, 24 saat
müddətində həmin oğurluq işi açılmalı və vətəndaşın malı
özünə qaytarılmalıdır. Görülən operativ tədbirlər nəticəsində
oğurluq aşkar edildi və vətəndaşın malı özünə qaytarıldı. 

***
Astara rayonunda işlədiyim müddət ərzində yaddaqalan

ən ciddi məsələlərdən biri rayonda ümumi dəniz kənarında
istirahət parkının salınması idi. Bu məsələ RPK-nin aktivində
müzakirə olunarkən Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Burçalı
Həmidov çıxış edərək dedi ki, Astaranın hər yeri parkdır,
bizə park nə lazımdır? Mən isə ona cavab verdim ki, əhalinin
ümumi istirahət zonası olmalıdır. Park salınmalıdır. Növbəti
yığıncağa qədər Kommunal Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri
Bağırov, Şəhər Sovetinin sədri Sadıqov göstəriş aldılar ki,
100 ədəd bel hazırlanmalı və Raykom binasının birinci
mərtəbəsinə kabinetlərin birinə yığılmalıdır. İclas qurtaran-
dan sonra bütün büro üzvləri başda mən olmaqla, hamımız
bel götürüb, park salınan yerə getdik. Beləliklə, parkın
salınması üçün bünövrə qoyuldu. Bu park tikilib
zəhmətkeşlərin istifadəsinə verildi. İndi də həmin park Sailov
parkı adlanır. 

***
2005-ci ildə Məşhəd ziyarətindən gələrkən həmin parkın

yanından keçirdik. Mən sürücüyə dedim ki, maşını saxla,
parka baxaq. Sürücü soruşdu ki, hansı parka – Sailov
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parkına? Dedim bəli. Mən və bir neçə yoldaş düşüb parka
baxdıq. Artıq dənizin səviyyəsi qalxıb, parkın müəyyən
hissələrini yuyub. Əlbəttə, müşahidə etdiyim baxımsızlıq
məni ciddi surətdə narahat etdi. Maşına minərkən, sürücü çox
maraqla soruşdu?:

- Necədi, park xoşunuza gəldi? - Dedim:
- Baxımsızlıq olmasaydı çox yaxşı olardı...

***
İşlədiyim müddət ərzində rayon ərazisində olan hərbi

hissələrlə sıx əlaqə saxlayırdıq. Rayonun ərazisində yerləşən
böyük bir Polk-Hərbi hissə var idi. Bu hərbi hissənin
rəhbərliyi həmişə RPK-silə yaxından əlaqə saxlayırdılar.
Rayonun təsərrüfatlarında olan çətinlikləri aradan qaldırmaq
üçün, xüsusilə tərəvəzin yüklənməsində və dolu vaqonların
boşaldılmasında hərbiçilərin qüvvəsindən lazımınca istifadə
edirdik. Hərbi hissənin komandiri Polkovnik Babenko 1967-
ci ilin axırlarında Uzaq Şərqə, hərbi hissəyə rəhbər vəzifəyə
göndərildi.

***
Rayon ərazisindəki hərbi hissələrə rəhbərlik edən diviziya

– Lənkəran şəhərində yerləşirdi. Diviziyanın komandiri
gene ral Malafeyev çox ciddi hərbçimizdi. Onunla isti
münasi bətlərimiz var idi. Bir gün o məni kabinetinə dəvət
etdi. Kabinetə daxil olarkən üstü örtülmüş xəritə gördüm.
Soruşdum ki, cənab general, bu nə xəritəsidir? O, xəritəyə
yaxınlaşdı və üstündəki pərdəni çəkdi. Göstərici çubuqla
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diviziyanın İranı almaq haqqında strateji planını göstərdi.
Neçə saat müddətində İran torpaqları zəbt edilməli idi, o da
hərbi strateji planda nəzərdə tutulmuşdu, Çox maraqlı idi ki,
çayların üzərində ordunun və texnikanın keçməsi üçün asma
körpülərin qurulması da nəzərdə tutulmuşdu.

1967-ci ilin axırlarında General Malafeyevi Belarusiya
Hərbi Dairəsinə komandir göndərdilər. Orada işləyərkən biz
məktublaşırdıq. Bir dəfə aldığım məktubda maraqlı bir
məqam diqqətimi çəkdi. General məndən nadir bitki olan
feyxoanın mürəbbəsini xahiş etmişdi. Mən onun bu xahişini
məmnuniyyətlə yerinə yetirib, feyxua mürəbbəsi göndərdim.
Və onu demək istəyirəm ki, hərbi rütbəsi nə qədər böyük olsa
da, özü bir o qədər sadə insan idi. 

***
Maraqlı bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, As-

tarada işlədiyim vaxt AKP MK-nin Təşkilat Şöbəsinin müdiri
Tofiq Bağırov mənə zəng vurub dedi ki, Moskvadan
qonaqlarımız var, sabaha nahara bizə bir qızıl balıq göndərə
bilərsənmi?  Söz verdim ki, göndərərəm. Telefonu yerə qoy-
duqdan sonra aidiyyatı adamlara tapşırıq verdim. Etiraf edim
ki, Astarada qızıl balıq tapılmadı. Onu Lənkəranın Nərima -
nabad qəsəbəsində olan balıq kombinatından gətizdirdim və
deyilən vaxtda MK-yə çatdırdım. Maraqlıdır, həmin qızıl
balıq bişirilib ortaya gələndən sonra SİKP MK-nin bölmə
müdiri Vladimir Starşenko soruşur ki, bu nə balıqdır? Qızıl
balıq olduğunu eşidəndən sonra deyir ki, məyər siz bilmirsiz
ki, Sov.İKP MK-nin qərarı ilə qızıl balığın ovlanması
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qadağandır? Qızıl balığı tutub yemək olmaz. MK-nin
rəhbərliyi onu birtəhər sakitləşdirir, bu məsələ beləcə ötüb
keçir. Üçtündən 15-20 gün keçmişdi. MK-nin Plenumu
idi. Plenumda mənə dedilər ki, Siz səhər Tofiq Bağırovun
qəbulunda olmalısınız. Səhər mən təşkilat şöbəsinə gəlib
Tofiq Bağırovun qəbuluna getdim. Tofiq Bağırov gülə-gülə:

- Sənin o göndərdiyin qızıl balıq az qalmışdı ki, bizi
vəzifədən çıxartdıra,  yaxşı qurtardıq – dedi. Gülə-gülə əlavə
etdi:

- Təqsir məndədir. Mən niyə onun üçün qızıl balıq sifariş
edirəm ki, başımız da bəla çəksin. Bunun qarşısına silotka-
kilkə qoy yesin.

Beləliklə, bu bəladan da beləcə qurtardıq.

***
İşlədiyim müddət ərzində ən maraqlı məqamlardan biri

SSRİ Ali Sovetinin deputatı Səmayə Əliyevanın götürülüb
qaçırılmasıdır. Kislovodskidə istirahətdə idim. Səhər tezdən
6-7 radələrində məni telefona çağırdılar. Telefonda səsi gələn
RPK-nin ikinci katibi Əjdər Şahmarov dedi:

- Sailov, deputatı götürüb qaçıblar, mən neyləyim? Mənsə
cavab verdim ki, sən nə edə bilərsən ki, gələrəm, bu
məsələləri aydınlaşdırarıq. Dedi ki, bəs MK bu məsələni
bilsə, mən nə cavab verim?  Mən onu sakitləşdirdim ki, zorla
aparmayıblar ki, öz könlü ilə ailə qurub. Onu isə qaçıran
Ərkivan kənd orta məktəbinin tədris hissə müdiri Ədalət Sü-
leymanov idi. Nə isə bu məsələni də belə yola verdik. 
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***
Astara rayonunda mürəkkəb xarakterli adamlarla tez-tez

rastlaşırdım. Raykomda adi iş günü idi. Köməkçim təngnəfəs
içəri girib dedi: «Proklyatıy opyat prişel» (köməkçim
müharibə iştirakçısı Şumilina Antonina Fyodorovna idi).
Dedim: nə olub? Dedi ki, Kakolos kənd sakini Vəliyev yenə
də özünü asmaq üçün raykoma gəlib. O bir dəfə də belə
etmişdi. Özünü asdığı zaman kəndiri mən kəsmişəm. İndi
yenə kəndirlə gəlib. Onu qəbul etdim və dedim ki, kəndiri
çıxart cibindən qoy stolun üstünə, sonra dərdini de. Artıq hər
şey aydın idi. O kəndiri çıxarıb stolun üstünə qoydu,
şikayətini dinlədim. Şikayəti işlə təmin olunmaq idi. İşlə
təmin olundu. Özünü də raykomun qapılarındın asmadı…

***
Rayon partiya komitəsinin şöbə müdiri Rəfiqə Məmmə -

dova və Sara Qafarova yanıma gəlib dedilər: Rayon
qəzetinin redaktoru Tofiq sosial, ictimai təminat şöbəsinin
müdiri Adilə İmanverdiyevanı götürüb qaçıb Sumqayıt
şəhərinə. Adilə beş uşaq anasıdır, şöbə müdiridir. İmanverdi
müəllimin həyat yoldaşıdır. Həmin günün səhəri İmanverdi
müəllim qəbuluma gəlib redaktorun onun arvadını qaçırdığını
dedi. Mən onunla çox söhbət etdim. Axır sözüm belə oldu ki,
xalqımızın müdrik sözü var, «Arvadı əri saxlar, pendiri
dəri.» Demək, sən arvadını saxlaya bilməmisən, raykom –
mən neyləməliyəm. Mən bu məsələni tam aydınlaşdırdım.
Hamı dedi: Adilə gözəldi, cazibədardı, həm də…

Bu hadisədən üç ay keçmişdi. Adilə qayıdıb rayona
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gəldi. Eyni zamanda raykomun şöbə müdirlərinin yanına
gedib öz vəzifəsinə qaytarılmasını tələb etdi və məsələ
qaldırdı ki, məni birinci katib qəbul etsin. Onu qəbul etmək
üçün beş nəfərdən ibarət komissiya yaratdım. O isə təkid etdi
ki, məni birinci katib özü tək qəbul etsin. Mən qəbul
etmədim. Bu hal dəfələrlə təkrar olundu. O isə inadından əl
çəkmirdi. Mən isə onun tək qəbul olunmasının səbəbini
bilirdim, o məni şantaj etmək istəyirdi. Mən onu qəbul
etmədim, həyata keçirmək istədiyi məqsədinə də nail ola
bilmədi. Əlbəttə, belə hadisələr Astaranın həyat tərzindən xali
deyil… 

Astara rayonunda işlədiyim müddət ərzində ən sensasiyalı
məsələ prokuror Əliyevlə olan münasibət idi. Məzuniy -
yətdə idim, prokuror raykomun icazəsi olmadan iki sovx-
ozda yoxlama aparmış, ilin axırı olduğu üçün fermanın
anbar larında saxlanmış xamanı müsadirə etmişdi. Prokuror
Əliyev (Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət
Axtarışları Şöbəsinin müdiri polkovnik Fəzail Əliyevin
bacısı oğlu idi) əlbəttə, dayısına görə belə yüksək vəzifəyə
təyin olunmuşdu. Sübut etdi ki, o yerində olmayan bir
kadrdır. Mən məzuniy yətdən qayıtdıqdan sonra həmin
məsələni rayon PK-nin bürosunda müzakirə etdik. Özünü
düzgün aparmadığına görə onu bürodan xaric edib, vəzifədən
götürülməsi haqqında qərar qəbul etdik. Bürodan sonra bu
məsələni AKP MK-nin ikinci katibi Pyotr Yelistratova
məruzə etdim. Yelistratovun göstərişi ilə rayona komissiya
gəldi. Lazım olan faktları yerində aydınlaşdırdı və onun
vəzifədən götürülməsi haqqında MK-yə məlumat verildi.
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Əlbəttə, belə faktlar olduqca  çox olub. Bütün bunların
hamısını qələmə almaq imkan xaricindədir.

Astara rayonu haqqında o vaxtlar ölkə mətbuatında dərc
edilən bir sıra materialları oxucuların nəzərinə çatdırıram ki,
RPK–si daha ciddi işlərlə məşğul olmuşdur.
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YÜKSƏLİŞ YOLLARINDA1

Partiyamızın XXIII qurultayının tarixi qərarları ilə
silahlanmış xalqımız təsərrüfatın və mədəni quruculuğun
bütün sahələrini inkişaf etdirmək, ölkədə məhsul bolluğu
yaratmaq və beləliklə, kommunizmin təntənəsini sürətləndir -
mək üçün böyük ruh yüksəkliyi ilə çalışır. Bu zəfər yürüşün -
də inamla irəliləyirlər.

Son illərdə rayonumuzda tərəvəzçiliyə böyük diqqət ye-
tirilir. Əgər 1959-cu ildə rayonda cəmi 453 hektar tərəvəz
əkilmiş və hər hektardan 106 sentner məhsul götürülmüş -
düsə, 1966-cı ildə əkin sahələri 2.269 hektara və məhsul -
darlıq 143,1 sentnerə çatdırılmışdır. Həmin il 1959- cu
ildəkindən təqribən 28 min ton artıq məhsul istehsal
olunmuşdur.

Heyvandarlıq, çayçılıq və təsərrüfatın digər sahələrində də
ciddi müvəffəqiyyətlərimiz vardır. Əgər 1959-cu ildə hər
hektardan 9,34 sentner yaşıl çay yarpağı yığılmışdısa, keçən
il bu rəqəm 15,7 sentner olmuşdur. Həmin illərdə çay
plantasiyaları 130 hektar genişləndirilmişdir.

Bütün bu müvəffəqiyyətlər rayon partiya komitəsi və ilk
partiya təşkilatlarının geniş təşkilatçılıq fəaliyyətinin
nəticəsidir. Rayon partiya komitəsi öz fəaliyyətində birinci
növbədə kommunistlərə və bitərəf fəallara arxalanır. Rayonda
1.400 nəfərdən çox kommunist vardır. Onlar təsər rü fatın
həlledici sahələrində yerləşdirilmişlər. Təsərrüfatların
hamısına kommunistlər başçılıq edirlər. Kənd kommu -
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nistlərinin 648 nəfəri bilavasitə istehsalatda çalışır: manqa,
briqada və şöbələrə, maşın-traktor parklarına rəhbərlik
edənlərin 493 nəfəri kommunistdir.

Sovxozlarımız mütəxəssis kadrlarla kifayət qədər təmin
olunmuşdur. İndi təsərrüfatımızda çalışan ali və orta təhsilli
kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin sayı 228 nəfərdir. Sovxoz
direktorlarından on bir nəfəri ali təhsilli, bir nəfəri isə kənd
təsərrüfatı elmləri namizədidir. Baş aqronomların yeddi
nəfərinin natamam ali təhsili vardır. 14 iqtisadçının hamısı
iqtisadi təhsilə və çoxillik təcrübəyə malikdir.

İşin gedişində çox zaman elə məsələlər ortaya çıxır ki,
bunların operativ həlli bu və ya digər təsərrüfatın fəaliyyəti
üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Belə məsələlərin həllində
kommunistlər rayon partiya komitəsinə yaxından köməklik
göstərirlər. Məsələn, keçən il sovxozlarda mal-qaranın
qışlamasına hazırlığın vəziyyətini yoxlamaq lazım idi. Rayon
partiya komitəsi bu məqsədlə xalq nəzarəti komitəsinin sədri
H. Əliyev yoldaşın rəhbərliyi ilə rayon istehsalat idarəsinin
rəisi M. İbrahimov, rayon komsomol komitəsinin birinci
katibi F. Bağırov, baş zootexnik Ə.Babayev və
başqalarından ibarət komissiya təşkil etdi. Yoxlama
nəticə-sində "Partiyanın XXII qurultayı", "Sosializm", sub-
tropik bitkilər sovxoz larında və Kuybışev adına sovxozda
ciddi nöqsanlar ortaya çıxdı. Yoxlamanın nəticəsi rayon par-
tiya komitəsinin bürosunda müzakirə edildi və nöqsanların
aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər müəyyənləşdirildi:
bütün tövlələr təmir edilib, qışa tam hazır vəziyyətə gətirildi.
Mal-qaranın düzgün zootexniki qaydada yemlənməsi
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üzərində nəzarət gücləndirildi, fermalarda gecə növbətçiləri
təşkil olundu. Eyni zamanda fermalara gedib-gəlmək üçün
nəqliyyat vasitələri ayrıldı, çobanlar qəzet və jurnallarla
təmin olundu, onların mədəni-məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı.
Bu tədbir öz nəticəsini göstərdi: sovxozlarda iş qaydaya
düşdü. Süd istehsalı artdı və dövlətə məhsul satışı planları
yerinə yetirildi.

Aranda yerləşən 11 sovxozun hamısı rentabelli işləyir.
Lakin dağ zonasındakı Kuybışev adına, "Komsomol" və
"Sosializm" sovxozları haqqında bu sözləri demək olmaz. Bu
təsərrüfatlar zərərlə işləyirlər. Buna görə də biz ən yaxşı
iqtisadçı və mütəxəssislərdən ibarət briqadalar təşkil edib
həmin sovxozlara göndərmişik. Onlara təsərrüfatların
iqtisadiyyatını dərindən öyrənmək və həmin sovxozları
qabaqcıllar sırasına çıxarmaq üçün təkliflər hazırlamaq
tapşırılmışdır. Briqada hazırda ciddi iş aparır.

Raykom son illərdə adamların tərbiyəsinə, onlarda
məsuliyyət hissinin artırılmasına, habelə kadrların düzgün
seçilib yerləşdirilməsinə diqqəti xeyli artırmışdır. Mən buna
aid bir misal göstərəcəyəm.

A.Əliyev, Astara rayonundakı subtropik bitkilər sovxozu-
nun direktoru belə demişdir: Qoy həmişə bahar olsun!

Sovxozun keçən il kommunist əməyi kollektivi adına layiq
görülmüş, bu il isə yüksək dövlət mükafatı-Qırmızı Əmək
Bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur. Bir sözlə, təsərrüfa -
tımızda bayram-bayrama, şadlıq-şadlığa qarışmışdır. Yaradıcı
əməyə göstərilən qayğıya görə fəhlələrimiz doğma Kommu-
nist Partiyası və Sovet hökumətinə dərin minnətdardılar.
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Təsərrüfatımız qoca Talışın ən mənzərəli guşələrindən
birində yerləşir. Vaxtilə bu yerlər keçilməz bataqlıq, vəhşi
heyvanlar oylağı idi. İndi burada özgə cah-cəlal vardır. Xoş
iqlim, gözəl ab-hava kəndimizi subtropik bitkilər məskəninə
çevirmişdir. Burada həmişə bahardır. Həmişəyaşıl sərv,
göylərə baş çəkən evkalipt, mimoza, oleandra, pekan -
Amerika qozu və başqa nadir ağaclar qəsəbəmizə xüsusi
yaraşıq verir, onun qışını da bahara döndərir. Biz Eldar şamı,
muşmula (yapon əzgili), Cənubi Braziliyada bitən maqnoliya,
yasəmən gülü kimi bitkilər də yetişdiririk. Lakin əlbəttə,
limon, narıngi, portağal, feyxoa, nəcib dəfnə yarpağı,
tunq bitkiləri sovxozumuzun iqtisadiyyatının əsası olaraq
və sürətlə inkişaf etdirilir.

Fəhlələrimiz dövlət planlarına ləyaqətlə əməl edirlər.
Təkcə keçən il dövlətə plandan əlavə 93 ton narıngi, 142 min
ədəd limon təhvil vermiş, 77 ton dəfnə yarpağı, 142 ton
feyxoa istehsal etmişik.

Çayçılığın da inkişafına xüsusi diqqət yetiririk. Hazırda
103 hektar çay plantasiyamız vardir. Beşilliyin sonunadək
çay sahəsi dana 50 hektar artırılacaqdır. Keçən il dövlətə
plandan əlavə 18 ton yaşıl çay yarpağı təhvil vermişik.

Arıçılarımızın, heyvandarlarımızın, tərəvəzçimizin də işi
fərəhlidir. Bildir dövlətə 70 ton əvəzinə 134 ton süd təhvil
verilmiş, tərəvəz təhvili tapşırığı 112 faiz ödənilmişdir.

Qarşıdakı el bayramı və yüksək hökumət mükafatı
fəhlələrimizi daha yaxşı işləməyə, məhsul istehsalını artırmaq
uğrunda mübarizəyə ruhlandırmışdır. Bu il dövlətə plandan
əlavə 9 ton yaşıl çay yarpağı, 600 ton faraş tərəvəz, çoxlu
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limon, narıngi, portağal və başqa bitkilər, habelə heyvan -
darlıq məhsulları təhvil verməyi öhdəyə götürmüşük.
Öhdəçilikləri şərəflə yerinə yetirmək üçün çay və tərəvəz
yığı mı sürətlə davam etdirilir. Yarımillik heyvandarlıq
məhsulları təhvili planı 5 ayda ödənilmişdir. Başqa sahələr -
dən də çoxlu məhsul gözləyirik.

Adamlarımızın yaradıcı əməyi, xoş arzu və əməlləri çiçək
açır. Bu çiçəklərin ətri kommunizmin təntənəsindən xəbər
verir. Qoy həmişə bahar olsun, pardaqlansın çiçəklər!

"Sovet Azərbaycanı" sovxozu uzun müddət geri qalır,
dövlət planlarını yerinə yetirmirdi. Biz sovxozun vəziyyətini
dərindən yoxladıq. Aydın oldu ki, sovxozun keçmiş direktoru
F.Şükürov öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir. 70 nəfər
kommunisti birləşdirən bu sov-xozda tərbiyə işləri günün
tələbləri səviyyəsində qurulmamışdı. Ali təhsilli mütəxəssis
C.Mustafayev sovxoza direktor göndərildi. Əvvəllər geridə
qalan Fioletov adına sovxoza başçılıq edən və onu
qabaqcıllar sırasına çıxaran C.Mustafayevin fəhlələr arasında
böyük hörməti var idi. Buna görə də onlar öz direktorlarından
ayrılmaq istəmirdilər. Geniş izahat işi aparmalı olduq.
Ümumi yığıncaqda bu yerdəyişmənin səbəblərini izahat
etdik. Bundan sonra fəhlələr C.Mustafayevi fəxri direktor
saxlamaq şərti ilə raykomun təklifinə razılıq verdilər. Bu,
əlbəttə, təsərrüfat başçısı üçün ən yüksək mükafatdır. Fiole-
tov adına sovxoza isə fəhlələrin yaxşı tanıdıqları H.Mahmu-
dov direktor təyin olundu.

Həyat göstərir ki, raykom bu cür yerdəyişmələrdə
yanılmır. İndi hər iki təsərrüfat qabaqcıllar sırasındadır
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və dövlət planlarını ləyaqətlə yerinə yetirir.
Biz istehsalın səmərəliliyini artırmaq məsələləri ilə

müntəzəm məşğul oluruq. Torpaqdan istifadə məsələsini
götürək. Sovxozların tərəvəzçilik üzrə ixtisaslaşdırılması
məsələsi ortaya çıxarkən ilk növbədə yeni torpaq sahələri
tapılmalı idi. Bunun üçün iki yol var idi: ya çəltik əkini
sahələri azaldılmalı, ya da bataqlıqlar qurudulmalı, kol-koslar
təmizlənməli idi. Biz ikinci yolla getdik. Texnikanın köməyi
ilə Kələdəhnə adlanan 1.000 hektar bataqlıq və qamışlıq
sahə əkinə yararlı hala salındı. "Kommunist", "Şəfəq"
sovxoz la rında və 2 nömrəli sovxozda kol-kosdan təmizlənən
150 hektar torpaq istifadəyə verildi və beləliklə torpaq
məsələsi həll edildi.

Rayon partiya komitəsi keyfiyyət uğrunda mübarizəyə xü-
susi diqqət yetirir. İlk zamanlar 2 nömrəli sovxozdan, "Kom-
munist" sovxozundan və başqa təsərrüfatlardan gördərilən
tərəvəzin keyfiyyətindən şikayətlər eşidilirdi. Xüsusən
"Kommunist" sovxozu ticarət təşkilatlarına vaxtından tez
yığılmış və yetişməmiş pomidor göndərmişdi. Biz bu məsələ
ilə ciddi məşğul olduq. Vəziyyət rayon partiya komitəsinin
və "Kommunist" sovxozu partiya təşkilatının bürolarında
müzakirə edildi. Sovxozun direktoru B.Səmədova briqa -
dirlərdən 6 nəfərinə cəza verildi. Məhsulun keyfiyyətinə
xüsusilə qayğısız yanaşan briqadirlərin 2 nəfərini işdən
götürmək lazım gəldi. Bundan əlavə, sovxozda rentabelliyin
səviyyəsinin yüksəldilməsi və fəhlələrin qazancının artma -
sında yüksək keyfiyyətli məhsulun nə qədər böyük rol
oynadığı barədə geniş izahat işi aparıldı. Bütün bunlar
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təsərrüfatın işində ciddi dönüş yaratdı. İllik tərəvəz istehsalı
planı artıqlaması ilə yerinə yetirildi, təhvil verilən 5.500 ton
məhsulun 80 faizdən çoxu yüksək keyfiyyətlə qəbul edildi.
Tənbehdən özləri üçün düzgün nəticə çıxarıb işi yaxşı təşkil
etdikləri üçün sovxoz direktorunun və briqadirlərin töhməti
götürüldü.

Tərəvəz istehsalının artırılması üçün görülən bütün bu
tədbirlər təsərrüfatlarımızın pul gəlirinin və rentabellik
səviyyəsinin artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, keçən il
sovxozların ümumi pul gəlirinin 76,7 faizini tərəvəzçilik
vermişdir. Bu sahədən 7.800 min manatdan artıq xalis
mənfəət əldə edilmişdir.

Tərəvəzçiliyin inkşafı ilə əlaqədar olaraq rayonda bir sıra
yeni müəssisələr yaradılmış, mövcud müəssisələrin istehsal
gücü artırılmışdır. İndi bizim tərəvəz qablaşdırma çeşidləş -
dirmə fabrikimiz, konserv seximiz vardır, dəmiryolu stansi -
yası genişləndirilmişdir. Dövlət Tərəvəzçilik və Meyvəçilik
İstehsalat Komitəsinin xəttilə yeni konserv sexinin tikintisinə
başlanmışdır. Bu sex gündə 50 ton pomidorun emal edil -
məsinə şərait yaradacaqdır.

Əlbəttə, işimizdə çatışmamazlıqlar da az deyildir. Lakin
bunların əksəriyyəti bizdən asılı olmayan nöqsanlardır.
Məsələn, məhsul yığımının qızğın vaxtında yeşik çatışmır,
kifayət qədər vaqon verilmir. Keçən il bu səbəblər üzündən
tonlarla tərəvəz çürüyüb zay olmuşdur. Bu il də vəziyyət
dəyişməmişdir. Dövlətə təhvil veriləcək pomidoru gön -
dərmək üçün 3, 5 milyon yeşik tələb olunur. Amma indiyədək
cəmi 2 milyon 300 min yeşik alınmışdır. Vaqonlar haqqında
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da eyni sözləri demək olar. Həmişə sifariş edildiyindən 5-10
vaqon az alırıq.

Kifayət qədər su ehtiyatı yaratmadan, əsaslı su qurğuları
tikmədən faraş tərəvəz yetişdirmək vəzifəsini tamamilə
yerinə yetirmək çətindir. Bu mühüm məsələni həll etmək
məqsədi ilə Lənkəranda su qurğuları tikintisi tresti təşkil
edilmişdir. Ancaq bu təşkilatın işi bizi qane etmir. Trestin
təqsiri üzündən Lovayın su anbarının istifadəyə verilməsi
ildən-ilə ləngiyir. Halbuki, onun istifadəyə verilməsi iki sov -
xozun su ilə təchiz edilməsinə, 850 hektar sahəyə su
çıxarılmasına şərait yaradardı.

Başqa bir məsələni də göstərmək istəyirəm. Əhalinin
fasiləsiz olaraq faraş tərəvəzlə təchiz edilməsi payız-qış
mövsümündə də tərəvəz yetişdirmək vəzifəsini meydana atır.
Bu, istixanalar yaratmaq yolu ilə həll edilə bilər. Bunun üçün
o qədər xərc də tələb olunmur. Rayonun ərazisində yeraltı
isti sular çoxdur. Lakin Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası və onun geoloji idarəsi bu məsələni
indiyədək həll etməmişlər.

Çayçılıqda da məhsuldarlığın artırılmasına maneçilik
törədən nöqsanlar vardır. Bunlardan biri plantasiyalardakı
seyrəklikdir. Hesablamaya görə, hazırda hər hektarda 22 min
əvəzinə 15, 6 min kol vardır. Başqa sözlə, çay sahələrində
seyrəklik 29 faizdir. Biz seyrəkliyi aradan qaldırmaq üçün
tədbirlər görməyə başlamışıq. Keçən ilin payızında 31 hektar
sahədə tinglik salınmışdır. Bu, həm yeni plantasiyalar
salınmasına, həm də seyrək yerlərin əkilməsinə kifayət edir.

Yığılmış məhsulu vaxtında çay fabrikinə təhvil verə
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bilmirik. Bizdə məhsul yığımının əsas dövrü may ayıdır və
təsərrüfatlarımız çalışırlar ki, həmin ay illik planın 65-70
faizə qədər məhsulunu təhvil versinlər. Lakin fabrikin istehsal
gücü aşağı olduğundan, hazır məhsulun hamısı qəbul edilmir.
Nəticədə, yığılmış məhsulun bir hissəsi sahədə qalıb zay olur,
bir hissəsi quruyur. Buna görə də biz rayonda ikinci fabrik
tikməyi qərara almışıq. Dövlət Tərəvəzçilik və Meyvəçilik
İsteh salat Komitəsi bu işdə bizə yaxından kömək göstər -
məlidir.

Beşilliyin ikinci ilində rayonumuzun zəhmətkeşləri
qarşısında daha əzəmətli vəzifələr durur. Bu il əkilmiş 2.263
hektar sahədən dövlətə 34,5 min ton tərəvəz, 1.750 ton
yaşıl çay yarpağı, 1.000 ton çətlik, 1.100 ton süd, 320 ton
ət təhvil veriləcəkdir.

Yubiley ilinin öhdəçiliklərinə indi ləyaqətlə əməl olunur.
Yığım müvəffəqiyyətlə davam edir. İndiyədək Moskvaya,
Leninqrada və başqa şəhərlərə yüzlərlə vaqon pomidor,
kələm və başqa tərəvəz məhsulları yola salınmışdır.

Dövlətə yaşıl çay yarpağı təhvili planı 80 faiz ödənilmiş,
illik süd sağımı tapşırığı 4 ayda yerinə yetirilmiş, 120 min
əvəzinə 200 min ədəddən çox yumurta satılmışdır.

Şübhə yoxdur ki, rayonumuzun zəhmətkeşləri beşil -
liyin ikinci ili planlarını bütün növlər üzrə artıqlaması ilə
yerinə yetirəcək, Sovet dövlətinin şanlı 50 illik yubileyini
yeni-yeni əmək müvəffəqiyyətləri ilə qarşılayacaqlar.
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İŞGÜZARLIQ VƏ TƏLƏBKARLIQ1

İŞGÜZARLIQ VƏ TƏLƏBKARLIQ. Bu iki məfhum
arxasında bu və ya digər partiya təşkilatının bütün
fəaliyyətinin əsas məzmunu və mündəricəsi durur. Qəbul
edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi, verilən göstərişlərin
həyata keçirilməsi, irəli sürülən təklif və tələblərə əməl
olunması bu və ya digər müəssisədə, partiya təşkilatında
işgüzarlıq şəraitinin və tələbkarlığın nə dərəcədə olub-
olmamasından çox asılıdır. V. İ. Lenin dəfələrlə göstərmişdir
ki, ən vacib və lazımlı bir məsələ işgüzarcasına hazırlanmasa,
qəbul edilmiş ən yaxşı icrası üzərində ciddi nəzarət qoyul-
masa, onun həyata keçirilməsi əlaqədar təşkilatlardan ciddi
tələb edilməsə onlar adi parçası olaraq qalacaqlar.

V. İ. Lenin öyrədirdi ki, partiyanın qarşıda qoyduğu
vəzifələri yerinə yetirərkən cəsarəti işgüzarlıqla, qətiyyət və
tələbkarlıqla bacarıb birləşdirmək lazımdır. O, belə hesab edir
ki, işgüzarlıq olmadan idarə etmək olmaz, "işə tam bələd ol-
madan idarə etmək olmaz, idarəetmə elmini bilmədən idarə
etmək olmaz" (Əsərləri, 40-cı cild, səh.222). V. İ. Leninin
bütün işçiləri əlbir, sahmanlı işləməyə, işgüzarlığı öyrənməyə
çağırırdı. O, yazırdı: "İdarəetmə və siyasət sahəsində bütün
məharət bundan ibarətdir ki, özünün başlıca qüvvələrini və
diqqətini harada toplamağı vaxtında nəzərə alasan və biləsən"
(Əsərləri, 42-ci cild, səh. 125).

Astara Rayon Partiya Komitəsi V.İ.Leninin bu göstərişini
rəhbər tutaraq öz fəaliyyətində işgüzarlığa və tələbkarlığa
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böyük əhəmiyyət verir. Aydın məsələdir ki, işgüzarlıq olan
yerdə təsərrüfat quruculuğunun və mədəni quruculuğun
bütün sahələrinə rəhbərlik konkret xarakter alır, işdə başlıca
cəhət müəyyən edilir, perspektiv aydınlaşır, partiya, sovet və
təsərrüfat orqanlarının əlbir işləməsi üçün tam şərait yaranır.
Əlbəttə, burada söhbət ilk növbədə subyektivizmin, lovğa -
lığın və işə zərər yetirən digər metod və üsulların qarşısını
almaqdan, belə halların aradan qaldırılmasından gedir. İşə
yanaşmağın həqiqi və yeganə yolu elmi rəhbərlikdən, real
səbəbləri açıq gözlə görməkdən, obyektiv prosesləri dərindən
öyrənməkdən ibarətdir. Bütün bunlar rəhbərliyin səmərəsini
yüksəldir, hər bir kollektivin və kommunistin fəaliyyətində
işgüzarlıq yaradır.

Qeyd etmək lazımdır ki, partiyanın bütün həyatı, onun
müvəffəqiyyətləri və nöqsanları, bizi sevindirən və məyus
edən nə varsa, hamısı ilk partiya təşkilatlarının fəaliyyətində
öz əksini və ifadəsini tapır. İşimizin müvəffəqiyyəti
partiyanın ilk təşkilatlarında işgüzarlığın, tələbkarlığın,
təşkilatçılıq işinin və siyasi səviyyəsindən çox asılıdır. Bura
görə də rayon partiya komitəsi ilk partiya təşkilatlarının
fəaliyyətinə böyük diqqət verir.

Rayon partiya komitəsi ilk partiya təşkilatlarının
işgüzarlığını artırmaq üçün birinci növbədə ilk təşkilat
katiblərinin seçilməsi və tərbiyəsindən başladı. İlk partiya
təşkilatı katibliyinə məsləhət görüləcək kommunistlərin
işgüzarlığı və təşkilatçılıq qabiliyyəti ətraflı öyrənilir.
Doğrudur, ilk təşkilat katibini kommunistlər özləri seçirlər.
Lakin partiya komitəsi ilk partiya təşkilatının katibi
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vəzifəsinə həqiqətən təşəbbüskar, adamlarla işləməyi bacaran
və kommunistlər arasında hörməti olan namizəd tapmaqda
kommunistlərə yaxından kömək edir.

Aydındır ki, ilk təşkilat katibi vəzifəsinə təşəbbüs-kar, iş
bacaran kommunistlərin seçilməsi ilə iş bitmir. Kifayət qədər
partiya işi təcrübəsi olmayan katiblərin kamil partiya işçisi
kimi yetişməsinə, tapşırılmış vəzifələrin vaxtında yerinə
yetirilməsi üçün onlarda partiya məsuliyyətinin artırılmasına
xüsusi diqqət yetiririk. Bu cəhətdən ilk partiya təşkilatı
katiblərini təlimatlandırmaq üçün keçirilən seminarın böyük
əhəmiyyəti vardır. Yerlərdə, xüsusən qabaqcıl təsərrüfatlarda
keçirilən seminarlar daha çox fayda verir. İlk partiya təşkilatı
katibinin konkret şəraitdə necə hərəkət etməli olduğu belə
seminarlarda təhlil edilir, qarşıda duran vəzifələr aydın-
laşdırılır.

Rayon partiya komitəsi ilk partiya təşkilat katiblərinin
təşkilatçılıq qabiliyyətini, yaradıcılıq və işgüzarlığını artır -
maqla bərabər, onların tələbkarlığını da yüksəltməyə çalışır.
Bunun üçün ən yaxşı vasitə çıxarılmış qərarların icrasına
nəzarəti gücləndirməkdir. Aydın məsələdir ki, ilk partiya
təşkilatlarında çıxarılmış qərarların icrası yoxlanmadıqda
adamlarda bir növ arxayınçılıq yaranır, intizam zəifləyir,
tələbkarlıq, işgüzarlıq laqeydliklə əvəz edilir. Məhz buna görə
də rayon partiya komitəsi ilk partiya təşkilatlarında bu və ya
digər qərarın icrası vəziyyətini, kommunistlərin fəallığı
səviyyəsini tez-tez yoxlayıb müzakirə edir. Məsələn, rayon
partiya komitəsi tərəvəz fabriki ilk partiya təşkilatında
kommunistlərə verilən partiya tapşırıqlarının yerinə yetiril -
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məsi, kommunistlərin fəallıq vəziyyətini yoxlayıb büroda
müzakirə edərkən aydın oldu ki, bu sahədə vəziyyət yaxşı
deyildir, kommunistlərin fəallığına diqqət verilmir, partiya
yığıncaqları aşağı səviyyədə keçir, gündəliyin seçilib
hazırlanmasında kommunistlər fəal iştirak etmirlər, çıxarılan
qərarların icrasına nəzarət olmur. İlk partiya təşkilatının katibi
A. Axundovun işində də ciddi nöqsanlar vardı. O,
kommunistlərə qarşı tələbkar deyildi, kommunistlərin
təşəbbüskarlığını artırmağa hər bir məsələnin kollegiallıq
şəraitində həll edilməsinə çalışmırdı. Partiya işinə belə
məsuliyyətsizliklə yanaşdığına görə rayon komitəsinin
bürosu ona partiya cəzası verdi, ilk təşkilatın fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər gördü.

İlk partiya təşkilatında işgüzarlıq şəraiti yaratmaq,
kommunistlərin tələbkarlığını artırmaq üçün ən mühüm
vasitələrdən biri partiya yığıncağıdır. Yığıncaq necə
hazırlanmalıdır? Yığıncaq necə olmalıdır? Partiya kollek-
tivinin həyatında onun rolu nədən ibarətdir? Bu suallara
düzgün cavab tapmaq üçün partiyanın XXII qurultayı adına
sovxozun partiya komitəsinin fəaliyyəti ilə tanış olmaq
kifayətdir. Əvvəllər burada yığıncaqlar lazımi səviyyədə
keçmirdi, yalnız cari təsərrüfat məsələləri müzakirə edilərdi.
Gündəliyə daxil edilən məsələlərin aktuallığına, kommu -
nistlərin təşəbbüskarlığına əhəmiyyət verilmirdi. Biz ilk
təşkilatın fəaliyyətini öyrəndikdən sonra kommunistlər
arasında əsl yoldaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirmək,
təsərrüfatda onların avanqard rolunu təmin etmək, gənc
kommunistlərlə aparılan işi gücləndirmək üçün tədbirlər
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görməyi, gündəliyin seçilməsində və hazırlanmasında
təcrübəli kommunistlərlə məsləhətləşməyi, bu və ya digər
məsələni necə həll etməkdə onların rəyini öyrənməyi partiya
təşkilatına məsləhət gördük. Fəal kommunistlər partiya
təşkilatının işində olan nöqsanların aradan qaldırılmasına
kömək etdilər, kommunistlərdə məsuliyyət hissinin, onlarda
özlərinə və başqalarına qarşı tələbkarlığın artırılması,
təşkilatçılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi ön plana keçdi.
Bütün bunlar sovxoz partiya komitəsinə öz işini yenidən
qurmağa, təşkilatda işgüzarlıq şəraiti yaratmağa imkan verdi.

Bu, partiya təşkilatlarına rəhbərlikdə işgüzarlığın necə
artdığını göstərən misallardan biridir.

Biz büro iclaslarının hazırlanmasına və işgüzarlıqla
keçməsinə xüsusi diqqət veririk. Büroda ən aktual məsələlər
müzakirə edilir. Çalışırıq ki, hər bir məsələ irəlicədən
yerlərdə ətraflı öyrənilsin, kommunistlərin rəyi nəzərə
alınsın. Rayon partiya komitəsinin bürosuna məsələ
hazırlamaq üçün müəssisənin, sovxozun işi ilə dərindən tanış
olur, aşkara çıxarılan nöqsanlar və bu nöqsanları aradan
qaldırmaq üçün öz təklifləri barədə kollektivə məlumat
verirlər. Bu, yoxlama aparan adamların səhvlərini də aşkara
çıxarır, yoxlama nəticələrinin çox obyektiv olmasına kömək
edir.

Əsl işgüzarlıq, yaradıcılıq üçün şərait yaradan, partiya
işinin səmərə və təsirini artıran belə iş üsullarını gələcəkdə
daha cəsarətlə tətbiq edəcəyik. Belə iş forması bir tərəfdən
nöqsanların aşkara çıxarılması və çatışmayan cəhətlərin qay-
daya salınması üçün tam şərait yaradır, digər tərəfdən rayon
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partiya komitəsi bürosu qərarlarının təsirini artırır, bu
qərarların icrası üçün zəmin olur.

Məlumdur ki, çıxarılan qərarların konkret və aydın olması
onların həyata keçirilməsi üçün əsas şərtdir. Lakin icranın
yoxlanması vaxtında təşkil edilmədikdə ən yaxşı qərar da
kağız üzərində qalır. İcranın yoxlanmasına və təşkilinə xüsusi
diqqət və bacarıq tələb edən çox mühüm partiya işidir. Məhz
buna görə də rayon komitəsi özünün plenum və büro
iclaslarında, eləcə də ilk təşkilatların yığıncaqlarında icranın
yoxlanmasına və təşkilinə xüsusi diqqət verir. İcranın
yoxlanmasında rayon partiya komitəsi fəallarının, ilk
növbədə raykom üzvlərinin qüvvəsindən istifadə etməyə
çalışır. Bu məqsədlə onlar yer-lərə göndərilir, vəziyyətlə tanış
olur, adamlarla, qərarın icraçıları ilə görüşüb söhbət edirlər.
Bütün bunlar çıxarılan qərarların vaxtında yerinə
yetirilməsinə müsbət təsir göstərir.

İşgüzarlıq çox geniş məfhumdur. Lakin əsas mahiyyəti ən
doğru və qısa yolla məqsədə çatmağı, həm də bu zaman
qüvvəyə, vəsait və vaxta qənaət etməyi bacarmaqdır. Biz
təsərrüfata aid bütün məsələləri işgüzarcasına həll etməyə,
zəhmətkeşlərin qüvvəsini dövlət tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsinə yönəltməyə çalışırıq. İlk partiya təşkilatlarının
fəaliyyəti də bu istiqamətə yönəldilir. "Kommunist", “Bakı
komissarı” adına, "Sovet Azərbaycanı", "Partiyanın XXII
qurultayı" sovxozları, çay fabriki partiya təşkilatları öz
işlərini Sov. İKP XXIII qurultayı tələbi səviyyəsində quraraq
təsərrüfatın inkişafına müsbət təsir göstərir.

Kommunist əməyi müəssisəsi adına layiq görülmüş sub-
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tropik sovxozunun kollektivi son iki ildə yüksək nəticələr
əldə etmişdir. Sovxozun kollektivi Böyük Oktyabrın 50 illiyi
şərəfinə yarışa qoşularaq dövlətə 344 ton əvəzinə 370 ton
yaşıl çay yarpağı satmışdır. Məhsulun 75,2 faizi birinci növ
kimi qəbul olunmuşdur. Gənc kommunist Nəsrəddin Tey-
murovun başçılıq etdiyi briqada hər hektardan 3.500 kilo-
qram məhsul götürərək sosializm yarışında qalib çıxmışdır.
Bu müvəffəqiyyətlərə səbəb nədir? Odur ki, sovxozda sağlam
iş şəraiti, əsl işgüzarlıq və tələbkarlıq vardır. Burada hamının
əməyi düzgün təşkil edilmişdir. 76 nəfər Sov. İKP üzv və
namizədindən 21 nəfəri çayçılıq təsərrüfatında çalışır. Təkcə
kommunistlərin deyil, qabaqcıl bitərəflərin də təsərrüfatın
inkişafına kömək edən təklifləri nəzərə alınır. Yaxşı və pis
işləyənlərə hər yerdə fərq qoyulur, adamların maddi
həvəsləndirilməsi sistemi həyata keçirilir. Belə şərait
adamlarda istehsalata maraq oyadır, onların qabaqcıllığını
təmin edir.

Təsərrüfat quruculuğu məsələləri partiya təşkilatlarının
daim diqqət mərkəzində olmuş və bundan sonra da diqqət
mərkəzində olacaqdır. İstehsalata daha fəal surətdə təsir
göstərmək üçün biz məsələləri yaxşı öyrənməyə, onları işə
bələdliklə həll etməyə, kollektiv tədbirlər işləyib hazırlamağa
çalışırıq. Son zamanlar kollektiv rəhbərlik orqanı olmaq
etibarı ilə rayon komitəsi plenumunun rolu xeyli artmışdır.
Plenumun hazırlanmasında onun üzvlərinin əksəriyyəti,
rayon komitəsinin katibləri və şöbə müdirləri, bir çox rəhbər
işçilər və mütəxəssislər iştirak edirlər. Belə münasibət mü -
zakirə ediləcək məsələni dərindən təhlil etməyə, əsaslan dı -
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rılmış tövsiyələr hazırlamağa imkan verir. Təsərrüfat mə sə -
lələrinin işgüzar həlli rayonun iqtisadiyyatını möh -
kəmləndirir, zəhmətkeşlərin təsərrüfat qabaqcıllığını təmin
edir.

Son illər rayonumuzda tərəvəzçiliyin inkişafı ilə əlaqədar
olaraq çoxlu qabaqcıl yetişmişdir. İki nömrəli tərəvəzçilik
sovxozunda kommunist M. Babayevin başçılıq etdiyi şöbənin
qazandığı nailiyyətlər çox sevindiricidir. 1966-cı ildə şöbənin
tərəvəzçilikdən 1 milyon 96 min manat gəliri olmuşdusa,
keçən il 1 milyon 167 min manat olmuşdur. Belə qabaqcıl -
larımız az deyildir.

"Şəfəq" sovxozunun tərəvəzçilik briqadiri, sovxoz partiya
komitəsinin katibi V. Məlikova, "Sov. İKP XXII qurultayı"
sovxozundan C. Rzayev, "Sovet Azər-baycanı" sovxozundan
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Ş. Həsənova, 26
Bakı komissarı adına sovxozdan M. Dadaşov, Şuvi subtropik
sovxozundan G. Əliyeva, Astara subtropik sovxozundan
N.Teymurov və başqaları da qabaqcıl kimi tanınmışlar.
Onların iş üsulları ilk partiya təşkilatlarında müntəzəm
surətdə öyrənilib ümumiləşdirilir.

Qabaqcıl təsərrüfatların işi sübut edir ki, iqtisadiyyatı
yüksəltməyin ən doğru yolu əməyin təşkilidir. V. İ. Lenin
bu məsələnin əhəmiyyətindən danışaraq deyirdi ki, Sovet
hakimiyyəti üçün əməyin təşkili ictimai həyatın ən başlıca və
zəruri məsələsidir. Sovet İttifaqının birinci illərində Lenin
deyirdi: "İşləməyi öyrənmək vəzifəsini Sovet hakimiyyəti
xalqın qarşısında hərtərəfli qoymalıdır… Sovet Respublikası
elm və texnikanın bu sahədəki nailiyyətlərinin bütün
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dəyərlərini necə olursa olsun qəbul etməlidir" (Əsərləri, 27-
ci cild, səh.256). Rayonumuzun kənd təsərrüfatı, sənaye və
tikinti təşkilatları əməyin elmi təşkili sahəsində müəyyən
təcrübə qazanmışlar. Məsələn, 26 Bakı komissarı adına sovx-
ozu götürək. Burada tərəvəz yüksək aqrotexniki qaydalarda
becərilir. Briqadir İsbət Məcidov hər hektar-dan 180 sentner
məhsul götürərək, hər sentner məhsulun maya dəyərini
nəzərdə tutulan 12,24 manatdan 11,5 manata endirməyə nail
olmuşdur. Belə misallardan çox gətirmək olar.

Düzdür, işgüzarlıq adamların yaradıcılığını, təşəbbüskar -
lığını, təşkilatçılığını artırır, onlarda öz işinə həvəs oyadır.
Lakin tələbkarlıq olmadıqda işgüzarlıq heç də həmişə müsbət
nəticə vermir. Keçən il Kuybışev adına sovxozda heyvan -
darlığın inikşafına dair tapşırıqlar yerinə yetirilmirdi. Hey -
vandarlıq təsərrüfatının geri qalması partiya təşkilatını ciddi
narahat etməyə başladı. Rayon partiya komitəsi ilk partiya
təşkilatına kömək məqsədi ilə fəalları, mütəxəssisləri bu işə
cəlb etdi, geriliyin səbəblərini öyrəndi, kommunistlərin
məsuliyyətini artırdı. Görülən işlər öz nəticəsini verdi. Sov-
xoz heyvandarlığın inkişafına dair illik planları artıqlaması
ilə yerinə yetirdi.

Sov. İKP MK-nın mart (1965-cı il) plenumunun qərarlarını
rəhbər tutan rayon partiya komitəsi təsərrüfatın daha da
inkişaf etdirilməsində kommunistlərin və bütün zəhmətkeş -
lərin maddi cəhətddən həvəsləndirilməsinə xüsusi diqqət ye-
tirir. Son illərdə 50 nəfərdən artıq qabaqcıl SSRİ orden və
medalları ilə təltif edilmişdir. Keçən ilin yekunlarına görə hər
bir təsərrüfatda onlarca kolxozçu və sovxoz işçisi mükafat -
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lan dırılmışdır.
Bu bir həqiqətdir ki, hər bir sahənin müvəffəqiyyəti ona

rəhbərlik edən kadrlardan çox asılıdır. Partiyamız öyrədir ki,
işi dərindən bilək, mövcud şəraiti hərtərəfli öyrənək, kadrlarla
müntəzəm surətdə işləyərək, adamları işgüzarlıq ruhunda,
tapşırılmış işə yüksək məsuliyyətlə yanaşmaq ruhunda
tərbiyə edək. Rayon partiya komitəsi kadrların siyasi və iş
keyfiyyətinə görə seçilib yerləşdirilməsi haqqında Lenin
prinsiplərinə dönmədən əməl edir. Bu və ya digər sahədə
rəhbər işçisini irəli çəkərkən onun təşkilatçılıq bacarığını,
ixtisasını və başqa əməli keyfiyyətlərini nəzərə alırıq.

1968-ci ildə rayonumuzun təsərrüfatları qarşısında
mühüm vəzifələr durur. Bu il kənd təsərrüfatı zəhmət -
keşləri dövlətə 40 min ton tərəvəz, 1.300 ton süd, 180 min
yumurta satmağı öhdələrinə almışlar. İlk təşkilatların
mübarizliyinin artırılması bu tapşırıqların yerinə yetiril -
məsində mühüm rol oynayacaqdır.

Rayon partiya komitəsi qarşıda duran vəzifələri
müvəf fəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün daha əzmlə
işləyərək, V. İ. Leninin anadan olmasının 100 illiyi və
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 50 illiyini
ləyaqətlə qarşılamaq və beşilliyi vaxtından əvvəl yerinə
yetirmək üçün kommunistlərin və bütün zəhmətkeşlərin
qüvvəsini səfərbərliyə alır.
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* * *
Qasım İsmayılov (indiki Goranboy) rayonunda

görülən işlərin icmalı

Respublikamızın ən böyük iqtisadi rayonlarından biri
Qasım İsmayılov (Goranboy) rayonudur. Rayonda pam -
bıqçılıq, heyvandarlıq, taxılçılıq və başqa təsərrüfat sahələri
vardır. 14 may 1969-cu ildə məni Qasım İsmayılov (Goran-
boy) RPK-nin birinci katibi seçdilər. 12 may 1969-cu ildə As-
tara rayonunda çayçıların rayon müşavirəsini keçirirdim.
Məni telefona çağırdılar. Telefona çağıran MK-nin təşkilat
şöbəsinin müdir müavini Nikolay Nozdrya idi. O, dedi ki,
sabah saat 10 tamamda MK-nin birinci katibi V. Axundovun
qəbulunda olmalısan. Səhəri MK-yə gəlib Axundov yoldaşın
qəbulunda oldum. Onun birinci sözü belə oldu: Artıq bəsdir
kurort rayonunda işlədiyin, indi də gəl, get, pambıqçılıq rayo -
nunda işlə. Bir çox məsələlər barəsində söhbətimiz oldu.
Rayonun iqtisadi inkişafı məsələlərini aydınlaşdırdıqdan
sonra üç ildən çox müddətdə gördüyüm işlər haqqında qısa
məlumat verdim. Sonda kadrların seçilib-yerləşdirilməsi
haqqında mənə sual verdi. Sizdən sonra orada birinci katib
kim işləyə bilər? Mən tərəddüd etmədən Rayon İstehsalat
İdarəsinin rəisi Məmmədağa İbrahimovu məsləhət bildim.
Və beləliklə, Axundovla söhbətimiz qurtarandan sonra mən
Təşkilat Şöbəsinə düşdüm. 14 may 1969-cu ildə Tofiq
Bağırov məni Qasım İsmayılov (Goranboy) rayonuna apardı.
14 may 1969-cu ildə RPK-nin Təşkilat Plenumu oldu. Mən
təşkilat plenumunda PK-nin plenum üzvü büro üzvü və bi -
rinci katib seçildim. 2 gün sonra mən Astara rayonuna get-
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dim, orada MK-nin rəhbərliyindən gəlmiş MK-nin katibi
Qənbər Kazımov RPK-nin Təşkilat Plenumunu keçirdi.
Təşkilat Plenumunda məni RPK-nin birinci katibliyindən və
büro üzvlüyündən azad etdilər. Mənim yerimə nəzərdə tutu-
lan İstehsalat İdarəsinin rəisi, RPK-nin büro üzvü Məmmə -
dağa İbrahimov birinci katib seçildi. Səhərisi gün RPK-nin
bütün aktivi RPK-nə gələrək məni yola saldılar. Seçilən yeni
birinci katib Məmmədağa İbrahimov başda olmaqla RPK-nin
Plenum üzvləri və aparatın işçiləri, kolxoz və sovxozların
sədr və direktorları yola salanlar arasında idilər. Beləliklə,
RPK-nin aktivi məni Lənkəranın Nərimanabad qəsəbəsinə
qədər maşın karvanı ilə yola saldılar. Mən həmin qəsəbənin
yaxınlığında magistral yolda düşüb, bütün yoldaşların geri
qayıtmasını xahiş etdim. Beləliklə, iki maşın və bir neçə nəfər
yoldaşlar məni axıra kimi müşayiət edilər. 

***
Qasım İsmayılov rayonunda birinci növbədə ən çətin

sahələrdən biri olan pambıqçılığın inkişafı məsələləri ilə
məşğul olmağa başladım. O zaman Qasım İsmayılov (Goran-
boy) rayonu 14.200 ton pambıq verirdi. Pambıqçılığın
inkişafı üçün ən çətin sahələrdən biri su çatışmamazlığı idi.
Əsas məsələ dağ çaylarından gələn yağış sularının vasitəsilə
və subartezian quyuları istismar idarəsinin təşkil etdiyi
sistemlə Artezian quyularının fəaliyyətini nizamlamaq idi.
Bu çox böyük, qlobal problem olduğu üçün Respublika
Nazirlər Sovetinin, Respublika Su Təsərrüfat Nazirliyinin
qarşısında məsələ qaldırdıq. 
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***
Rayonda kənd təsərrüfat işləri ilə yanaşı, bir çox mühüm

məsələlərlə də məşğul olmalı idim. Birinci növbədə Partiya
Aparatında sağlam, işgüzar şəraitin yaradılması, kadrların
seçilib yerləşdirilməsi, ilk partiya təşkilatlarına rəhbərlik, ray-
onun maarif səhiyyə sahəsində olan gerilikləri aradan
qaldırmaq, səhiyyə şöbəsində kadr dəyişiklikləri, maarif
şöbəsində məktəblərin tikintisi və kadr dəyişiklikləri ilə
məşğul olmaq, yerində olmayan təsərrüfat rəhbərlərinin,
xüsusilə kolxoz sədrlərinin dəyişdirilməsi vacib məsələ idi.

***
Rayonda sağlam əhvali-ruhiyyə yox idi. Hələ MK-də

söhbətdə olarkən Qasım İsmayılova getməyimi eşidən inzi-
bati orqanlar şöbəsi məni şöbəyə dəvət etdi. Şöbənin müdir
müavini Vasili Quluşenko inzibati orqanlar- prokurorluq,
məhkəmə və milis orqanlarının rəhbərləri arasında gedən in-
triqa və yazışmaların qovluğu ilə məni tanış etdi. Material-
larla tanış olarkən aydın oldu ki, uzun müddətdir prokurorla
məhkəmə yola getmir, aralarında olan qeyri-sağlam əhvali-
ruhiyyə rayon milis şöbəsinin işinə də mənfi təsir göstərir.
Mən birinci növbədə prokuror Şakir Kərimovla, hakim
Hüseynovla, milis rəisi Mustafayevlə ayrı-ayrılıqda və axırda
birlikdə söhbət etdim. Belə qənaətə gəldim ki, prokuror və
məhkəmənin sədri bu rayondan getməlidir. Bunların hər ikisi
yeni kadrlarla əvəz olunmalıdır. Bu barədə MK-nin inzibati
orqanlar şöbəsinə müraciət etdim. MK-nin inzibati orqanlar
şöbəsi RPK-nin təklifini qəbul edərək prokurorun başqa rayo -
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na göndərilməsi, yeni kadrla əvəz edilməsi, eləcə də hakimin
yerinin dəyişdirilməsi məsələləri ilə razılaşdı. Rayona yeni
prokuror kürd C.Allahverdiyev, xalq hakimi Seyid Bayramov
göndərildi. Milis rəisi Mustafayevə isə yerində saxlanılaraq
nöqsanları düzəltməsi haqqında tapşırıqlar verildi. Bu zaman
RPK-ni ən çox narahat edən məsələlərdən birisi rayondan
gedən ərizə və şikayətlər idi. Ərizə və şikayətlər məndən
qabaq işləmiş Qədim Əhmədov və başqa məsələlər haqqında
idi. Xüsusilə PK-nin düzgün olmayan qərarlarından şikayət
olunurdu. AKP MK-nin partiya komissiyası Tamara
Mıkırtıçovanın rəhbərliyi ilə yoxlama materiallarını
aydınlaşdırmaq üçün rayona gəldi. Aparılan yoxlama
nəticəsində nöqsanların aradan qaldırılması üçün büro mü-
vafiq tədbirlər gördü. Açıq etiraf edim ki, RPK-nin aparatında
da sağlam əhval ruhiyyə yox idi. Onun nəticəsi olaraq RPK-
nin ikinci katibi Təfildar Əliyev Gülsüm Mehdiyeva ilə əvəz
olundu. Təsərrüfat və təşkilat üzrə katib Firuzə Rüstəmovanı
Rəsul Baxşəliyevlə əvəz etdik. Rayon İstehsalat İdarəsinin
rəisi Məcid Süleymanovu Hüseyn Rüstəmovla əvəz etdik.
Təxminən rayonda kadrların seçilib-yerləşdirilməsi üçün bir
il vaxt lazım oldu. Bu müddət ərzində bir sıra kolxoz sədrləri,
idarə rəhbərləri, xüsusilə maarif sahəsində Maarif şöbə
müdirinin, məktəb direktor larının, xüsusilə səhiyyə sahəsində
Səhiyyə şöbə müdirinin və digər əlaqədar təşkilatların kadr
islahatları həyata keçirildi. Çəkdiyim bu əziyyət artıq bir
ildən sonra öz bəhrəsini verməyə başladı. Rayonun kənd
təsərrüfatı sahəsində çalışan kolxoz sədrləri, pambıqçılıq
briqadirləri, heyvandarlıq fermalarının müdirləri seçilib
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yerləşdirildikdən sonra işlər nizama düşdü.
Rayonda pambıqçılığın, heyvandarlığın, taxılçılığın

inkişafında mühüm mərhələ başladı. Ciddi intizam qaydası
yaradıldı. Hər kəs öz yerini bildi, vəzifəsinin icrasına diqqətlə
yanaşdı. Mən etiraf etməliyəm ki, o vaxtı Qasım İsmayılovda
işləyən bir çox kolxoz sədrləri raykom katibi vəzifəsi
səviyyəsində işləyirdilər. O cümlədən Karl Maks kolxozunun
sədri Azərbaycan KP-sı Mərkəzi Komitəsinin plenum üzvü
Qurban Qurbanov, Azərbaycan kolkozunun sədri Əliş İsayev,
Telman kolxozunun sədri Zöhrab Əhmədov, Jdanov kolxozu-
nun sədri Manya İsayeva və başqaları intizam nümunəsi
göstərərək çalışırdılar. Lakin özündən razı olan, kolxoz
əmlakını dağıdan elə adamlar da vardı ki, düşünürdülər ki,
onları məsuliyyətə cəlb etmək qeyri mümkündür. Belə
təsərrüfat rəhbərlərindən biri Mirzə Fətəlli Axundov adına
kolxozun sədri Oruc Kərimov idi. Kolxozun təsərrüfat
fəaliyyəti yoxlanıldıqdan sonra RPK-nin bürosunda müzakirə
olundu, materiallar prokuraturaya verildi, Oruc Kərimov
qaçıb gizlənsə də 4 aydan sonra tapılıb gətirilərək öz layiqli
cəzasını aldı. 

***
Həmişə insanlar pis və ya yaxşı əməlləri ilə yadda qalır.

Qasım İsmayılov rayonunda (indiki Goranboy) işləyəndə inz-
ibati orqanların yola getməyib intriqa apardıqlarını yazmış -
dım. Bəzən kadr dəyişikliyi də yaxşı nəticə vermir. Rayona
yeni təyin olunmuş prokuror kürd Cəfər Allahverdiyev əvvəl -
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kindən də əzazil oldu. Burda bir atalar sözü yada düşür: ayı
qandı, kürd qanmadı. O, bizim rayona Şamxor (indiki
Şəmkir) rayonundan gəlmişdi. Bir gün axşam kabinetdə
işlədiyim zaman dedilər ki, Şamxora cavab ver. Telefon
xəttində Şamxor RPK-nin birinci katibi Məmməd Əsgərov
idi. O, Sosialist əməyi qəhrəmanı, adlı-sanlı katiblərdən
sayılırdı. Hal-əhvaldan sonra dedi ki, sizin rayona yeni təyin
olunan prokuror kürd Cəfər Allahverdiyevi işində olan
nöqsanlara görə RPK-nin bürosunda müzakirə edəcəkdik. O,
isə sizin rayona göndərildi. Onun haqqında olan bütün
materialları Sizə göndərirəm, saxla öz seyfində və ona de ki,
bu materiallar partiya cəzası üçün yetərlidir. Əgər nəticə
çıxarmasa müzakirə edərsən.

***
Qasım İsmayılov (Goranboy) rayonunda olarkən rayona

gələn bir sıra qonaqların yadımda qalan cəhətlərini qeyd
etmək istəyirəm. O cümlədən, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,
akademik Ziya Bünyadovun, inqilabçı Müseyib Dada -
şovun, xalq artisti Sara Qədimovanın, xalq artisti Şövkət
Ələkbərovanın, MK-nin mühazirəçisi, keçmiş partiya
rəhbəri Hümbət Mustafayevin və Respublika Səhiyyə
nazirinin müavini Səfiyyə Rəsulbəyovanın (Respublikanın
Rabitə naziri, general Rəsulbəyovun bacısı) xatirələri heç
vaxt yaddan çıxmır.
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***
Hümmət Mustafayev müharibə illərindən sonra Salyan

RPK-nin birinci katibi işləmişdi. O, Salyanda unudulmaz
xatirələrlə həmişə yad edilirdi. İntizamlılığı, təmizliyi,
tələbkarlığı, qayğıkeşliyi, kadrlara diqqəti, qayğısı ilə
yaddaşlara həkk olunmuşdu. Əmim Gülməmməd bir müddət
onunla işlədiyi üçün həmişə müsbət keyfiyyətlərindən
danışardı. Etiraf edim ki, belə yüksək keyfiyyətlərə malik
raykom katibi olmaq əlçatmaz arzum idi. O adamı görmək,
onunla təmasda olmaq, onu dinləmək ürəyimdən keçirdi.
Gözəl təsadüf nəticəsində Hümmət müəllim MK-nin
mühazirəçisi kimi rayonumuza gəldi. Artıq uzun illərdən bəri
arzu etdiyim Hümmət müəllimin canlı mühazirələrinə qulaq
asmaq mənə də qismət oldu. O, çox səlis, sözün əsl
mənasında əvəzedilməz orator idi. Rayonda olduğu üç gündə
həmişə bir yerdə olduq. O, müdrik insanların müsbət
keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirən əsl peşəkar partiya işçisi
kimi xatirimdən heç vaxt silinməyəcək və unudulmayacaq.

Rayona gələn təbliğat qatarında akademik Bünyadov
Ziya, inqilabçı Müseyib Dadaşov, xalq artistləri Şövkət
Ələkbərova, Sara Qədimova və b. mənim üçün unudulmaz
xatirələr qoyublar. Rayona gələn hər bir şəxsiyyət öz
unudulmazlığı ilə yaddaşlarda yaşayır. 

***
Xalq artisti Şövkət Ələkbərova rayona qastrola gəlmişdi.

O, RPK-nin qonaq otağında qalırdı. RPK-nin ikinci katibi
Gülsüm Mehdiyeva təhkim olunmuşdu ki, ona müstəsna
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qayğı göstərilsin. Azərbaycan kolxozunda verdiyi konsertdən
sonra onun şərəfinə verilən ziyafətdə təkid edib ki, bu
ziyafətdə S.Sailov mütləq olmalıdı. Mənə zəng vurduqdan az
sonra ziyafətə gəldim. Demək istəyirəm ki, çox diqqətli,
kübar Azərbaycan qadınlığının təcəssümü idi. O illərdən çox
keçsə də, Şövkət xanım xatirələrdə yaşayır.

***
Bir gün Respublika Səhiyyə Nazirliyindən zəng vurdular

ki, MK-nin qərarına uyğun olaraq rayonda uşaqlara qayğı,
uşaq bağçalarının tibb xidmətini yoxlamaq üçün nazir
müavini Səfiyyə Rəsulbəyova gəlir. Mən onunla tanış deyil -
dim. O, nazir müavini vəzifəsində təzə işləyirdi. Bir qardaşı
Respublika Rabitə naziri, digər qardaşı isə Respublika
Prokurorluğunda kadr işləri üzrə müavin idi. Nesə deyərlər,
bu xanım göylə gedirdi. Etiraf edim ki, o, bir qadın kimi çox
gözəl və cazibədar idi. Ölçülü-biçili, geyiminə, davranışına
söz ola bilməzdi. Rayonda çox ciddi yoxlama apardı, abu-
havanı yumşaltmaq üçün yoxlamanın yekunu RPK-nin büro-
sunda müzakirə olundu. Xanım müzakirədən çox razı qaldı.
Əməli tədbirlər görüldü ki, mövcud nöqsanlar aradan
qaldırılsın. Artıq onun vaxtı qurtardığı üçün getməli idi.
Raykomun ikinci katibi Gülsüm Mehdiyeva onunla bütün
yoxlamalarda iştirak etmişdi. Səhər yeməyindən sonra onu
yola salmalı idik. Mən hörmət və nəvaziş qaydası olaraq yola
düşəndə paltosunu tutdum. Etiraz etdi. Dedim ki, komsomola
partiya qayğısıdır. Bu təbəssümlə qarşılandı və xoş ovqat
yarandı. İşlədiyim vaxtlarda ciddi təsir bağışlayan, iz qoyub
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gedən qonaqlarımız çox olub. Ümumiyyətlə, kimliyindən
(qadın, kişi), vəzifəsindən asılı olmayaraq rayona gələn bütün
zümrədən olan insanlara qayğı göstərmək, son dərəcə yüksək
qonaqpərvərlik, xalqımızın mentalitetinə uyğun olaraq
hərəkət etmək hər bir partiya rəhbərinin ümdə vəzifəsidir.
Uzun illər raykom katibi işlədiyim vaxt gələn heç bir şəxsin
narazı getdiyinin şahidi olmamışam.

***
Qasım İsmayılov (Goranboy) rayonu dağ ətəyində

yerləşdiyi üçün dağdan gələn sel suları həmişə rayonu
təhlükə qarşısında qoyurdu. Günlərin birində güclü yağışdan
sonra dağdan gələn sel suları Qasım İsmayılov şəhərini su
altında qoydu. Rayona çox böyük ziyanlar dəydi. Biz MK-
yə etdiyimiz müraciətin nəticəsində təcili olaraq Su Təsər -
rüfat naziri Tağı Əbdürrəhimov, Kommunal Təsərrüfat naziri
Əli Topçuyev, Azərittifaqın sədri Süleyman Abdinbəyov və
başqaları rayona gəlib lazımi ölçü götürdülər. 

***
Qasım İsmayılov (Goranboy) rayonunda işlədiyim müddət

ərzində ən yaddaqalan hadisələrdən birisi Sadıq Rəhimovun
rayona köməyi idi. O, Yüngül Sənaye naziri kimi rayona çox
böyük kömək edirdi. Bir dəfə qəribə bir hadisə oldu. Respub-
lika Pambıqçılıq İdarəsinin rəisi Məmməd Əsgərov rayona
gəlir. Mən təsərrüfatlarda olduğum üçün görüşə bilməmişik.
O, pambıq qəbulu məntəqələrində olur, yaş pambığın
götürülməməsi haqqında qəti göstəriş verir. Biz bir neçə gün
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pambığı təhvil verə bilmədiyimizə görə artıq kolxoz və
sovxozların anbarlarında 1500 tondan çox pambıq var idi.
Məsələ çox ciddi olduğu üçün Respublikanın Yüngül Sənaye
naziri Sadıqova müraciət etməli oldum. Yoldaş Rəhimov
Dəliməmmədli Pambıq Zavodunun direktoru Məmməd
Mustafayevə pambıqların qəbul olunması üçün göstəriş
verdi. Kolxozların anbarlarında olan pambıq hamısı təhvil
verildi. 5 gündən sonra Rəhimov rayona gələrək verilən
pambıqların vəziyyətini aydınlaşdırdı. Doğrudan da yaş
pambıqların verilməsində çətinlik yaranmışdı. Onun təklifi
ilə bir çox işlər gördük və baş verəcək xoşa gəlməyən halları
tamamilə aradan qaldırdıq. 

Xatırlatmaq istəyirəm ki, pambıqçılıq rayonlarında pam -
bı ğın yığılıb dövlətə təhvil verilməsi çox mühüm bir mər hə -
ləni təşkil edir. Sözün həqiqi mənasında elə bil rayonda mü-  
haribə elan edirsən. Hər gün bütün idarə, müəssisə, kolxoz,
sovxoz bağlanır, hamısı pambıq yığımında iştirak edir.

Bir gün pambıq yığımına rəhbərlik edən qərargah reyd
keçirərkən AKP MK-nin Kənd Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri
Leyla Rəcəbovanın rayon mərkəzinə gələn qohumlarını
pambığa getməyə məcbur edirlər. Onlar qonaq gəldiklərini
bildirir, nəhayət qohum olduqlarını deyirlər. Beləliklə, onları
pambıq yığımından azad edirlər. Üstündən iki gün keçəndən
sonra Leyla Rəcəbova mənə zəng vurdu ki, sən orda nə
edirsən? Pambıq yığımı müharibədir? Dedim ki, bəli, biz
pambıq yığımını müharibə kimi aparırıq. Heç kəsə güzəşt
olun mur, heç kəs bağışlanılmır, hamı bir nəfər kimi pambıq
yığımında olmalıdır. İkinci bir faktı demək istəyirəm ki, səhər
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tezdən ştabın iclasına gedəndə, evdən mənə dedilər ki,
çörəyimiz yoxdur, qonağımız da var (bacım və onun yoldaşı).
Gəldim ştabın iclasına. Gördüm ki, bir sıra yoldaşlar ştabın
iclasına gecikiblər. O cümlədən hakim Seyid Bayramov.
Yaxınlaşanda gördüm ki,  əyninə plaş geyinib. Soruşdum ki,
dağlara bax gör qarlayıb, yoxsa yox. Dedi: yox. Dedim: onda
get plaşı çıxart gəl. Heç bir söz demədən qayıdıb getdi. Mən
evdən gedəndən sonra, bacımın yoldaşı deyir ki, gedim mən
çörək alım gətirim. O mərkəzi küçəyə çıxan kimi ştabın
üzvləri ondan soruşurlar ki, siz nə gəzirsiz burda. Deyir ki,
çörək almağa gedirəm. Onlar da cavabında:- get pambıq yığ,
sonra çörək alarsan- deyirlər. Saat üç radələrində evə
qayıtdım. Gördüm ki, hamı məyus, ac-susuz oturub.
Soruşdum ki, nə olub? Dedilər, heç nə çörəksizik. Qonaq
Gözəlağada getdi çörək almağa qayıdıb gəlməyib. Dedim
darıxmayın, yəqin onu pambıq yığımına göndəriblər. Axşam
Gözəlağa evə gəldi. Soruşduq: nə qədər pambıq yığmısan?
Dedi: Kirov kolxozunda 27 kq pambıq yığmışam. Bacım
Xavər dedi: qardaş icazə ver, biz bu gecə qatara oturub,
qayıdaq evimizə. Sənin pambıq müharibən qurtarandan sonra
gələrik. Belə hadisələr çox olub.

***
Maraqlı bir hadisəni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.

Sürücüm Babayev Ənvər çox dünyagörmüş, yaşlı, sanballı
bir adam idi. Bir gün pambıq yığımının qızğın çağında səhər
tezdən kolxozlara gedib bütün təsərrüfatları gəzib qayıdanda
artıq üç radələri olardı, evə gəldik. Mən və sürücüm tam toz-
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torpağın içərisində idik. Sürücü evə gedərkən həyat yoldaşı
Zərnişan xanım soruşur: bu nə gündür qalmısan? O da ciddi
surətdə cavab verir: bu bizim katib çox insafsızdır. Raykoma
bir vaqon sement gəlmişdi, katib onu mənə boşaltdırıb, ona
görə mən bu günə qalmışam. Həyat yoldaşı da bunu çox ciddi
qəbul edir və fikrə gedir ki, görəsən katib bunu nə üçün in-
cidir. Və Zərnişan xanım bizə gələrkən, oğlum Qadirə tapşırır
ki, atana denən ki, bizim kişini incitməsin... Qadir bunu mənə
deyəndə bildim ki, sürücünün növbəti zarafatıdır. 

***
Qasım İsmayılov (Goranboy) RPK-nin işi haqqında o

vaxtkı respublika mətbuatında dərc edilən materialları
nəzərinizə çatdırıram.
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MƏSULİYYƏT, İNTİZAM, FƏALLIQ1

Məsuliyyət və intizam olan yerdə partiya və dövlət
tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir, kadrlar düzgün
tərbiyə edilir. Qasım İsmayılov rayon partiya təşkilatının
fəaliyyəti bu aydın həqiqəti bir daha təsdiq edir.

Biz keçən il dövlət planlarının yerinə yetirilməsində,
təsərrüfat quruculuğunda və mədəni quruculuqda rayon
zəhmətkeşlərinin qazanmış olduqları nailiyyətlərə də məhz
bu baxımdan yanaşır, yeni müvəffəqiyyətlər qazanmaq üçün
hər bir kommunistin, hər bir işçinin məsuliyyət hissini
artırmağa çalışırıq. Qarşıya çətinliklər də az çıxmır. Bu
çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün, hər gün rast gəldiyimiz
müxtəlif məsələləri dürüst həll etmək üçün daim V.İ.Leninlə
məsləhətləşir, ondan doğru-düzgün göstərişlər alırıq. V.İ.Le -
ninin əsərlərində ən çətin və mürəkkəb məsələlərə cavab ver-
ilir. Vladimir İliçin böyüklüyü və dahiliyi də elə bundadır.

Vladimir İliç Leninin belə bir göstərişini daim yadda
saxlayıram: "Kommunizm orada meydana gəlir ki, sıravi
fəhlələr ağır əməyə üstün gələn bir fədakarlıqla əmək
məhsuldarlığını artırmaq, …taxılın, kömürün, dəmirin və
başqa məhsulların hər kolunun qorunması qayğısına qalmağa
başlayırlar" (Əsərləri, 29-cu cild, səh. 434).

Sıravi fəhlənin və ya kolxozçunun qayğısı nə deməkdir?
Mənim fikrimcə məsuliyyət deməkdir. Kommunizm
quruculuğuna hər bir adamın, birinci növbədə isə kommu-
nistin nə verəcəyinə məsuliyyət hiss etməsidir. Buna görə də
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kommunizm quruculuğunun hazırki mərhələsində kommu -
nistlərdə və bütün sovet adamlarında intizam və məsuliyyət
kimi mühüm keyfiyyətlər tərbiyə etmək partiya təşkilatlarının
əsas vəzifəsidir.

Məsuliyyət və intizamı bir-birindən ayrı təsəvvür etmək
mümkün deyildir. Onlar üzvi vəhdət kimi kommunistlərə,
zəhmətkeşlərə xas olan sifətlərdir. Məsuliyyət vətənə, xalqa
sədaqətlə xidmət etmək, kommunizm quruculuğu uğrunda
fədakarlıqla mübarizə aparmaq deməkdir. Bu səbəbdən də
kommunist həmişə ön cərgədə getməli, ən çətin vəzifələrin
öhdəsindən şərəflə gəlməlidir.

Kommunistin partiyalılığı, onun ideya inamı, partiya və
xalq qarşısında məsuliyyəti ilk növbədə onun ümumi işdə
necə iştirak etməsi, istehsalın inkişafına nə verməsi, öz
təşkilatının işində fəal iştirakı ilə müəyyənləşdirilir. Vladimir
İliç Lenin dönə-dönə göstərirdi ki, partiya üzvü əmək inti -
zamında hamıdan irəlidə getməli, Nizamnamənin pozul ması
hallarına barışmaz olmalıdır. Qarşıda duran əzəmətli
vəzifələri siyasi cəhətdən başa düşməklə yanaşı, həm də
həmin vəzifələrin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməlidir.
"Bu halda hər bir adi fəhlə… deyər: "Sən elə daim göstərirsən
ki, necə qurmaq istəyirsən, sən işdə göstər ki, necə qura
bilirsən. Əgər qura bilmirsənsə, onda bizim yolumuz bir
deyil, rədd ol!". Həm də o haqlı olar" ( V. İ. Lenin, Əsərləri,
33-cü cild, səh. 57).

Qasım İsmayılov Rayon Partiya Komitəsi dahi rəhbərin
göstərişlərinə əməl edərək kommunistlərdə məsuliyyət
hissinin artırılması, təsərrüfatda və istehsalatda onların avan-
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qard rolunun təmin edilməsi sahəsində xeyli iş görmüşdür.
İndi rayonumuzda olan 74-75 ilk patiya təşkilatı 2.206 Sov.
İKP üzvünü və üzvlüyə namizədi birləşdirir. Kommunistlərin
1.180 nəfəri kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində çalışır,
192 nəfəri isə fəhlədir. Onlar maddi nemətlər istehsalında
əmək xariqələri yaradır, əkinçiliyin mədəniyyətini durmadan
yüksəldir, məhsul istehsalını artırırlar. Bizdə elə bir kolxoz,
sovxoz, briqada, ferma tapılmaz ki, orada kommunistlər
irəlidə getməsinlər. Bütün kolxozlara, 74 tarlaçılıq briqa -
dasına, 30 taxılçılıq və yemçilik briqadasına kommu nistlər
başçılıq edirlər. Rayon partiya komitəsi təsərrüfatın bütün
sahələrində kommunistlərin fəallığının artırılmasına, onların
qabaqcıllığının təmin edilməsinə ciddi fikir verir. Buna görə
də onlar beşilliyin dördüncü ilində kənd təsərrüfatını inkişaf
etdirməkdə daha yüksək göstəricilərə nail olmuşlar. Kənd
əməkçilərinin əlbir səyi nəticəsində keçən il dövlətə illik
pambıq satışı planı 104,5 faiz, taxıl satışı planı 125,3 faiz,
üzüm satışı tapşırığı 5,7 dəfə, ət satışı planı 126 faiz, süd
satışı planı 124 faiz yerinə yetirilmişdir. Sənaye
müəssisələrimizin kollektivləri də ili qələbələrlə başa
vurmuşlar. Rayonumuzdakı elektrik avadanlığı zavodu,
pambıq təmizləmə zavodu, ixtisaslaşdırılmış Naftalan neft
mədəni, geoloji kəşfiyyat idarəsi, daş karxanası, subartezian
quyuları idarəsi bir qayda olaraq aylıq planları artıqlaması ilə
yerinə yetirir. Bu müəssisələrdə çalışqan kommunistlər sözün
əsl mənasında kollektivin avanqardı kimi hərəkət edirlər.

Rayon partiya komitəsi tapşırılmış iş üçün kommunist lərin
məsuliyyət hissinin artırılması sahəsində özünü doğrultmuş
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formalardan istifadə edir. Belə formalardan biri büro iclas -
larında, yığıncaqlarda kommunistlərin hesabatının dinlənil -
məsidir. Kommunist necə işlədiyi, nəzəri və ideya hazırlığını
artırması, ixtisasını təkmilləşdirməsi və s. barədə öz yoldaş -
larına məlumat verir.

Əlbəttə, deyəcəksiniz əvvəllər belə hesabatlar dinlənil -
mirdi? Dinlənilirdi. Amma necə? Əgər iclasda və yığıncaqda
kommunisti dinləyirdilərsə, deməli, həmin şəxs nə isə bir
qəbahətə yol vermişdi. İndi isə belə deyildir. Kommunistlər
öz yoldaşlarının partiya Nizamnaməsi tələblərini necə yerinə
yetirmələrinə nəzarət edir, ona ağıllı məsləhətlər verir, öz
tənqidi qeydlərini bildirirlər. Hesabat ayrı-ayrı kommunist -
lərin işində və davranışında olan nöqsanı vaxtında görməyə
və onun qarşısını almağa imkan verir. Belə bir ölçü Sov. İKP
XXIII qurultayı tələblərini yerinə yetirməyə də uyğundur.
Qurultaya Mərkəzin hesabatında göstərilir: "Vəzifə öz
təşkilatında və bütünlükdə partiyada işlərin vəziyyəti üçün
hər bir kommunistin məsuliyyət hissini yüksəltməkdən,
partiyanın bütün üzvlərinə tələbkarlıq göstərməkdən, partiya
və dövlət intizamını pozanlar barəsində, öz partiya vəzifə -
lərini unudan və partiyaya mənsubiyyətin guya ona müəyyən
imtiyazlar verdiyini güman edənlər barəsində liberalizmə yol
verməkdən ibarətdir". Rayon partiya komitəsi bəzi ilk partiya
təşkilatlarının bu sahədə qazandıqları müsbət təcrübəni təbliğ
etməyi lazım bilmişdir.

Kommunistlərin məsuliyyət hissinin artırılması nəticəsidir
ki, keçən ilki əlverişsiz iqlim şəraiti bizim üçün qorxulu
olmadı. Rayon zəhmətkeşləri böyük əzmkarlıqla çalışaraq
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əvvəlki illərdən daha çox məhsul götürdülər.
Adamlarda məsuliyyət hissinin artırılmasına təsir edən ən

sınanmış formalardan biri tez-tez yerlərdə olub onlarla
görüşməkdir. Belə görüşlər, yerlərdə olan nöqsanları aşkara
çıxarmağa imkan verir, onların vaxtında aradan qaldırıl ma -
sını asanlaşdırır. Bir qayda olaraq rayon partiya komitəsinin
katibləri, büro üzvləri və təlimatçılar tez-tez yerlərə gedir,
vəziyyəti öyrənir, təşkilat və təsərrüfat məsələlərinin həllində,
plan və öhdəliklərin yerinə yetirilməsində, kadrların seçilib
yerləşdirilməsində ilk partiya təşkilatlarının rolunun və ayrı-
ayrı kommunistlərin məsuliyyətinin və fəallığının artırılması
işinə kömək göstərirlər.

Məsuliyyətin, intizamın artırılmasına, adamların fəallığı -
nın yüksəldilməsinə təsir edən mühüm amillərdən biri də
maddi həvəsləndirmə tədbirləridir. Keçən il götürdüyümüz
öhdəlikləri vaxtında və artıqlaması ilə yerinə yetirmək
məqsədi ilə bir sıra mühüm tədbirlərimiz olmuşdur. Pambıq
əkinlərinin becərilməsi zamanı mexanizatorların, suçuların
və kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin zona müşavirələri
keçirilmiş, qabaqcıl suçular qiymətli hədiyyələrlə mükafat -
landırılmış, "Əlaçı suvarma ustası" döş nişanı ilə təltif
edilmiş, 24 nəfər suçuya rayon partiya komitəsinin Fəxri
Fərmanı verilmişdir. Taxıl yığımına hazırlıq dövründə isə
kombaynçıların 2 dəfə zona toplanışı keçirilmişdir. Rayonda
çıxan "Mübariz" qəzetində və ayrıca bülletendə pambıq çılara
və taxılçılara müraciət dərc edilmişdir. Bütün bunlar kütlələri
yüksək məhsul uğrunda mübarizəyə səfərbərliyə almaqda
həlledici rol oynamışdır. Təsərrüfata partiya rəhbərliyinin

Sahib Sailov

110



gücləndirilməsi nəticəsidir ki, 1969-cu ildə bir sıra kolxozlar
tarlalardan və zəmilərdən daha yüksək məhsul götürmüş, ic-
timai heyvandarlığı artel təsərrüfatının mənfəətli sahələrindən
birinə çevirmişlər.

Hər bir işçi rəhbərlik etdiyi sahədə partiya və hökumət
direktivlərinin yerinə yetirilməsi üçün tam məsuliyyət daşıyır.
Bizdə partiya və dövlət intizamını pozan, tapşırıqlara əməl
etməyən işçilər demək olar ki, yoxdur. Lakin plan və
tapşırıqların yerinə yetirilməsinə tələbkarlıq göstərməmək
hallarına təsadüf etmək olur. Tələbkarlıq olmayan yerdə isə
intizam və məsuliyyət zəifləyir. Məsələn, rayonun iri
pambıqçılıq təsərrüfatı olan Orconikidze adına kolxoz son
illər geridə qalırdı. Bu da kolxozun iqtisadiyyatını zəiflədir,
kolxozçuların əməyə marağını azaldırdı. Keçən ilin əvvəl -
lərində kolxozda geriliyin səbəbləri ətraflı öyrənilib təhlil
edildi. Aydın oldu ki, tarlaçılıq briqadalarının başçıları
düzgün seçilib yerləşdirilməmişdir. Briqadaların bir çoxuna
təcrübəsiz, işgüzar olmayan, işə məsuliyyətlə yanaşmayan
adamlar başçılıq edirdi. Kolxoz partiya komitəsi isə bu
barədə lazımi təşəbbüskarlıq göstərmirdi.

Rayon partiya komitəsinin bürosu kolxozda geriliyi
tezliklə aradan qaldırmaq və kommunistlərin təsərrüfatda
fəallığını artırmaq məsələsini müzakirə etdi, müzakirə
zamanı işdəki nöqsanlar kəskin tənqid olundu, səmərəli
təkliflər irəli sürüldü. Kommunistlər tənqiddən ciddi nəticə
çıxardılar, təcrübəli əkinçilər, işbilən, təsərrüfatçıl kommu -
nistlər tarlaçılıq briqadalarına başçılığa irəli çəkildilər. Bu da
ilk gündən öz müsbət təsirini göstərdi. Becərmədə gerilik
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aradan qaldırıldı, 1.100 hektar sahədə bol pambıq məhsulu
yetişdirildi. Məhsul yığımı da mütəşəkkil keçdi. Kolxoz
keçən il dövlətə 2.330 ton əvəzinə 2.529 ton yüksək
keyfiyyətli pambıq satdı. Hər hektardan 23 sentner məhsul
götürüldü. Kommunistlərin başçılıq etdikləri briqadalar hər
hektardan 24-25 sentner pambıq təhvil verdilər.

Qatır Məmməd adına kolxozda da kadrların seçilib,
yerləşdirilməsində, kommunistlərin təsərrüfat fəallığının
artırılmasında ciddi nöqsanlara yol verildiyindən dövlətə
pambıq satışı planı kəsirdə qalırdı. Rayon partiya komitəsi
bu geriliyin də səbəbini ətraflı öyrəndi. Məlum oldu ki,
kolxoz idarə heyətinin keçmiş sədri V. İbrahimov təsərrüfata
konkret rəhbərlik edə bilmir, təsərrüfat məsələlərinin həllində
kadrların seçilib yerləşdirilməsində partiya təşkilatı ilə
hesablaşmır. Rayon partiya komitəsi kolxoz idarə heyətinin
sədri vəzifəsinə ali təhsilli aqronom Yəhya Əhmədovu
məsləhət gördü. Yeni sədr işə böyük həvəslə başladı. Kolx-
ozda əməyin təşkilini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə burada
raykomun səyyar bürosu keçirildi. Kolxoz partiya təşkilatının
fəaliyyəti yaxşılaşdırıldı. Tapşırılan iş üçün kommunistlərin
məsuliyyəti artdı. İndi kolxoz pambıqçılıqda rayonun qabaq -
cıl təsərrüfatları səviyyəsinə çatmış, iqtisadiyyat və təşkilat-
təsərrüfatca möhkəmlənmişdir. Mədəni quruculuq sahəsində
də xeyli iş görülmüşdür.

Qeyd etmək lazımdır ki, keçən il "Azərbaycan", Kalinin
adına, Telman adına, Kirov adına, Nizami adına, Lenin adına,
K.Marks adına kolxozların üzvləri də tarlalardan yüksək
pambıq məhsulu götürmüşlər. Kommunistlərin başçılıq etdik -
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ləri bir çox briqadalar hər hektardan 30-35 sentner pambıq
təhvil vermişlər. Söhrab Məmmədovun, İsmayıl İsmayılovun,
Budaq Abdullayevin başçılıq etdikləri briqadalar, qabaqcıl
pambıqçılardan Mansur Məmmədov, Şikar Aslanov, Həsən
Məmmədov, Yusif Habilov, İsmayıl Babayev, Gülnisə
Paşayeva, Şura Rüstəmova, Əvəz Niftəliyev və bir çox
başqaları öz öhdəliklərini artıqlaması ilə yerinə yetir -
mişlər.

Sov.İKP XXIII qurultayının və Azərbaycan Kommunist
partiyası XXVII qurultayının, habelə kənd təsərrüfatı
məsələlərinə dair Mərkəzi Komitənin son plenumlarının
qərarlarından irəli gələn vəzifələri böyük əmək coşqunluğu
ilə yerinə yetirir, təsərrüfatın mühüm sahələrində, xüsusilə
pambıqçılıqda və heyvandarlıqda çox zəhmət tələb edən
işlərin mexanikləşdirilməsinə xüsusi fikir veririk. Son illərdə
pambıqyığan maşınlara geniş meydan verilmişdir. Keçən il
maşınla 3.000 ton pambıq yığılmışdır. Adlı-sanlı sürücü-
mexaniklərdən Rəşid Qurbanov, Muxtar Hüseynov,
Sərdar Əliyev, Hüseyn Hüseynov və başqaları adama 100
tondan artıq pambıq yığaraq sosializm yarışında qalib
gəlmişlər.

Qabaqcıl təcrübə müvəffəqqiyyətlərimizi təmin edir, əmək
məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, maya dəyərinin aşağı
salınmasına, istehsalın hərtərəfli inkişafına kömək edir, xalq
təşəbbüsünü, zəhmətkeşlərin əmək fəallığını artırır. Ona görə
də istehsalat yenilikçilərini, kolxoz və sovxozların tarla
qəhrəmanlarını, heyvandarlıq fermalarının qabaqcıl adamla -
rını mənəvi cəhətdən həvəsləndirmək, onların mütərəqqi iş
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üsullarını geniş yaymaq rayon partiya komitəsinin və ilk par-
tiya təşkilatlarının diqqət mərkəzində durur. Əsl yenilikçilər-
kolxoz kəndinin mayakları kənd təsərrüfatının fəxridirlər.
Onlar öz fədakar işləri, axtarışları, qiymətli təşəbbüsləri ilə
gələcəyə yol açır, əməyə, elmin tövsiyə etdiyi, təcrübədə
yoxlanılmış hər bir dəyərli yeniliyin tətbiqinə yaradıcılıqla
yanaşırlar.

Karl Marks adına kolxozun mexanizatoru kom-munist
Mansur Kərimovun təşəbbüsü indi respublikamızın hər
yerində geniş yayılmışdır. O, bir neçə il bundan əvvəl hər bir
təcrübəli mexanizatorun 5 traktorçu hazırlaması təşəbbüsünü
irəli sürmüşdü. Təkcə onun çalışdığı Karl Marks adına kolx-
ozda 50 gənc bu yolla traktorçuluq öyrənmişdir. Rayonu-
muzun Lenin adına, Orconikidze adına, Jdanov adına
kolxozlarında və "Oktyabr" kolxozunda da təcrübəli trak-
torçular bu yolla gənclərə mexanizator peşəsi öyrətmişlər.
Mansur Kərimov yenilikçi mexanizatordur. Onun ixtira etdiyi
"OXK-2" aqreqatı təkcə respublikamızda deyil, Özbəkistan -
da da geniş şöhrət qazanmışdır. Rayonumuzun kolxoz və
sovxozlarında həmin aqreqatdan geniş istifadə edilir. Aqreqat
eyni vaxtda üç iş görür: cərgə arasına kultivasiya çəkir,
bitkilərə yemləmə gübrəsi verir və ziyanvericilərə qarşı
mübarizə aparır. Mövsüm ərzində "OXK-2" markalı bir
tozlayıcı aparat 153 manat vəsaitə qənaət etməyə imkan
verir. Biz yenilikçi mexanizatorların iş təcrübəsinin geniş
yayılmasını təşkil edirik. Orconikidze adına kolxozun trak-
torçusu İsrayıl Dostiyevin təklifi ilə hazırlanan mala torpağın
səpinə hazırlanmasında çox iş görür. O, malanı həm ağırlaş -
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dırmış, həm də götürümünü artırmışdır. İndi rayonun başqa
təsərrüfatlarında da həmin malalardan istifadə edilir.

Subartezian quyuları idarəsinin çilingəri Barxudar
Paşayevin ixtisaslaşdırılmış Naftalan neft mədəninin işçiləri
Çingiz Səidovun, Yusif Urmayevin, avtomobil nəqliyyatı
bazasının işçisi Ələddin Məmmədovun, rayon texnika birliyi
şöbəsinin mühəndisi Qələndər Qurbanovun və bir çox
başqalarının səmərələşdirmə təklifləri rayon partiya komitəsi
tərəfindən vaxtında müdafiə olunub, istehsalatda geniş tətbiq
edilmişdir. Kolxoz, sovxoz və müəssisələrin partiya təşkilat -
ları əməyin mexanikləşdirilməsinə, istehsalın ehtiyatlarından
düzgün və səmərəli istifadə edilməsinə, kommunistlərin bu
sahədəki fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verirlər.

V.İ.Lenin "Yarışı necə təşkil etməli" əsərində kom-mu-
nizm quruculuğunun təsirli metodu olan sosializm yarışının
əhəmiyyətini qeyd etmişdi. Lenin yazmışdı: "Sosializm
nəinki yarışı söndürmür, əksinə, ilk dəfə olaraq onu həqiqətən
geniş miqyasda, həqiqətən kütləvi miqyasda tətbiq etmək,
həqiqətən zəhmətkeşlərin əksəriyyətini onların özlərini
göstərə biləcəkləri, xalq içərisində tükənməz bir bulaq kimi
coşub-daşan… istedadlı adamların aşkara çıxa biləcəyi bir iş
sahəsinə cəlb etmək üçün imkan yaradır" (Əsərləri, 26-cı cild,
səh. 411). İnamla demək olar ki, biz təsərrüfat quruculuğu
sahəsində bütün müvəffəqiyyətlərimizi xeyli dərəcədə yarışın
sayəsində əldə etmişik. Keçən il rayonumuzun bütün
kolxozlarında və briqadalarda yarış təşkil edilmiş, yarış
şərtlərinin yerinə yetirilməsi iyun-iyul aylarında qarşılıqlı
surətdə yoxlanmış, aşkara çıxarılan nöqsanların aradan
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qaldırılması üçün əməli tədbirlər görülmüşdür. Yarışın gedişi
bütün ilk partiya təşkilatlarında və rayon partiya komitəsinin
bürosunda müzakirə edilmişdir. Hər bir müzakirədən sonra
geridə qalanlara, yarış şərtlərinə əməl etməyənlərə qarşı
tələbkarlıq artırılmış, geridə qalanlara kömək göstərilmişdir.

Rayon partiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları
Azərbaycan KP MK-nın avqust (1969-cu il) plenumunun
qərarından ciddi nəticə çıxarmışlar. Əmək intizamını
möhkəmləndirmək, hər cür bürokratizmə və süründürməçi -
liyə son qoymaq üçün tədbirlər görülmüş, ictimai əmlaka xor
baxanlara qarşı mübarizə xeyli gücləndirilmişdir. Plenumun
yekunları rayon partiya təşkilatlarının yığıncaqlarında
müzakirə olunmuşdur. Bundan başqa kolxoz, sovxoz, idarə
və müəssisə rəhbərlərinin, inzibati orqanların, ticarət, rabitə
və səhiyyə işçilərinin müşavirələri keçirilmiş, nöqsanların
aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər görülmüşdür.

Kommunistlərə tapşırıqlar vermək, onları siyasi döyüşçü
kimi tərbiyə edib yetişdirmək məsələsi hər bir partiya
təşkilatının fəaliyyətində mühüm məsələdir. Axı, partiya öz
üzvlərinin fəallığı, şüurluluğu və mübariz birliyi ilə güclüdür.
Bu keyfiyyətləri kommunistlərə aşılamaq üçün onları ictimai
işlərə fəal surətdə cəlb edirik. Hazırda kommunist lərdən
485 nəfəri təşviqatçı, 90 nəfəri təbliğatçı, 120 nəfəri siyasi
məlumatçı, 35 nəfəri mühazirəçi, 26 nəfəri ilə siyasi
məruzəçidir. Rayon partiya komitəsinin üzvləri partiya və
hökumət qərarlarının kütlələrə çatdırılmasında, plenumlarda
və büroda müzakirə ediləcək məsələlərin hazırlanmasında
fəal iştirak edirlər. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki,
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pambığın becərilməsi və məhsul yığımı dövründə raykomun
üzvlərindən və fəallardan 70 nəfər əməyin təşkilində, yığımın
sürətləndirilməsində kolxoz idarə heyətlərinə və ilk partiya
təşkilatlarına yaxından kömək etmişdir. Plenum üzvlərindən
Hidayət Səfərov, Orucəli Kazımov, Hilal Abdullayev,
Xanqulu Süleymanov, Məmmədəli Hacıyev, Qamboy
Həsənov və başqaları ictimai vəzifənin yerinə yetirilməsində
daha fəal iştirak edirlər.

Rayon partiya komitəsi rəhbər kadrların siyasi biliyinin
artırılmasına xüsusi fikir verir. Bu dərs ilində 72 ibtidai siyasi
məktəb, marksizm-leninizm əsasları məktəbi və nəzəri sem-
inar təşkil edilmişdir. Bu məktəb və seminarlarda 1.600 nəfər
kommunist və bitərəf fəal öz siyasi biliyini artırır. Bizdə Sov.
İKP tarixini öyrənən ikiillik partiya fəalları məktəbi də vardır.
Bu məktəbdə 30 nəfər rəhbər işçi oxuyur. Cari dərs ilində
təbliğatçıların seçilməsinə xüsusi fikir verilmişdir. Onların
85 nəfərinin ali təhsili var. 52 nəfəri 10 ildən artıqdır ki,
təbliğatçıdır. Təbliğatçılar üçün iki daimi seminar
yaradılmışdır. Bunlardan birində Sov. İKP tarixi və
digərində fəlsəfə məsələləri öyrənilir. 2 nəfər təbliğatçı Azər -
baycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə,
20 nəfər isə rayon partiya komitəsinin fəxri fərmanı ilə təltif
edilmişdir. Təbliğatçıların fəaliyyətinə dair xüsusi bülleten
buraxılır. Siyası maarif kabinəsində təbliğat işində uzun
müddət təcrübəsi olan 12 nəfərdən ibarət metod şura yaradıl -
mışdır.

V. İ. Lenin göstərmişdir ki, partiya təbliğatımızın səviyyəsi
ən əvvəl və başlıca olaraq mühazirəçilərin tərkibi, biliyi
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məharəti ilə müəyyən edilir. Rayon partiya komitəsi bu
məsələyə böyük əhəmiyyət verərək mühazirəçilər qrupunu
öz işinə bələd olan, nəzəri cəhətdən hazırlıqlı kadrlarla daim
möhkəmləndirir. Ştatdankənar mühazirəçilər qrupuna partiya,
sovet işçiləri, kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri, hüquqşünaslar,
müəllimlər, həkimlər cəlb edilirlər. Mühazirə təbliğatında
Leninin nəzəri irsinin təbliği məsələlərinə geniş yer verilir.
Mühazirəçilərdən İsgəndər Hüseynov, Əhməd Hüseynov,
Rəhman Hüseynov, Məmməd Mustafayev və başqaları
zəhmətkeşlər qarşısında tez-tez çıxış edirlər. Karl Marks
adına, Orconikidze adına, Telman adına kolxozların, elektrik
avadanlığı zavodunun, Dəliməmmədli texniki peşə məktə -
binin ilk partiya təşkilatları siyasi məlumatçılarla işi daha
yaxşı təşkil etmişlər. Mühazirə vasitəsi ilə təbliğatda əyani
vasitələrdən geniş istifadə edilir.

Rayon partiya komitəsi ictimai təşkilatların fəaliyyətinə,
gənclərin tərbiyəsinə xüsusi diqqət verir. 5.300 nəfərdən artq
komsomolçu və gənc Lenin zaçotunda fəal iştirak edir. Kom-
somolçu-gənclər Lenin zaçotunun üçüncü mərhələsinə yekun
vurmuş, böyük əmək nailiyyətləri qazandıqlarını nümayiş
etdirmişlər. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə diqqət
xeyli artırılmışdır. Rayon komsomol komitəsində 11 nəfər-
dən ibarət hərbi vətənpərvərlik şurası yaradılmışdır. Bura qo-
caman kommunistlər, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları, Vətən
müharibəsi iştirakçıları cəlb edilmişlər.

Bütün sovet xalqı ilə birlikdə rayonumuzun zəhmətkeşləri
də bəşəriyyətin böyük dahisi V. İ. Leninin anadan olmasının
100 illik yubileyinə ciddi hazırlıq görürlər. Tarixi yubileylər
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şərəfinə rayonumuzun zəhmətkeşləri öhdəliklər götürmüşlər.
Pambıqçılarımız yaza hazırlıq işlərini gündən-günə sürətlən -
di rirlər. Pambıq və başqa yazlıq bitkilər əkiləcək sahələr
vaxtında şumlanmışdır. Heyvandarlar qışa yaxşı hazırlaş -
mışlar. Payızlıq taxıl əkinlərinə yaxşı qulluq edilir. Tarixi
yubileylərə hazırlıqla əlaqədar olaraq kitabxanalarda, mədə -
niyyət evlərində, məktəblərdə, müəssisələrdə V.İ.Leninin
anadan olmasının 100 illiyinə və respublikanın 50 illiyinə
həsr edilmiş foto montajlar, stendlər, sərgilər düzəldilir.
V.İ.Lenin haqqında filmlər nümayiş etdirilir. Hamı böyük
bayramları yeni nailiyyətlərlə qeyd etmək əzmi ilə işləyir.
Rayon partiya komitəsinin bürosunda vaxtaşırı olaraq
yubileylərə hazırlığın vəziyyətinə dair məsələlər müzakirə
edilir. Bütün bunlar kənd zəhmətkeşlərinin əmək coşqunlu-
ğunun və siyasi fəallığının yüksəlməsinə təsir göstərir. Kom-
munist avanqard olmalı, bu adı şərəflə doğrultmalıdır.
Rayonumuzun kommunistləri işdə, kommunizm quruculuğu
planlarının yerinə yetirilməsi uğrunda mübarizədə partiyanın
bu tələbinə ləyaqətlə əməl edir, hər yerdə kütlələrin avanqardı
olduqlarını sübut edirlər.
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PARTİYA İŞİNİN MÜHÜM SAHƏSİ1

Partiya və hökumətimiz gənc nəslin hərtərəfli inkişafı
üçün həmişə atalıq qayğısı göstərmiş və göstərir. Böyük Ok-
tyabr sosialist inqilabının qələbəsindən sonra ölkəmizin hər
yerində olduğu kimi, Qasım İsmayılov rayonunda da xalq
maarifi sahəsində qazanılan nailiyyətlər məhz partiya və
hökumətimizin böyük qayğısının nəticəsidir. Bunu Sov. İKP
XXIII qurultayının qərarları, Sov. İKP MK və SSRİ
Nazirlər Sovetinin "Orta ümumtəhsil məktəbinin işini
daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında" və Sov. İKP
MK-nın son plenumlarının qərarları bir daha sübut edir.

Sov. İKP XXIII qurultayının qərarları böyüməkdə olan
gənc nəslin hərtərəfli inkişaf etməsini, fiziki cəhətdən
kamilləşməsini, möhkəm biliyə malik olmasını, əməyə
məhəbbət hissi ruhunda tərbiyələndirilməsini, onlara müsbət
keyfiyyətlər aşılanmasını tələb edir. Məhz buna görə də rayon
partiya komitəsi bütün maarif ocaqlarının işinə yaxından
rəhbərlik edir, işi öz fəaliyyətinin mühüm sahələrindən biri
hesab edir.

Biz partiyamızın qarşıya qoyduğu tələbləri müvəffəqiy -
yətlə yerinə yetirmək üçün, hər şeydən əvvəl, məktəblərə par-
tiya rəhbərliyini gücləndirir, kommunist müəllimlərin
mə su liyyətini, onların fəallığını və təşəbbüskarlığını, habelə
nəzəri – siyasi hazırlığını artırmaq qayğısına qalırıq. Bu
cəhətdən məktəb partiya təşkilatlarının işinin düzgün
qurulması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Hazırda məktəblərimizdə 18 ilk partiya təşkilatı fəaliyyət
göstərir. Onlar pedaqoji kollektivlərin işinə və həyatına aid
olan məsələlərin müzakirəsinə xüsusi diqqət yetirir, pioner
və komsomol, həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının fəaliyyə -
tinə istiqamət verir, yüksək dərs keyfiyyətinə nail olmaq üçün
pedaqoji kollektivlər qarşısında konkret vəzifələr qoyur və
onlara əməli kömək göstərirlər. Rayon partiya komitəsi
məktəblilərin xalqlar dostluğu və proletar beynəlmiləlçiliyi,
habelə hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi
məsələsinə xüsusi diqqət yetirir və məktəblilərin pedaqoji
kollektivləri qarşısında bu işi mühüm vəzifə kimi qoyur.

Məktəblərimiz uşaqların beynəlmiləlçilik tərbiyəsi sahə -
sində müəyyən təcrübə qazanmışdır. Məsələn, şəhər 1 nöm -
rəli orta məktəbi, Naftalan şəhər orta məktəbi ilə Şaumyan
rayonundakı Qaraçinar orta məktəbi, Tapqaraqoyunlu kənd
orta məktəbi ilə, Mardakert rayonundakı Talış kənd orta
məktəbi arasında davam edən dostluq gözəl bir ənənəyə
çevrilmişdir. Bu dostluq təkcə iki məktəb və ya iki pedaqoji
kollektiv arasındakı dostluq əlaqələri ilə məhdudlaşmayıb,
yüzlərlə məktəblini, həmçinin yüzlərlə ailəni qırılmaz dostluq
telləri ilə bağlamışdır. Rayon partiya komitəsi məktəblər
arasında bu cür əlaqəni beynəlmiləl tərbiyənin əsası kimi
qiymətləndirir və buna böyük əhəmiyyət verir.

Rayon partiya komitəsi təlim-tərbiyənin səviyyəsini
yüksəltmək, icbari təhsil qanununun müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirilməsini təmin etmək, yeni proqram əsasında şagirdlərə
elmlərin əsaslarını dərindən öyrətmək, onların ideya-siyasi
hazırlığını daha da yaxşılaşdırmaq və hərtərəfli inkişaf etmiş
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yeni insan tərbiyəsi vəzifələrini həyata keçirmək məqsədilə
bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışır. Buna nail olmaq
üçün məktəb ilk partiya təşkilatları ilə müntəzəm surətdə iş
aparırıq. Bu da təbiidir. Çünki məktəbdə xalq maarifinə qayğı
partiya işinin ayrılmaz hissəsidir. Bunu nəzərə alaraq biz
məktəb ilk partiya təşkilatı katiblərinin vaxtaşırı seminarını
keçirir, burada şagirdlərə dərin bilik vermək, onlarda yüksək
kommunist ideyalılığı tərbiyə etmək, şagirdlərin şüurlu
surətdə peşə seçməyə hazırlanması sahəsində partiya
təşkilatlarının vəzifələrini müəyyənləşdirən məsələlərdən
ətraflı danışılır, onları maraqlandıran aktual problemlərdən
geniş şəkildə bəhs edilir. İlk partiya təşkilatlarına metodik
kömək göstərmək məqsədi ilə təbliğat-təşviqat şöbəsi
tərəfindən ayrı-ayrı rüblərə aid hazırlanmış nümunəvi iş
planları seminarlarda onlara çatdırılır ki, bu da öz işlərini
daha yaxşı qurmaqda partiya təşkilatlarına istiqamət verir.
Şübhəsiz, belə seminarlar partiya təşkilatlarının təşkilatçılıq
işinin səmərəliliyini yüksəldir.

Sov. İKP XXIII qurultayının xalq maarifinə aid qərarla -
rının yerinə yetirilməsi bizdən bütün qüvvələri səfərbərliyə
almağı, hər bir kommunist müəllimi tapşırılan iş üçün yük -
sək məsuliyyət hissi ruhunda tərbiyə etməyi tələb edir. Çünki
hərtərəfli inkişaf etmiş nəslin tərbiyə edilib yetişdirilməsi
kommunizm quruculuğu işinin mühüm tərkib hissəsidir.
Məhz buna görə də rayon partiya komitəsi ilk partiya
təşkilatları və digər ictimai təşkilatlarla birlikdə məktəb işinə
aid olan bütün məsələləri dərindən öyrənir, nöqsanları
doğuran səbəbləri müəyyənləşdirdikdən sonra büro, plenum
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iclaslarında və ya maarifyanı şurada müzakirə edir, nöq -
sanları aradan qaldırmaq üçün konkret tədbirlər görür.

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, büro və plenum
iclaslarında məktəblə əlaqədar müzakirə olunan məsələlər
ətrafında qəbul edilmiş qərarlar bir qayda olaraq bütün
məktəb partiya təşkilatlarının ümumpartiya yığıncaqlarında
kommunistlərə çatdırılır. Mövcud nöqsanların aradan
qaldırılmasına yönəldilən tədbirlər müəyyənləşdirilir ki, bu
da təlim-tərbiyə işinin yüksəldilməsi, icbari təhsil qanununun
həyata keçirilməsində pedaqoji kollektivlərin məsuliyyətini
artırır.

Keçən dərs ili ərzində rayon partiya komitəsi bürosunda
Qarqucaq kəndindəki səkkizillik məktəbdə təlim-tərbiyə
işlərinin, fəhlə və kəndli gənclər məktəblərində tədrisin və -
ziy yəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında, Baxça kürd
orta və Xanlar səkkizillik məktəblərində aparılmış yoxla -
manın nəticələri, Qızılhacılı kənd və Qasım İsmayılov
şəhər 1 nömrəli orta məktəb ilk partiya təşkilatlarının
şagirdləri arasında apardığı ideya-siyasi tərbiyə işlərinin
vəziyyəti haqqında məsələlər müzakirə edilmiş, müşahidə
olunan nöq san ların aradan qaldırılması üçün əməli
tədbirlər görül müşdür.

Qarqucaq kənd səkkizillik məktəbində aparılan yoxlamada
müəyyən edilmişdir ki, müəllimlər arasında lazımi səmi -
miyyət yoxdur, şagirdlərin təlim-tərbiyəsi üzərində nəzarətin
olmaması, müəllimlərə lazımi tələbkarlıq göstərilməməsi
işdə çox ciddi nöqsanlara gətirib çıxarmışdır ki, bu da
şagirdlərə proqram materialının zəif öyrədilməsinə, onlara
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şişirdilmiş qiymətlər verilməsinə səbəb olmuşdur. Bu
vəziyyət rayon partiya komitəsinin bürosunda ciddi müzakirə
edilmiş, təlim-tərbiyə işlərini başlı-başına buraxdığına və
təlim-tərbiyə işində ciddi nöqsanlara yol verdiyinə görə
məktəbin direktoru Y. Qasımov vəzifəsindən götürülmüş,
tədris işləri üzrə direktor müavini Q.Hüseynovaya xəbər -
darlıq edilmişdir. Bu tədbirdən sonra məktəbdə işlər tam qay-
daya düşmüşdür. Ümumiyyətlə, rayon partiya komitə sinin
büro iclaslarında müzakirə edilən məsələlər məktəblərdə
təlim-tərbiyə işinin yaxşılaşdırılmasına, müəllimlərdə məsu -
liyyət hissinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. Bu isə
onunla əlaqədardır ki, rayon partiya komitəsi məsələlərin
daha dərindən hazırlanmasına, müzakirənin yüksək səviy -
yədə və işgüzar şəraitdə keçməsinə nail olur.

Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin "Orta
ümum təhsil məktəbinin işini daha da yaxşılaşdırmaq
tədbirləri haqqında" qərarı sosialist xalq maarifinin inkişafı
üçün böyük proqram sənədidir. Səkkizillik ümumi icbari
təhsilin həyata keçirilməsi və orta təhsilə keçilməsi həmin
proqramın əsasını təşkil edir. Ümumi icbari təhsilin yerinə
yetirilməsində ictimai təşkilatların, xüsusən şəhər, kənd və
qəsəbə sovetləri icraiyyə komitələrinin məsuliyyət hissi də
yüksəldilmişdir. Rayonun partiya, komsomol fəalları, yerli
sovetlərin depu tatları müəllim kollektivləri ilə sıx surətdə
əlaqə saxlayır, onlara daim kömək göstərir, məktəb işini
doğma iş, ümumxalq işi hesab edirlər. Bunu ondan görmək
olar ki, hələ yanvar ayında müəllimlərin yaxından iştirakı,
yerli partiya, sovet və komsomol təşkilatlarının köməyi ilə
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6-16 yaşlı uşaqların dəqiq siyahısı aparılmış, qəsəbə və kənd
Sovetlərində dürüst ləşdirilmiş, 1970-1971-ci dərs ili üçün
məktəblərin təxmini şəbəkəsi tərtib edilərək respublikanın
Maarif Nazirliyinə təqdim edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, icbari təhsilin həyata keçiril mə -
sinə nəzarət etmək, məktəb yaşlı uşaqların təhsilə cəlb olun -
masını təmin etmək məqsədi ilə yerli Sovetlərin nəzdində
ictimai əsaslarla işləyən şöbələr yaradılmışdır. Həmin şöbələr
vaxtaşırı reydlər keçirmiş, yaşayış məntəqələrində məktəb
yaşlı uşaqların dəqiq siyahısını aparmış və tamamilə təhsilə
cəlb olunmasını təmin etmişlər. Keçən dərs ilində icbari təhsil
fondu hesabına ehtiyacı olan şagirdlərə 6500 manat
məbləğində yardım edilmişdir. Məhz bunun sayəsində cari
dərs ilində, xalq təsərrüfatı planına görə rayonun 62
məktəbinə 15830 nəfər şagird cəlb edilməli ikən, 16084
şagird cəlb edilmişdir ki, bu da xalq təsərrüfatı planında
nəzərdə tutulduğundan xeyli artıqdır.

Bu onun nəticəsidir ki, hələ yeni dərs ilinə başlamazdan
əvvəl rayon partiya komitəsi büroda məktəblərin işinə aid
məsələ müzakirə etmiş və lazımi tədbirlər görmüşdür. Sov -
xoz və kolxozların, idarə və müəssisələrin rəhbərləri, həm -
çinin ictimai təşkilatların nümayəndələri iştirak edən büro
iclasında dərs ilinə hazırlığın vəziyyətini yoxlamaq üçün 7
nəfərdən ibarət komissiya ayrılmışdır. Komissiya üzvləri
vaxtaşırı yerlərdə və lazım gəldikdə konkret kömək göstər -
mişlər. Bu isə məktəblərin yeni dərs ilinə nəzərdə tutulduğu
vaxtdan xeyli əvvəl hazırlanmasına şərait yaratmışdır.

Məlumdur ki, icbari təhsilin müvəffəqiyyətlə həyata
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keçiril məsi və ümumi orta təhsilə keçilməsi, şagird kontin-
gentinin ildənilə artması məktəblərimizin maddi - texniki
bazasının genişləndirilməsini tələb edir. Təkcə son on ildə
rayonda şagirdlərin sayı 9 min nəfərə qədər artmışdır. Bütün
bunlar yeni məktəb binalarının, yardımçı sinif otaqlarının
tikilməsini sürətləndirməyi kəskin surətdə qarşıya qoyur. Biz
bu tələbi nəzərə alaraq, məktəb binaları tikintisini ildən-ilə
genişləndiririk. Qarşıdakı dərs ilində 3.500 nəfər şagird
yeri olan 9 məktəb binası və 4 məktəbdə yardımçı sinif
otaqlarının tikilib istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuş -
dur.

Məktəblərin tikintisinə təkcə kolxozlar deyil, ictimai təşki -
latlar da yaxından kömək göstərirlər. Bu sahədə kolxozların
işi xüsusilə diqqətəlayiqdir. Təkcə bir faktı demək
kifayətdir ki, son iki il ərzində 214 min manat məbləğində
kolxoz vəsaiti hesabına yeni məktəb binaları və əlavə sinif
otaqları tikilib istifadəyə verilmişdir. Kalinin adına, Or-
conikidze adına, Lenin adına, Nizami adına kolxozlar,
"Oktyabr", "Azərbaycan" və "Şəfəq" kolxozları yeni
məktəb binalarının tikintisində xüsusi fəallıq göstərirlər.

Lakin bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, son 15 ildə
dövlətin kapital qoyuluşu hesabına, Qasım İsmayılov şəhə -
rində istifadəyə verilmiş 960 nəfər şagird yeri olan orta mək -
təb binası nəzərə alınmazsa, rayonda bir məktəb binası da
tikilməmişdir. Məktəb tikintisində ancaq kolxozlar üçün
ayrılmış tikinti materialları və təmir üçün rayon xalq maarif
şöbəsinə verilmiş materiallardan istifadə edilmişdir.

Rayon partiya komitəsinin və rayonunun digər təşkilat -
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larının xalq maarifini inkişaf etdirmək sahəsində gördüyü
işlər partiya, hökumətimiz tərəfindən həmişə yüksək qiymət -
ləndirilir. Azərbaycan KP MK və respublika Nazirlər Soveti
1969-cu ildə məktəblərin yeni dərs ilində nümunəvi hazırlan -
masında rayonumuzun partiya, sovet işçilərinin və ictimaiy -
yətin yaxşı işini qeyd etmişlər. Lakin biz əldə edilən
mü vəf fəqiyyətlərə arxayınlaşmırıq.

Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin 1966-cı il
noyabr tarixli qərarında göstərilir ki, xalq maarifini daha da
təkmilləşdirmək birinci növbədə müəllimdən, onun elmi və
ümumi hazırlığından asılıdır. Bunu nəzərə alaraq qərarda
müəllimlərin öz ixtisasını daim təkmilləşdirməsi üçün lazımi
şərait yaradılması mühüm bir məsələ kimi qarşıya qoyul muş -
dur. Eyni zamanda qərarda göstərilir ki, ümumtəhsil məktəb -
lə rinin hazırki inkişaf mərhələsi məktəblərə rəhbərliyin
elmi-metodik səviyyəsini yüksəltməyə diqqəti artırmağı tələb
edir. Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi həmçinin
yeni proqramlar və dərsliklər tətbiq olunması yolu ilə həyata
keçirilir.

Yeni proqramlara keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq rayo -
nun 700 nəfərə yaxın müəllimi ali məktəblərin nəzdində
və yerlərdə təşkil edilmiş ixtisasartırma kurslarında
iştirak etmişdir. Lakin iş bununla bitmir. Çatışmayan
məsələlər də vardır. Yeni proqramla tədris prosesində
müəllimlərimizin dərslik və əyani vəsaiti vaxtında əldə edə
bilməməsi, dərslik lərlə proqramlar arasında meydana çıxan
uyğunsuzluq, rus dili, nəğmə və musiqi, əmək təlimi üzrə
ixtisaslı kadrların olmaması, müxtəlif fənlərin tədrisinə aid
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müəllimlərə kömək edə biləcək, metodik-pedaqoji ədəbiy ya -
tın tələbatdan az nəşr edilməsi və s. təbiidir ki, bəzi çətinliklər
törədir. Bu çətin likləri aradan qaldırmaq üçün rayon xalq
maarif şöbəsinin metodkabineti bir sıra əməli tədbirlər
hazırlamış, məktəb rəhbərləri və müəllimlərə lazımi istiqamət
vermişdir. Belə ki, bütün müəllimlərin şəxsi təhsilə cəlb olun -
ması təmin edilmiş, hər bir müəllimin öz üzərində işləmək
planlarının nümunələri hazırlanıb məktəbə çatdırılmışdır.
Təkcə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 949 nəfər müəllim
məktəblərarası metodbirləş mələrin məşğələlərində iştirak
etmiş və oradan lazımi məsləhətlər ala bilmişdir. Metod bir -
ləşmələrin məşğələləri canlı və işgüzar şəraitdə keçirilmişdir.

Ötən dərs ilində rayonun bütün sinif və ixtisas müəllim lə -
rinin vaxtaşırı seminar-müşavirələri keçirilmiş, həmin semi-
nar-müşavirələrdə pedaqoji işə aid ən aktual məsələlərdən
danışılmışdır. Məsələn, ədəbiyyat müəllimlərinin seminar-
müşavirəsində "Ədəbiyyat dərslərində V.İ. Leninin ideyala -
rından necə istifadə edirəm", “Ədəbiyyat müəllimlərinin
şəxsi təhsilinin artırılması yolları", tarix müəllimlərinin sem-
inar-müşavirəsində isə “Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyə -
sinin yuksədilməsində sinifdən və məktəbdənxaric
təd bir lərin rolu", “Tarix fənni üzrə mövzuların tədrisində
texniki vasi tələrin rolu", “Müasir dərs və ona verilən
tələblər" mövzu larında məruzələr dinlənilmiş, geniş fikir
mübadiləsi edilmişdir.

Qiyabi yolla təhsil alan və pedaqoji fəaliyyətə yeni
başlayan gənc müəllimlərə kömək məqsədi ilə qabaqcıl
təcrübə məktəblərinin, ictimai əsaslarla işləyən metodist və
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inspektorların fəaliyyətinə daim ciddi nəzarət edilir. Rayon
xalq maarif şöbəsi nəzdindəki metodkabinet son illər 32 nəfər
qabaqcıl müəllimin iş üsulunu öyrənmiş, ümumiləşdirmiş və
rayon müəllimləri arasında yaymışdır. Borsunlu orta
məktəbinin müəllimi Mikayıl Dəmirovun, Dəliməmmədli
orta məktəbinin müəllimi Əli Qurbanovun, Cinliboluslu kənd
orta məktəbinin müəllimi Cavanşir Həşimovun və başqa -
larının pedaqoji iş metodları öyrənilib Respublika Müəl -
limləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna təqdim edilmişdir.
Qabaqcıl müəllimlərin sayı rayonda getdikcə artır.

V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar
olaraq rayonda bir sıra maraqlı tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Xoylu, Səfikürd, Əzizbəyov, Qızılhacılı və
Dəliməmmədli qəsəbə orta məktəblərində keçirilən elmi-
nəzəri konfranslarda 42 adda müxtəlif mövzularda
məruzə və mühazirələr dinlənil mişdir. Təlimin effek-
tliliyini yüksəltmək məqsədi ilə bir neçə ildir ki, rayon
mərkəzində məktəb direktorlarının və direktor müavinlərinin
seminarları təşkil edilir. Bundan əlavə, müəllimlərə daha
yaxından kömək etmək üçün rayon xalq maarif şöbəsinin
metodist və inspektorları vaxtaşırı məktəb lərdə olur,
müəllimlərin dərslərini dinləyib, təhlil edir və onlara lazımi
göstəriş və məsləhətlər verirlər.

Cari dərs ilində də qabaqcıl təcrübə, istinad məktəblərinin,
ictimai əsaslarla işləyən metodist və inspektorların, rayon və
məktəblərarası məntəqə və məktəbdaxili metodbirləşmələrin,
məktəb pedoqoji şuralarının, direktoryanı müşavirələrin iş
istiqaməti rayon müəllimlərinin elmi-nəzəri, pedaqoji-
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metodik ustalığının daha da təkmilləşdirilməsinə, təlim-
tərbiyənin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.

Müşahidə və yoxlamaların nəticəsi göstərir ki, hərtərəfli
hazırlığa malik olan, elmi-siyasi, metodik-pedaqoji biliyini
durmadan təkmilləşdirən, qabaqcıl təcrübədən bacarıqla
istifadə etməyə qadir olan məktəb direktorları və müəllimlər
yeni proqramların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq
təlim-tərbiyə sahəsində yüksək göstəricilər əldə edirlər. 

Xəsədərli kənd ibtidai məktəbinin müəllimi İ.Rəhimov,
Borsunlu kənd orta məktəbinin müəllimi S.Bədəlova, şəhər
2 nömrəli orta məktəbinin müəllimi M.İsmayılova və
başqalarını belələrinə misal göstərmək olar. Onlar müasir
dərslərin təşkili üsulunu düzgün mənimsədikləri üçün dərs
dedikləri şagirdlər də proqram materiallarını dərindən
mənimsəmiş, nümunəvi yazı və oxu vərdişləri qazanmış,
qrammatik qayda-qanunları düzgün dərk edə bilmişlər. Bütün
bunlar onunla izah edilir ki, həmin müəllimlər partiya və
hökumətimizin məktəb haqqındakı son qərarlarından irəli
gələn tələblərə cavab vermək üçün bütün bacarıq və imkan -
larından lazımınca istifadə edərək şagirdlərin fəallaşdı -
rılmasını, onların müstəqil işləmə vərdişlərinin qüvvət- 
lən dirilməsini daha səylə, düşündürücü və tərbiyəedici
xarakterdə qurmağı bacarırlar.

Lakin bunu rayonun bəzi müəllimləri haqqında demək
olmaz. Hələ də elə müəllimlər vardır ki, onlar öz üzərində
işləmir, qabaqcıl iş üsulunun öyrənilməsinə və tətbiqinə
laqeyd münasibət bəsləyirlər. T.Əhmədova (Səfikürd kənd
orta məktəbinin müəllimi), G.Qarayeva (Qaşaltı kənd
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səkkizillik məktəbinin müəllimi),C. Cəfərov (Şıxlar kənd
ibtidai məktəbinin müəllimi), M.Quliyeva (Barqucaq
kənd səkkizillik məktəbinin müəllimi) belə müəllimlər -
dəndir.

Partiya və hökumətimiz ərizə və şikayətlərə vaxtında
baxılması, vətəndaşların qəbulu işinin yaxşılaşdırılması üçün
daim qayğı göstərir və bu sahədə partiya təşkilatları qarşı -
sında mühüm vəzifələr qoyur. Rayon partiya komitəsi
məktəblərdən, habelə məktəb işi ilə məktəblərdən, habelə
məktəb işi ilə əlaqədar olan başqa təşkilatlardan göndərilən
ərizə və şikayətlərə vaxtında baxılıb həll edilməsinə
həssaslıqla yanaşır və göstərilən faktların aradan qaldırılması
üçün təsirli tədbirlər görür. Ərizə və şikayətlərə bəzi hallarda
rayon partiya komitəsinin bürosunda, şöbələrində və ya
maarifyanı şurada baxılır. Bununla belə, hələ də bəzi
məktəblərin pedaqoji kollektivləri arasında olan qeyri-sağlam
münasibət, çəkişmələri ərizə və şikayətlərin artmasına səbəb
olur. Rayon partiya komitəsinin bu ilin iyun ayında ərizə və
şikayətlərə həsr olunmuş plenumunda Xoylu kənd orta,
Yolqulular ibtidai və Dəliməmmədli qəsəbə orta məktəblə -
rinin işi ciddi tənqid edilmişdir.

Biz xalq maarifi sahəsində görülən işlərin təbliğinə xüsusi
diqqət yetiririk. Büro iclaslarında, maarifyanı şurada qabaqcıl
müəllimlərin və pedaqoji kollektivlərin iş üsullarından ətraflı
danışılır, yerli radio vasitəsilə təlim-tərbiyə işlərinə aid
maraqlı verilişlər təşkil edilir. Bu sahədə rayonda çıxan
"Mübariz" qəzetinin rolunu da qeyd etmək lazımdır. Qəzetdə
"Məktəb həyatı" rubrikası altında son altı ay ərzində
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"Məktəbimiz dörd ildə", "Ziyalılarımızın böyük dəstəsi",
"Qabaqcıl müəllim, fəal ictimaiyyətçi" və s. başlıqlar altında
onlarca maraqlı yazı verilmişdir. 

Məktəblərimizdə yeni dərs ili başlanmışdır. Hər yerdə
dərslər mütəşəkkil surətdə gedir. Rayon partiya komitəsi ide-
oloji işimizin çox mühüm sahələrindən biri olan xalq maar-
ifinin daha da inkişaf etməsi üçün bütün tədbirləri görür,
məktəblərimizin işinin daha məzmunlu, yüksək səviyyədə
olmasına hər vasitə ilə çalışır. Rayonumuzun bütün zəhmət -
keşləri ilə birlikdə xalq maarifi işçiləri, müəllimlərimiz rayon
partiya təşkilatının rəhbərliyi və yaxından köməyi ilə yüksək
biliyə və nümunəvi əxlaqa malik nəsil tərbiyə edib
yetişdirmək sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər qazanmaq üçün
var qüvvə ilə çalışırlar. Onların bu səyi, bu şərəfli fəaliyyət
və mübarizəsi xalq maarifinə, məktəbə, pedaqoji kollek -
tivlərin fəaliyyətinə partiya işinin çox mühüm sahəsi, tərkib
hissəsi kimi baxan rayon partiya komitəsi tərəfindən daim
istiqamətləndirilir, müdafiə olunur.
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PARTİYA RƏHBƏRLİYİNDƏ 
KOLLEKTİVÇİLİK1

Kollektivçilik partiya rəhbərliyinin yüksək prinsipidir. Bu
prinsip marksistleninçi partiyanın təbiətindən irəli gəlir.
Kollektivçiliyi partiyadaxili demok-ratiyanın ən mühüm prin-
sipi hesab edən V.İ.Lenin hələ bolşevik partiyasının
yaradılması ərəfəsində yazırdı: "Bütün partiya, siyasətin
bütün məsələləri haqqında öz fikrini söyləmədən və
mübarizənin ayrı-ayrı təzahürlərinə istiqamət vermədən,
siyasi mübarizə aparmaq mümkün deyildir. Bütün bu
məsələləri mərkəzi orqanda müzakirə etmədən, işi aparmaq
üçün müştərək surətdə müəyyən formalar və qaydalar
hazırlamadan, hər bir partiya üzvünün bütün partiya
qarşısında məsuliyyətini mərkəzi orqan vasitəsi ilə müəyyən
etmədən, inqilabi qüvvələri təşkil etmək, onları intizamlı
etmək və inqilabi iş texnikasını inkişaf etdirmək mümkün
deyildir" (Əsərləri, 4-cü, səh.215)

Kollektiv rəhbərlik ən mühüm məsələlərin təkbaşına
həllində labüd olaraq ortaya çıxan birtərəfliliyin, məhdudlu -
ğun, səhv və nöqsanların qaşısını almaqla bərabər, bütün işçi -
lərin fəallığının, özfəaliyyətinin artmasına, onların işgüzarlıq
göstərmələrinə zəmin yaradır, bu da nəticə etibarı ilə hər bir
adamın irəli sürdüyü ağıllı fikrin, faydalı təklifin xeyirxah -
lıqla qarşılanıb həyata keçirilməsinə təminat verir.

Buna görə də rayon partiya komitəsi təsərrüfat qurucu -
luğuna və mədəni quruculuğa əngəl törədən nöqsanları
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aradan qaldırmaq üçün büro üzvləri, təsərrüfat rəhbərləri ilə
həmişə məsləhətləşir, çətin məsələləri kollektivin müzaki -
rəsinə verir. Məlum olduğu kimi, keçən il havaların quraq
keçməsi təsərrüfat üçün ciddi çətinlik törətmişdi. Tarlaları su-
varmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək lazım idi. Biz
məsləhətləşib bu məsələni rayon partiya komitəsi bürosunun
üzvü H.Səfərova tapşırdıq. İşgüzarlığı ilə kollektivin hör -
mətini qazanmış H.Səfərov bütün artezian quyularının
fasiləsiz işləməsi üçün tədbirlər hazırladı. Sudartan nasosları
təmir edən emalatxanada üçnövbəli iş təşkil olundu. Gecə
reydləri keçirildi. Su itkisinin qarşısı alındı, tarlaların vaxtlı-
vaxtında suvarılması təmin edildi. Bitkilərin becərilməsinə
diqqət artırıldı. Pambıqçılıqda böyük müvəffəqiyyət qaza -
nıldı.

Partiyamızda rəhbərliyi tək-tək adamlar deyil, komitələr,
bürolar-kollektiv rəhbərlik orqanları həyata keçirir. Təcrübə
göstərir ki, inzibatçılıq, kollektivə arxalanmadan, onunla
məsləhətləşmədən, fikir mübadiləsi etmədən təkbaşına
sərəncamlar verilməsi işçilərin özfəaliyyətini məhdudlaşdırır,
onların öz qüvvələrinə inamını sarsıdır, mexaniki icraçılığa
səbəb olur. Kollektiv rəhbərlik prinsipinin pozulması işə ciddi
ziyan vurur.

Kollektiv rəhbərliyə dair V.İ.Lenin müddəaları Sov. İKP
Nizamnaməsində öz əksini tapmışdır. Nizamnamədə deyilir:
"Partiya rəhbərliyinin ali prinsipi rəhbərliyin kollek-
tivçiliyidir ki, kadrların düzgün tərbiyə edilməsi üçün
kommunistlərin fəallığının və təşəbbüskarlığının artırılması
üçün vacib şərtdir".
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Rayon partiya komitəsinin bürosu kollektiv rəhbərlik
orqanıdır. O, rayon partiya komitəsinin bütün fəaliyyətinə
rəhbərlik edir, kommunistlərin təşəbbüs göstərmələri, onların
fəallığının artması qayğısına qalır, bunun üçün lazımi
tədbirlər hazırlayıb həyata keçirir. Həm də bu tədbirlər təkcə
rayon partiya komitəsinin büro və plenum iclaslarının vaxtlı-
vaxtında çağırılması ilə, bu iclaslarda partiya həyatının
müxtəlif sahələrinə dair məsələlərin müzakirəyə qoyulması
ilə bitmir. Kollektiv rəhbərlik prinsipi rayon partiya
komitəsinin ilk təşkilatlar, kommunistlər və bitərəf fəallarla
möhkəm əlaqə saxlaması ilə, onların irəli sürdükləri tələb və
təkliflərin nə dərəcədə nəzərə alınması ilə sıx rəhbərliyin
forma və metodlarından xeyli dərəcədə asılıdır. Bu üslub büro
və plenum iclaslarında hər bir məsələnin dərindən, hərtərəfli
və yaradıcılıqla müzakirə edilməsi üçün, obyektiv və təsirli
qərar çıxarılması üçün imkan yaradır. Belə qərar isə sözün
həqiqi mənasında kollektiv rəhbərliyin bəhrəsi olmaq etibarı
ilə işin daha da yaxşılaşması, nöqsanların işgüzarcasına
aradan qaldırılması və qarşıda duran hər hansı bir məsələnin
müvəffəqiyyətlə həll edilməsi ilə nəticələnir. Buna görə də
Qasım İsmayılov  Rayon Partiya Komitəsi büro və plenum
iclaslarının işgüzarlıqla və yüksək ideya-siyasi səviyyədə
hazırlanıb keçirilməsinə çalışır, kollektiv rəhbərliyin və par-
tiyadaxili demokratiyanın Lenin normalarına əsaslanır.
Məlumdur ki, büronun normal fəaliyyət göstərməsi üçün bir-
inci növbədə iş planının düşünülmüş surətdə tərtib
edilməsinə, müzakirə üçün günün ən vacib və mühüm
məsələlərinin seçilməsinə diqqət verilməlidir. İş planı büro-
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nun fəaliyyət proqramı hesab edilir. Odur ki, plan bir nəfər
tərəfindən deyil, bütöv kollektivin rəy və təklifləri əsasında,
rayon partiya komitəsinin təlimatçıları, şöbə müdirləri, büro
və plenum üzvləri öz təklif və qeydlərini bildirdikdən sonra
tərtib edilib büronun təsdiqinə verilir.

Keçən il ərzində gördüyümüz işləri nəzərdən keçirdikdə
aydın olur ki, iş planında nəzərdə tutulan tədbirlərin
əksəriyyəti yerinə yetirilmişdir. Belə bir nəticəyə gəlmək olur
ki, kollektivin iradəsini ifadə edən müsbət nəticə verir.

Biz çalışırıq ki, büronun müzakirə edəcəyi məsələlər
yalnız rayon partiya komitəsinin işçiləri tərəfindən deyil,
habelə plenumun üzvü olub, müxtəlif istehsal sahələrində
çalışan ayrı-ayrı kommunistlər tərəfindən hazırlansın. Belə
olduqda məsələ daha diqqətlə hazırlanır, müzakirə daha canlı,
daha işgüzar xarakter daşıyır. Tənqid və özünütənqid üçün
geniş meydan açılır. Məsələn, bildirdiyimiz 25 büro və 4
plenum iclasında təqribən 200-ə yaxın müxtəlif xarakterli
məsələ müzakirə olunmuşdur. Bu məsələlərin hazırlanmasına
təlimatçılardan və şöbə müdirlərindən başqa 130 nəfərdən
çox plenum üzvü və partiya fəalı cəlb edilmişdir. Yeri
gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, məsələlərin hazırlan -
masında H. Abdullayev, H. Baxşəliyeva, H. Rüstəmov, X.
Süleymanov, Q. Qurbanov, K. Əsgərov, R. Vəliyev və
başqa yoldaşlar xüsusilə fəal iştirak edirlər. Son aylarda
keçirilmiş bürolarda müzakirə edilən "Rayonun sovxoz və
kolxoz larında heyvandarlıq məhsulları istehsalı və dövlətə
satışında kommunistlərin iştirakı və sosializm yarışının təşkili
forma ları haqqında", "İlk partiya təşkilatlarında üzvlük
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haqlarının toplanması və təhvil verilməsi haqqında", "Rayo -
nun kolxozlarında pambığın becərilməsində kommunistlərin
avanqard rolunun təmin edilməsində ilk partiya təşkilatlarının
fəaliyyəti haqqında", Rayonun kolxozlarında qış aratının
gedişinə partiya təşkilatının rəhbərliyi haqqnda", "Sov. İKP-
nın XXIV qurultayı şərəfinə sosializm yarışının geniş -
ləndirilməsi haqqında", məsələlərin hazırlanmasında 50
nəfərdən çox plenum üzvü və fəal kommunist iştirak
etmişdir. Plenum iclaslarının müzakirəsinə verilən "Yaroslavl
şəhər partiya təşkilatlarında partiya yığıncaqlarının
keçirilməsi təcrübəsi haqqında" Sov. İKP MK qərarının ilk
partiya təşkilatlarında yerinə yetirilməsinin gedişinə dair" və
"Zəhmətkeşlərin məktub, ərizə və şikayətlərinə baxılması
vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri” haqqında
məsələlərin hazırlanmasına 45 nəfər plenum üzvü və fəal
kommunist cəlb edilmişdir.

Yerlərdə səyyar büroların keçirilməsi işdə ciddi dönüş
yaradılmasına kömək göstərir, adamlarda tapşırılmış iş üçün
məsuliyyət hissini yüksəldir. Becərmənin ilk dövrü idi.
Rayon partiya komitəsi bütün kolxozlarda pambığın suva -
rılması və becərilməsinin gedişini yoxlamaq və nöqsanları
ara dan qaldırmaq üçün yerlərə kənd təsərrüfatı mütəxəs -
sislərindən, təcrübəli pambıqçılardan, partiya fəallarından
ibarət nümayəndələr göndərdi. Yoxlamanın nəticəsi pambıq -
çıların rayon müşavirəsində geniş müzakirə olundu. Or-
conikidze adına kolxozda pambığın suvarılması və
becə rilməsində ciddi nöqsanlara yol verilirdi. Becərmədə
aqrotexniki qaydalar pozulurdu. Briqadalarda əmək intizamı
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zəif idi. Təsərrüfat rəhbərləri bu vəziyyəti aradan qaldırmaq
üçün təsirli tədbirlər görmürdülər. Buna görə də rayon par-
tiya komitəsi kolxozda səyyar büro keçirilməsini lazım
bildi. Pambıq əkinlərinin vəziyyəti diqqətlə yoxlanıldı.
Nöqsanları doğuran səbəblər araşdırıldı. Ayrı-ayrı kommu -
nistlər və kəndin ağsaqqalları ilə fikir mübadiləsi edildi.
Yoxlamanın nəticəsi rayon komitəsinin kolxozda keçirilən
büro iclasında ciddi müzakirə edildi. Büroya dəvət olunmuş
kommunistlər, bitərəf fəallar, kolxoz idarə heyətinin üzvləri
partiya təşkilatını və idarə heyətini ciddi tənqid etdilər,
nöqsanları doğuran səbəbləri açıb göstərdilər, faydalı təkliflər
irəli sürdülər. Səyyar büro pambığın suvarılması və
becərilmə sində yol verilən nöqsanları aradan qaldırmaq üçün
qərar qəbul etdi.

Bu qərarı yerinə yetirərək kolxoz idarə heyəti öz rəhbərlik
metodunu dəyişdirdi, tələbkarlığı artırdı. Kolxozçuların
qüvvəsi pambığın suvarılması və becərilməsi işinə səfərbər -
liyə alındı. Nəticədə kolxoz pambıq təhvili planını artıq -
laması ilə yerinə yetirərək dövlətə 2.400 tondan çox yüksək
keyfiyyətli məhsul satdı. Rayon partiya komitəsi M. F. Ax-
undov adına, Lenin adına, Dmitrov adına kolxozlarda da
səyyar büro keçirmişdir.

Büro və plenum iclaslarının keçirilməsində kollektiv
rəhbərlik prinsipinə ciddi surətdə əməl olunur. Bütün məsə -
lələrdə büro üzvləri tam və yekdil rəyə gəldikdən, məsələ
prinsipiallıqla və işgüzarlıqla müzakirə edildikdən sonra
qərar qəbul olunur. Axı, partiya oqranlarında məsələlərin
müzakirəsi səthi xarakter daşıyırsa, işlərin vəziyyəti tənqidi
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surətdə təhlil edilmirsə, kollektiv rəhbərlik prinsipinə əməl
edildiyini söyləmək olmaz. Həqiqi kollektiv rəhbərlik prin-
sipi şəraitində keçən müzakirənin məqsədi nöqsanları və
onları doğuran səbəbləri aşkara çıxarmaqdan, bütün qiymətli
fikir və mülahizələri, təklifləri işgüzarlıqla götür-qoy
etməkdən, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə
məşğul olan təşkilatları və adamları müəyyənləşdirməkdən
ibarət olmalıdır. Məhz bu prinsipi rəhbər tutaraq rayon par-
tiya komitəsi hər bir məsələnin diqqətlə öyrənilməsinə, hər
bir təklifə və tənqidi qeydə obyektiv yanaşılmasına xüsusi
diqqət yetirir.

İlk partiya təşkilatları partiyanın siyasətini həyata
keçirməkdə, kommunistlərin tərbiyəsində, kütlələrlə əlaqənin
möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır. Buna görə də
partiya komitəsi ilk partiya təşkilatları ilə daim əlaqə saxlayır,
onlara kömək edir, onların təkliflərini və tənqidi qeydlərini
nəzərə alır. İlk təşkilatların qabaqcıl təcrübəsinin ümumiləş -
dirilib yayılmasına xüsusi fikir verilir.

Keçən il oktyabr, noyabr aylarında ilk təşkilatlarda
hesabat-seçki yığıncaqları işgüzarlıq və fəallıq şəraitin-də
keçdi. Hesabat-seçki yığıncaqları göstərdi ki, partiya-təşkilat
işinin və siyasi-kütləvi işin təkmilləşdiril-məsi, partiya və
dövlət intizamının möhkəmləndirilməsi, dövlət planlarının
yerinə yetirilməsi, kommunistlərin avanqard rolunun artırıl -
ması uğrunda mübarizə partiya təşkilatlarının fəaliyyətində
başlıca yer tutmuşdur. Azərbaycan KP MK-nın son plenumla-
rının qərarlarını yerinə yetirməyə çalışan ilk təşkilatların
fəaliyyətində işgüzarlıq, tələbkarlıq xeyli artmışdır. Bunun
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tənqid və özünütənqid ruhunda olan hesabat məruzələri və
konkretliyi ilə qərarlar da sübut edir.

Partiya siyasətinin yerlərdə müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirilməsi ilk partiya təşkilatlarının fəaliyyətindən, rayko-
mun ilk partiya təşkilatları ilə möhkəm əlaqə saxlamasından
asılıdır. Rayon partiya komitəsi ilk təşkilatlarla əlaqəni öz
fəaliyyətinin əsas cəhətlərindən biri hesab edir, ilk təşkilatlara
yaxından rəhbərlik etməyə, onların səyini ən mühüm
təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq vəzifələrinin
yerinə yetirilməsinə yönəltməyə çalışır. İlk partiya təşkilatları
ilə əlaqə vasitələrindən biri ilk təşkilat katiblərinin seminarla-
rıdır. Ayda bir dəfə keçirilən bu seminarlarda təşkilat işinin
və ideoloji işin mühüm məsələlərinə dair məruzə və
mühazirələr oxunur, partiya təşkilatlarının katibləri öz iş
təcrübələrindən söhbət açır, partiya işinin bu və ya digər
sahələrinə dair geniş və işgüzar fikir mübadiləsi keçirilir.
Məsələn, ilk patiya təşkilatı katiblərinin son aylarda
keçirilmiş seminarlarında "Partiya təşkilatı və qabaqcıl
təcrübə", "İlk partiya təşkilatlarında işin planlaşdırılması",
"Partiya təşkilatı və maddi maraq prinsipi", "Briqada və sex
partiya təşkilatlarında rəhbərliyin forma və metodları", "Par-
tiya təşkilatı və ateizm təbliğatı", "Yoldaşlıq məhkəmələri,
onların hüquq və vəzifələri" mövzularında mühazirələr
oxunmuşdur. Partiya təşkilatlarında kollektiv rəhbərlik
məsələlərindən ətraflı danışılmış, kommunistlərin tərbiyə
məktəbi olan partiya yığıncaqlarının hazırlanıb keçirilmə -
sində büro üzvlərinin rolu şərh edilmişdir.

Hazırda rayonda 77 partiya təşkilatı, 47 briqada və sex
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təşkilatı, 29 partiya qrupu fəaliyyət göstərir. "Yaroslavl şəhər
partiya təşkilatlarında partiya yığıncaqlarının keçirilməsi
təcrübəsi haqqında" Sov. İKP MK-nın qərarından sonra par-
tiya yığıncaqlarının təsir gücünün artırılması sahəsində xeyli
iş görül-müşdür. Partiya yığıncaqlarının hazırlanmasına indi
daha çox kommunist cəlb edilir. Əvvəllər bəzi ilk partiya
təşkilatlarında hər bir məsələ haqqında adətən idarə müdiri
və partiya təşkilatının katibi məlumat verirdi. İndi bu cür hal-
lar aradan qaldırılmışdır. Rayon partiya komitəsi ayrı-ayrı ilk
partiya təşkilatlarında yığıncaqların hazırlanıb keçirilməsi
haqqında məsələ müzakirə etmiş, həm də yol verilən nöqsan-
lar ciddi tənqid edilmiş, partiya təşkilatları qarşısında konkret
vəzifələr qoyulmuşdur. Təkcə bir faktı göstərmək kifayətdir
ki, rayon mühafizə bölməsi ilk partiya təşkilatında keçən il
müzakirə edilən 16 məsələdən 9-u haqqında bölmənin rəisi
M. Hüseynov, 6-cı haqqında isə partiya təşkilatının katibi C.
Sərdarlı yoldaşlar məlumat vermişdi. Bu cür nöqsanlara
maliyyə-bank, Qazanbulaq məhəlli partiya təşkilatlarında da
yol verilmişdi.

Rayon partiya komitəsində ilk partiya təşkilatlarında par-
tiya yığıncaqlarının keçirilməsinə dair aylıq qrafik tərtib
edilir. Raykomun təlimatçıları, şöbə müdirləri, büro və
plenum üzvləri ilk təşkilatlarda yığıncaqların keçirilməsinə
yaxından kömək göstərir, yığıncaqlarda iştirak edirlər. Bu,
partiya yığıncaqlarında işgüzarlığı, tənqid və özünütənqidi
artırır, nöqsanları kommunist prinsipiallığı ilə aşkara çıxar-
mağa və aradan qaldırmağa kömək edir. Bu cəhətdən
K.Marks adına, Kalinin adına, Orconikidze adına,
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M.F.Axundov adına, Telman adına və "Azərbaycan"
kolxozlarının, subartezian quyuları istismar idarəsinin,
Naftalan ixtisaslaş dırılmış neft mədəninin, Dəliməmmədli
pambıqtəmizləmə və Qazanbulaq teatr avadanlığı zavodla -
rının ilk partiya təşki latlarının işi xüsusilə diqqətə layiqdir.

Bu partiya təşkilatları vaxtaşırı kommunistlərin hesabat -
larını dinləyir, onların fəallığının və təşəbbüskarlığının
qayğısına qalır, arzu və təkliflərini öyrənir, bunların həyata
keçirilməsi üçün tədbirlər görür. Məsələn, subartezian
quyuları istismar dairəsi əvvəllər nasosları təmir üçün Xerson
zavoduna göndərirdi. Çoxlu vəsait xərclənir, həm də bəzən
nasosların geri qaytarılmasını aylarla gözləmək lazım gəlirdi.
İdarənin kommunistlərindən B. Paşayev, D. Həsənov, R.
Şəfiyev yoldaşların təklifi ilə zavoddan 2 nəfər mütəxəssis
çağırıldı. Onlar nasosların təmirində idarənin mütəxəs-sislə -
rinə kömək göstərdilər. Nasosları daha zavoda göndərməyə
ehtiyac qalmadı. Kommunistlərin bu təşəbbüsü hər il 15.600
manat vəsaitə qənaət etməyə imkan verir. Partiya təşkilatı
daim yenilikçilərin işi ilə maraqlanır, onların fəallığını artırır
və irəli sürdükləri hər bir faydalı təklifi müdafiə edir.

Rayon partiya komitəsi qabaqcılların iş üsullarının mün -
təzəm olaraq öyrənilməsinə, ümumiləşdirilib yayılmasına
ciddi fikir verir. K. Marks adına kolxozun qabaqcıl briqadiri,
adlı-sanlı mexanizator, SSRİ Ali Sovetinin deputatı
Mansur Kərimovun bir sıra gözəl təşəbbüsləri və
ixtiraları vardır. O, hələ 1962-ci ildə hər mexanizator öz
peşəsini 5 gəncə öyrətməlidir təşəbbüsünü irəli sürmüşdü.
M.Kərimovun bu nəcib hərəkəti respublikanın mexanizator -
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ları tərəfindən bö yük rəğbətlə qarşılandı, yüzlərlə gənc trak-
torçuluq peşəsinə yiyələndi. Yenilikçi mexanizatorun ixtira
etdiyi "OXK-2" aqreqatının şöhrəti respublikanın hüdudlarını
aşmış, onun kütləvi istehsalına icazə verilmişdir. Həmin
aparatla tarlada eyni vaxtda üç iş görmək: kultivasiya
çəkmək, bitkilərə yemləmə gübrəsi vermək, həm də
zərərvericilərə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Keçən
il respublikalarımızın tarlalarında 2 min belə aqreqat
işləmişdir. M.Kərimov özünün gənc mexanizatorlar hazır -
lamaq ənənəsini davam etdirir. Traktorçuluğun sirlərini
gənclərə böyük həvəslə öyrədir. Rayon partiya komitəsi
1970-ci ilin yanvar ayında özünün bürosunda onun iş
təcrübəsinə aid məsələ müzakirə etmiş və bütün partiya
təşkilatlarına tapşırmışdır ki, yenilikçinin iş təcrübəsini geniş
yaysınlar. İndi bütün təsərrüfatlarda Mansurun ardıcılları
məktəbi fəaliyyət göstərir.

Bəsti Bağırova adına kolxoz partiya təşkilatının katibi
mexanik Ələddin Bayramovun səmərələşdirmə təklifi də ray-
onun mexanizatorları tərəfindən bəyənilmişdir. Onun ixtira
etdiyi ağır mala çox faydalıdır, ondan səpindən qabaq
torpağın yumşadılmasında istifadə edilir.

Rayon partiya komitəsi icranın yoxlanılmasını daim diqqət
mərkəzində saxlayır, qəbul edilmiş qərarların yerinə
yetirilməsini vaxtaşırı yoxlayıb müzakirə edir. Bu il bir neçə
dəfə qərarların icrasına dair məsələ müzakirə etmişik. Məhz
bunun nəticəsidir ki, kommunistlər ictimai təsərrüfatın
inkişaf etdirilməsi, dövlət planlarının və sosialist öhdəlik -
lərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün var qüvvə ilə
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çalışırlar. Hazırda rayonda olan 2.283 kommunistin təqribən
65 faizi bilavasitə maddi nemətlər istehsalında çalışır, öz
qabaqcıl rolunu yerinə yetirir, başqalarına nümunə olur.
"Azərbaycan" kolxozunun sağıcısı Fridma Kərimova, B.
Bağırova adına kolxozun mexanizatoru Muxtar Hüseynov,
Kalinin adına kolxozun sağıcısı Salatın Məmmədova, K.
Marks adına kolxozun briqadiri Əziz Musayev, Teatr ava -
danlığı zavodunun fəhləsi Əlifcan Məmmədov, H.
Aslanov adına kolxozun suçusu Rəhim Baxşıyev və on-
larca başqa kommunist kollektiv orqan olan büronun hər
bir qərarının yerinə yetirilməsinə kömək edir, ona əməli
işlə cavab verir.

Təəssüf ki, bu sözləri bütün kommunistlər haqqında
demək olmaz. Kommunistlər arasında daşıdığı yüksək adı
doğrultmayan, tapşırılan işə laqeyd yanaşan, əmək intiza mını
pozanlar da vardır. Rayon partiya komitəsi belələrinə gözəştə
getmir, onların hərəkətlərini müzakirə edir, lazım gəldikdə
isə partiya məsuliyyətinə cəlb edir. Belə hallarla əsasən
ideya-siyasi iş zəif qurulan yerlərdə rast gəlmək olur. Nizami
adına kolxozdan rayon partiya komitəsinə və yuxarı
təşkilatlara çoxlu ərizə və şikayətlər daxil olurdu. Məsələ
büro üzvləri tərəfindən yerində yoxlanıldı. Aydın oldu ki, par-
tiya təşkilatının katibi Q. Allahver-diyev, baş mühasib S.
Xəlilov və onların əlaltıları kənddə dedi-qodu yayır, kolxozda
namuslu adamları ləkələmək və işi pozmaq üçük imzasız
məktublar yazmaqla məşğuldurlar. Biz həmin məsələni rayon
partiya komitəsinin geniş bürosunda müzakirə etdik. Partiya
təşkilatının katibi və baş mühasib vəzifələrindən kənar
edildilər. İşi nizama salmaq üçün daha bir sıra təsirli tədbirlər

Sahib Sailov

144



görüldü. Büronun qərarı hazırda kolxoz kommunistləri tərə -
findən icra edilir. Ərizə və şikayətlərin sayı xeyli azalmışdır.

Lenin adına kolxozda əmək intizamının zəifliyi, ərizə və
şikayətlərin artması bizi narahat edirdi. Raykomun büro
üzvləri bu məsələ ilə ciddi məşğul oldular. Aydın oldu ki,
kolxozun rəhbərləri arasında cəmiyyət yoxdur, kollektiv
rəhbərlik prinsipinə əməl edilmir, partiya təşkilatının işi
zəifdir. Bundan istifadə edən ayrı-ayrı intriqaçılar işi
pozmağa cəhd edirlər. Rayon partiya komitəsi həmin kolx-
ozda səyyar büro keçirdi. Büroya kommunistlərlə yanaşı
bitərəf fəallar, kolxoz idarə heyətinin üzvləri də dəvət olundu.
İclas kommunistlərin tam fəallığı şəraitində keçdi. Hər kəsin
qüsuru üzünə deyildi, nöqsanların səbəbi göstərildi. Büro
düzgün və obyektiv qərar çıxardı. Ayrı-ayrı kommunistlər öz
səhvlərini başa düşdülər. Kənd zəhmətkeşləri dövlət
planlarının və sosialist öhdəliklərinin müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirilməsi üçün bütün imkanlardan geniş istifadə edərək
vədlərinə əməl etdilər.

Rayon partiya komitəsi təşkilatlardan daxil olan
məlumatlara xüsusi fikir verir. Biz partiya məlumat-larının
köməyi ilə yerlərdə olan vəziyyətdən müntəzəm xəbər tutur,
zəhmətkeşlərin ehtiyac və tələblərini öyrənir, faydalı məslə -
hət və təklifləri nəzərə alırıq. Raykoma daxil olan məlumat -
ların ən mühüm forması zəhmətkeşlər tərəfindən göndərilən
məktub, ərizə və şikayətlərdir. Biz zəhmətkeş məktublarına
böyük əhəmiyyət verir, hər bir şikayət və məktuba həssaslıqla
yanaşır, bunların səbəblərini araşdırıb öyrənirik. Bu barədə
rayon partiya komitəsi bürosunun iclaslarında vaxtaşırı
məsələ müzakirə edir, nöqsanların aradan qaldırılması üçün
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tədbirlər görürük.
Lakin açıq deməliyəm ki, bu sahədə rayonumuzda hələ

ciddi nöqsanlar vardır, ayrı-ayrı kommunistlər ancaq yüksək
vəzifə tutmağa, az işləməyə və dövlətdən çox qoparmağa can
artırlar. Belələrindən Yaqut Süleymanovanı, İsaq
Rüstəmovu, Əmir Aslanovu, Məmmədəli Salahovu, Al-
lahverdi Vəliyevi, Əmir Qarayevi və başqalarını göstərmək
olar. Məhz belə adamlar ərizəbazlıqla məşğul olur, özlərinə
yer açmaq üçün hara gəldi yazır, hamını ləkələməyə çalışırlar.
Məsələn, Lenin adına kolxozda Kamal Paşayev 1963-cü
ildən sədr vəzifə sində işləyir. Bu müddət ərzində yazılan
ərizələr əsasında kolxoz respublika Kənd Təsərrüfat Nazir-
liyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Rayon partiya, sovet və
təsərrüfat orqanları tərəfindən dönə-dönə yoxlanmış,
ərizələrin doğru olmadığı aşkar edilmişdir. Belə yersiz yoxla-
malar, şübhəsiz, işə mənfi təsir göstərir.

İlk partiya təşkilatlarından gələn protokolların öyrənilməsi
də büronun işinə müsbət təsir göstərir. Biz, kommunistlər
tərəfindən deyilmiş tənqidi qeydləri və təklifləri həmin pro-
tokollardan götürüb ümumiləşdirir, işdə nəzərə alırıq.

Sov. İKP MK dekabr (1969-cu il), Azərbaycan KP MK
avqust, dekabr (1969-cu il) və mart, avqust, dekabr (1970-
ci il) plenumlarının qərarlarında partiya təşkilatlarının
vəzifələri müəyyən edilmişdir. Rayon partiya təşkilatı öz
səyini həmin qərarların yerinə yetirilməsinə yönəldir. Büro
və plenum iclaslarında Sov. İKP MK və Azərbaycan KP MK-
nın son plenum-larının qərarlarından irəli gələn vəzifələrlə
əlaqədar məsələlərin müzakirəsinə daha çox yer verilir.
Tələb-karlığın yüksəldilməsi, partiya və dövlət intizamının
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möhkəmləndiril məsi, tapşırılmış iş üçün hər bir işçinin
məsuliyyət hissinin artırılması indi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Biz hər hansı bir işçini irəli çəkərkən onun şəxsi
keyfiyyətlərinə, təşkilatçılıq bacarığına və işgüzarlığına xü-
susi diqqət yetiririk. Son zamanlar rayonun bir sıra
təsərrüfatlarına, idarə və müəssisə lərinə rəhbərliyə zəngin
təcrübəsi, təşkilatçılıq bacarığı, yüksək mənəvi keyfiyyətləri
ilə fərqlənən kadrlar seçilib irəli çəkil-mişdir. Belə
yoldaşlardan kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Hüseyn
Rüstəmovu, subartezian quyuları istismarı idarəsi rəisinin
müavini Kərəm İbrahimovu, M.F. Axundov adına kolxozun
sədri Zöhrab Əhmədovu, Telman adına kolxozun sədri
Şahmalı Babayevi, Dimitrov adına kolxozun sədri Orucəli
Kazımovu və başqalarını göstərmək olar.

"Azərbaycan SSR-in kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək
tədbirləri həqqında" Sov. İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər
Sovetinin 1970-ci il 23 iyul tarixli qərarı respublikamızın
bütün əməkçilərinin, o cümlədən Qasım İsmayılov rayonu
zəhmətkeşlərinin böyük ruh yüksəkliyinə səbəb olmuşdur.
Partiya və hökumətimizin fədakarlıqla işləyərək beşilliyin so-
nuncu ili tapşırıq-larını və sosialist öhdəliklərini layiqincə
yerinə yetirmişlər. Yarışda pambıqçılarımız xüsusilə fərqlən -
mişlər. Dövlətə 14.500 ton əvəzinə 16.634 ton pambıq
satılmışdır ki, bu da illik planın 114,7 faizi deməkdir. Dövlətə
taxıl satışı planı 158.5 faiz, üzüm satışı planı 2,8 dəfə
artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Adamlarımız heyvan -
darlıq məhsulları istehsalı və satışında da 1970-ci ili
qələbələrlə başa çatdırmışlar. Dövlətə ət satışı planı 144 faiz,
süd satışı planı 109 faiz, yun satışı planı 104 faiz, yumurta
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satışı planı 108 faiz yerinə yetirilmişdir.
Lakin əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizi qətiyyən arxayınlaş -

dırmır. Biz yeni beşillikdə, xüsusən 1971-ci ildə kənd təsər -
rüfatını daha da inkişaf etdirmək, pam-bıq, taxıl, üzüm və
heyvandarlıq məhsulları istehsalını artırmaq üçün əlimizdən
gələni edirik. Payızlıq taxıl əkinlərinin səpini müvəffə -
qiyyətlə aparılmışdır. Sovxoz və kolxozlarımızda bu il 12.700
hektar əvəzinə 12.844 hektar sahədə payızlıq taxıl əkilmişdir.
Pambıq əkinləri üçün sahələrin hazırlanmasına ciddi fikir
verilir. Pambıqçılarımız bu il hər hektardan orta hesabla 22
sentner pambıq götürmək, dövlətə 15.200 ton əvəzinə 16 min
ton pambıq satmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Onlar yaxşı
şumlanmış tarlalara gübrə verir, arxları təmizləyirlər.

Kənd təsərrüfatı əməkçiləri istehsalatın ehtiyat-larından
istifadə olunmasını yaxşılaşdırmaq və xalq təsərrüfatında
qənaət rejimini gücləndirmək haqqında Sov. İP MK-nın,
SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ MK-nın
məktubunu geniş müzakirə etmiş, öz imkanlarını nəzərdən
keçirmiş, ehtiyatları aşkara çıxarmış və onları hərəkətə
gətirmək üçün konkret tədbirlər müəyyən etmişlər. Biz 1971-
ci ildə dövlət əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları satışına
dair tapşırıqları layiqincə yerinə yetirmək üçün kənd
təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinə, texnikadan, gübrələr -
dən, qabaqcıl təcrübənin və elmin yeni nailiyyətlərindən
istifadə edilməsinə ciddi fikir verəcək, adamların qüvvəsini
partiyamızın XXIV qurultayını ləyaqətlə qarşılamaq uğrunda
mübarizəyə səfərbər edəcəkdir.
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GƏNCLƏRİN ESTETİK TƏRBİYƏSİNDƏ
PARTİYA TƏŞKİLATLARININ ROLU1

Gənc nəslin kommunist tərbiyəsi ölkəmizdə kommunizm
cəmiyyəti qurmaq vəzifəsinin ayrılmaz bir hissəsidir. İndiki
uşaq və yeniyetmələr kommunizm cəmiyyətinin gələcək
qurucuları və vətəndaşlarıdır. Onların bilikli, əməksevər,
kommunist əxlaqi keyfiyyətlərinə yiyələnmiş sağlam nəsil
kimi böyüməsi kommunizmə doğru daha müvəffəqiyyət və
sürətlə irəliləməyimizi təmin edir.

Partiya və hökumətimiz gənc nəslin təlim və tərbiyəsinə
böyük qayğı göstərir. Onun düzgün inkşafı üçün hər cür şərait
yaradırlar.

Ölkəmizdə uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsi ilə uşaq
bağçaları, məktəblər, komsomol və pioner təşkilatları, bütün
ictimaiyyət ciddi məşğul olur, onların hərtərəfli inkişafı üçün
böyük qayğı göstərir.

Sovet məktəblərində təlim-tərbiyə almış gənc nəslin əsas
kütləsi-xalqın sədaqətli oğul və qızları kommunizm qurucu -
luğunun ön sıralarında gedir və partiyamızın çağırışı ilə ən
məsul tapşırıqları yerinə yetirir, quruculuğumuzun ən çətin
sahələrini öz üzərlərinə götürürlər.

Partiyamız və dövlətimiz gənc nəslin kommunizm ruhun -
da tərbiyə olunmasını əsas ictimai tərbiyə ocağı olan məktəbə
və eləcə də pioner və komsomol təşkilatlarına tapşırmışdır.
Hazırda rayonumuzun məktəblərində 24 ilk komsomol və 64
pioner təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatlar 3.058 kom-
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somolçunu və 8.825 pioneri birləşdirir. Bir sıra məktəblərdə
pioner və komsomol təşkilatının işi diqqətəlayiqdir. Naftalan
şəhər, Əzizbəyov, Tapqaraqoyunlu, Borsunlu kənd orta
məktəblərinin pioner və komsomol təşkilatları öz işlərini
günün tələbləri səviyyəsində qurmuşlar.

Məlumdur ki, əmək estetik zövq mənbəyidir. Əməyin
yaradıcı, gözəlləşdirici qüdrəti indi bütünlükdə insanın
mənəvi və fiziki inkişafına, onun dünyagörü-şünə, şüurunun,
insani hisslərinin və estetik duyğularının formalaşmasına
xidmət edir. Sosializm cəmiyyətində namus və şərəf işinə
çevrilən əmək insana sevinc və fərəh gətirir.

Marksizmleninizm klassikləri əməyin tarixi rolunu, icti-
mai mahiyyətini, habelə onun estetik keyfiyyətə malik
olduğunu elmi surətdə şərh etmişlər. Karl Marks qeyd edir
ki, insan maddi varlığı, dünyanı "Gözəllik qanunları üzrə"
dəyişir, yenidən qurur. Marks əməyin və əməkçi insanın
yaradıcılıq dühasına inanır, fəhlələrin simasında bəşəriyyətin
xilaskarını görürdü. O yazırdı: "İnsan qardaşlığı onların dilin -
də quru söz deyil, həqiqətdir, onların əməkdən kobudlaşmış
üzlərindən bizə bəşəriyyətin bütün nəcabəti və gözəlliyi
gülümsəyir".

Marksizm - leninizm nəzəriyyəsi əməyi maddi və mənəvi
nemətlərin yaradıcısı, gözəllik mənbəyi kimi qiymətləndirir.
İnsan yalnız incəsənətdə deyil, faydalı əməyin bütün
sahələrində də gözəllik yaradır və bundan estetik zövq alır.
Böyük proletar yazıçısı Maksim Qorki deyir ki, insan öz
təbiəti etibarı ilə rəssamdır, sənətkardır. O öz mühitini gözəl
görmək, gözəlləşdirmək istəyir.
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İndi elmin, texnikanın çox böyük inkişaf tapdığı bir za-
manda əməkçi insan, əsl sənətkar öz əməyinin səmərəsi ilə
insanları sevindirməyə, onların zövqünü oxşamağa çalışır.
Elə əmək prosesinin özü də estetik zövq mənbəyidir. Çünki
insanın fikri, arzusu, hünəri, estetik hissi və zövqü əmək
prosesində əşyalaşır, öz əksini tapır. İnsan əmək fəaliyyətində
həyatı daha dərindən duyur, varlığı emosional qüvvəsi ilə hiss
edir. Estetik duyğular, münasibətlər, qabiliyyətlər əmək
prosesində yaranmışdır. Estetik şüur və idrak da ictimai
şüurun başqa formaları kimi əməkdə və ictimai təcrübədə
doğulmuş və inkişaf etmişdir.

Aydındır ki, bizim cəmiyyətimizdə əmək yüksək yara -
dıcılıq işidir. Əməyi ilə yüksək zirvələr fəth edən adamla -
rımız kommunizmin maddi-texniki bazasının yaradılmasında
fəal iştirak edirlər. Tarixi yubileylər ili olan 1970-ci ildə ray-
onumuzda pambıqçılıq, taxılçılıq və heyvandarlıq sahəsində
yüksək nailiyyətlər qazanan əmək adamlarımız az olma -
mışdır. Keçən təsərrüfat ilində M.F.Axundov adına kolxozda
Lenin ordenli Məhərrəm Əliyevin briqadası hər hektardan
42, Kalinin adına kolxozda Əhməd Qənbərovun briqadası 40,
"Azərbaycan" kolxozunda Rza Əliyevin briqadası 38,2 sent-
ner pambıq götürmüşdür. Onlarca pambıqçılarımız mövsüm
ərzində adama 8-10 ton pambıq toplamışdır. Rayonumuzun
sürət ustalarından Ağca İsmayılova, Nigar Əliquliyeva, Fira
Nəbiyeva, Zümrüd Quliyeva, Simuzər Əsədova, Dünya
Xankişiyeva və başqaları keçən il tarlalardan yüksək pambıq
məhsulu götürmüşlər.

Sosializm və kommunizm cəmiyyətində əmək ancaq
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yaşayış vasitəsi olaraq qalmır. O, təkcə əmək sərf edən
adamın deyil, bütün cəmiyyətin tələbini, zövqünü ödəyir, mə -
nəvi ehtiyaca, fərəh və sevinc gətirən bir fəaliyyətə çevrilir.

Sov. İKP proqramında deyilir: "Kommunist istehsalı
yüksək mütəşəkkillik, dəqiqlik və intizam tələb edir ki, bun-
lar da cəbr yolu ilə deyil, ictimai vəzifəni dərk etmək əsasında
təmin edilir, onu kommunizm cəmiyyətinin bütün quruluşu
müəyyən edir. Əmək inti-zamı insan üçün yük olmayacaqdır:
əmək fəaliyyəti təkcə yaşayış vasitəsi olmayacaq və əsl
yaradıcılığa, fərəh mənbəyinə çevriləcəkdir". Belə azad
əməyin, fərəhli yaradıcılığın gətirdiyi mənəvi zövq əsl estetik
zövqdür.

Böyük yubileylər ili olan 1970-ci ildə kənd əməkçilərimiz
nəinki dövlət planlarını, hətta sosialist öhdəliklərini belə
artıqlaması ilə ödəmişlər. Kənd əməkçilərinin səmərəli əməyi
sayəsində keçən il dövlətə pambıq satışı planı 114,7 faiz,
taxıl satışı planı 154 faiz, ət satışı planı 147,8 faiz, süd
satışı planı 111 faiz, yumurta satışı planı 107 faiz, yun
satışı planı 104 faiz, üzüm satışı tapşırığı 3 dəfəyə yaxın
yerinə yetirilmişdir. Bu qələbə təkcə əmək adamlarının
deyil, bütün rayon zəhmətkeşlərinin sərf etdiyi əməyin gözəl
bəhrəsidir. Kənd zəhmətkeşlərimiz yaxşı bilirlər ki,
cəmiyyətin bütün üzvlərinin xeyrinə sərf edilən əmək bütün
çətinliklərə qalib gələn əzmə, iradəyə çevrilir. Sovet adamı
bütün qüvvəsini, qəlbinin mətanətini, xəyalının zənginliyini
qurubyaratmaq işinə həsr edir və bundan mənəvi qida, estetik
zövq alır.

Rayonumuzdakı Karl Marks adına kolxozun traktorçusu
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Mansur Kərimov kənd məktəbini qurtar-dıqdan sonra əmək
cəbhəsinə atılmışdır. O, idarə etdiyi texnikaya ürəkdən
bağlanmış, torpağın şumlanma-sında, əkinlərin becərilmə -
sində və məhsul yığımında öz məharətini əsirgəməmiş, hamı -
ya nümunə olmağa çalışmışdır. M.Kərimov təkcə traktorçu
işləməsi ilə kifayətlənməmiş, əl əməyinin yüngülləşməsi
yollarını araşdırmış, becərmə maşınlarının daha məhsuldar
işləməsi üçün yeni yollar seçmişdir. M.Kərimov təşəbbüskar
bir mexanizatordur. Onun təşəbbüsü ilə bir neçə il bundan
əvvəl Karl Marks adına kolxozda ictimai əsaslar üzrə mex-
anizator kadrları hazırlanmasına xüsusi fikir verilmişdir. İndi
M. Kərimovun 1+5 təşəbbüsü, yəni bir mexanizatorun öz
peşəsini ictimai əsaslarla 5 nəfərə öyrətməsi təşəbbüsü
təkcə rayonumuzun sovxoz və kolxozlarında deyil, respubli -
kamızın bir sıra təsərrüfatlarında geniş tətbiq edilməkdədir.
M.Kərimov həm də yenilikçi bir mexanizator kimi
ölkəmizdə şöhrət qazanmışdır. Onun ixtira etdiyi "OXK-2"
aqreqatının şöhrəti respublikanın hüdudlarını aşmışdır.
Kütləvi şəkildə buraxılan həmin aqreqatla tarlada eyni vaxtda
üç iş görmək: kultivasiya çəkmək, bitkilərə gübrə vermək və
zərərvericilərə qarşı mübarizə aparmaq olur. Tarlalarda iki
min belə aqreqat işləmişdir.

M. Kərimovun iştirak etdiyi tozlayıcı aparatlardan
birinin mövsüm ərzində tətbiqi nəticəsində 153 manat vəsaitə
qənaət olunub. M. Kərimov həm də təcrübəli əkinçidir.
Onun başçılıq etdiyi briqadanın üzvləri keçən il hər hektardan
otuz dörd sentner pambıq götürmüşlər. Briqadanın əkin
sahəsində çiyid səpini yüksək aqrotexniki qaydada başa
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çatdırılmışdır. Çəkilən zəhmətin nəticəsidir ki, M.Kərimov
hazırda SSRİ Ali Sovetinin deputatıdır. Ona ən yüksək ad –
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdir. M.Kərimovun
oğlu İlham keçən il kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra ic-
timai əsaslarla traktorçu peşəsinə yiyələnmiş və bu il çiyid
səpinində fəal iştirak etmişdir.

Başqa bir misal. Üç il bundan əvvəl Baxçakürd kənd orta
məktəbini qurtarmış Südabə Bayramova bir-başa ali məktəbə
getmək əvəzinə komsomol putyovkası ilə Bəsti Bağırova
adına kolxoza – öz doğma həmyerlisi, iki dəfə Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı, ölkədə şöhrət qazanmış pambıqçı Bəsti
Bağırova adına kolxoza pambıq tarlalarında işləməyə
getmişdir. Gənclik həvəsi, gənclik coşqunluğu, gənclik
arzusu, gənclik gözəlliyi onun estetik zövqünə yeni qüvvə,
yeni coşqunluq vermiş, sinəsi zəhmətdən bərkimiş, nəticədə
dünənki məktəbli qız bu gün kommunizmin madditexniki
bazasının möhkəmləndirilməsində yüksək zirvələr fəth
etmişdir. S. Bayramova keçən il əllə 16 min kiloqramdan
artıq pambıq yığaraq üçüncü dəfə Bəsti Bağırova adına
prizin sahibi olmuşdur. Xalqımızın fədakar qızı bu
mövsümdə 18 ton pambıq yığmağa söz vermişdir. S.
Bayramovanın qazandığı nailiyyət partiya və hökumətimiz
tərəfindən yük sək qiymətləndirilmişdir. Bu günlərdə
S.Bayramova ən ali mükafat – "Oktyabr İnqilabı" ordeni ilə
təltif edilmişdir. S. Bayramova əmək cəbhəsində çalışmaqla
yanaşı, ali təhsil adına Kirovabad Kənd Təsərrüfatı İnstitu-
tunun aqronomiya fakültəsinin ikinci kursunda qiyabi yolla
təhsilini davam etdirir.
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Sosialist cəmiyyətində əməyin estetik mahiyyətini
qüvvətləndirən amillərdən biri də əməyin misli-bərabəri ol-
mayan böyük ideallarla, böyük məqsədlərlə bağlı olmasıdır. 

Xanqərvənd kəndindəki gənclərin çoxu orta məktəbi
qurtardıqdan sonra ali və orta ixtisas məktəblərinə oxumağa
getmək istədiklərini bildirdilər. Komsomolçu qız İntizar
Məmmədova isə süd-əmtəə fermasında sağıcı işləməklə el-
oba gözündə yüksəlmək yolunu seçdi. İndi gənc kommunist
İntizar Məmmədova Lenin adına kolxozun camışçılıq
fermasında qabaqcıl sağıcılarıdan biridir. Bu misallar sübut
edir ki, istər əməyə məhəbbət, istərsə də incəsənətə,
musiqiyə, idmana həvəs və maraq ilk növbədə şagird partası
arxasında olarkən oyanır. Bu nəcib xüsusiyyətləri böyüməkdə
olan nəsildə tərbiyə etmək bizim əsas vəzifələrimizdən
biridir. Hazırda rayonumuzun məktəblərində 16 mindən
artıq şagird təhsil alır. Bu məktəblərin çoxunda musiqiyə
çox böyük həvəs göstərilir. Hamıya məlumdur ki, musiqinin
yaşı bəşər tarixi qədər qədimdir. Nəğmə, melodiya insanla,
əməklə əkiz yaranmışdır. İnsan əməyin övladı, nəğmə isə
insanın ruhudur. Nəğmə hər zaman insana həmdəm olmuş -
dur. Musiqi iş zamanı insanın əməyini yüngülləşdirmiş, qol-
una güc, dizinə taqət vermişdir. Təcrübə göstərmişdir ki,
musiqinin istehsalata tətbiqi nəticəsində əmək məhsuldarlığı
yüksəlir, zay məhsul buraxılması halları aradan qaldırılır,
adamların əmək qabiliyyəti artır. Musiqi sağlamlıq, güm -
rah  lıq yaradan, fikrə işıq, qəlbə xoş duyğular saçan çeşmədir.

Rayonumuzun bir sıra məktəblərində estetik tərbiyənin
əsas hissəsi olan musiqiyə, o cümlədən özfəaliyyət kollek -
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tivlərinin təşkilinə xüsusi fikir verilir. Naftalan şəhər orta
məktəbində təşkil edilmiş özfəaliyyət kollektivi şəhər
zəhmətkeşlərinin böyük hörmətini qazanmışdır. Onların
əməyə, Vətənə, sədaqətə həsr etdikləri mahnılar kənd
əməkçilərini çox sevindirmişdir. Özfəaliyyət kollektivinin
üzvlərindən Ədalət Paşayev, Həcər Məmmədova,
Məmməd Şahmuradov və başqalarının çıxışı kolxozçuların
dərin rəğbətinə səbəb olmuşdur. Məktəb partiya təşkilatının
katibi F.Əhmədova və məktəbin musiqi müəllimi M.
Məmmədov şagirdlərin estetik tərbiyəsi ilə yaxından məşğul
olurlar. Həmçinin məktəbin pedaqoji kollektivi və eləcə də
bütün kommunistləri təlim-tərbiyə ilə yanaşı olaraq,
yeniyetmələrin estetik tərbiyəsi məsələlərinə də ciddi fikir
verirlər. Ümu miyyətlə, məktəb kollektivi gənc bəstəkarların,
müğənnilərin, yüksək zövqlü insanların yetişməsi üçün
əlindən gələni əsirgəmir.

Lakin Qızılhacılı kənd orta məktəbində özfəaliyyət kollek-
tivinin təşkil edilməməsi kənd camaatını çox məyus etmiş -
dir. Axı, Qızılhacılı kənd orta və səkkizillik məktəblərində
onlarca istedadlı gənclər vardır. Onların meydana çıxması,
yetişməsi üçün birinci növbədə qayğı, həvəs lazımdır.
Görünür ki, məktəbin müdiriyyəti və partiya təşkilatı yeniyet -
mələrin estetik tərbiyəsini lazımınca qiymətləndirmirlər.

Bədii özfəaliyyət bizim ümumi mədəni işimizin bir
sahəsidir. Məktəblərdə özfəaliyyət kollektivlərinin fəaliy -
yətini təkcə musiqi müəllimlərinin üzərinə atmaq heç də
düzgün deyildir. Bu işin təşkilində bütün fənn müəllimləri
yaxından iştirak etməlidirlər. Rayon mədəniyyət evi nəzdində
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təşkil edilmiş özfəaliyyət kollektivinin üzvləri də məktəblərin
özfəaliyyət kollektivlərinə yaxından köməklik göstərirlər.
Burda aşıqlar ansamblı da yaradılmışdır. Bu kollektiv
respublikamızın baqşa rayonlarının əməkçiləri qarşısında da
geniş konsert proqramı ilə çıxış edirlər.

1965-ci ildə rayon mərkəzində musiqi məktəbi təşkil
edilmişdir. Məktəbin iki şöbəsi vardır. Tar və fortepiano
şöbələrində hazırda 115 nəfər şagird təhsil alır. Onların
məşğələsi ilə 9 nəfər müəllim məşğul olur. Keçən il məktəbin
tar şöbəsində ilk buraxılış olmuşdur. 18 nəfər gənc tarzən
məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

Borsunlu kənd orta məktəbində özfəaliyyət kollektivi ilə
yanaşı, dram dərnəyi də fəaliyyət göstərir. Dərnəyin üzvləri
dərsdən sonra məşğələlərdə yaxından iştirak edir, ayrı-ayrı
əsərlərdən parçalar hazırlayırlar. Bu günlərdə məktəbdə dram
dərnəyinin üzvləri Cəfər Cabbarlının "Sevil" pyesini
tamaşaya qoymuşlar. Yuxarı sinif şagirdlərindən Afət
Rüstəmova, Firdovsi İsgəndərov, Həmidə Nəbiyeva, Hüseyn
Tahirov və başqaları rolları bacarıqla ifa etmişlər. Məktəb
partiya təşkilatı (katibi S. Əliyeva yoldaşdır) şagirdlərin
məktəb daxilində və məktəbdən xaric estetik tərbiyəsi ilə
daha yaxından məşğul olur.

Məktəblərdə estetik tərbiyə sahəsində həyata keçirilən
kütləvi tədbirlərdən ədəbiyyat və incəsənətin ayrı-ayrı
məsələlərinə həsr olunmuş məruzə, mühazirə və söhbətlər,
ədəbi-bədii gecələr, radio və televiziya verilişlərinin kütləvi
şəkildə dinlənilməsi, bədii əsərlərin sinifdaxili mütaliəsi, tarix
və incəsənət muzeylərinə ekskursiyalar, kino və teatr
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tamaşalarına kollektiv baxışlar, bayramlara hazırlıq, mədəni
əyləncələr, foto-montajlar hazırlanması da mühüm rol oyna -
yır. Uşaqlar üçün müntəzəm olaraq Sovet vətənpərvərliyi və
yoldaşlıq, sosialist əmlakını qorumaq, əməyə məhəbbət kimi
əxlaqi sifətlərin formalaşmasına kömək edən filmlərin göstə -
rilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. "Əsgər atası", "Timur və
onun komandası", "Gənc qvardiya", "Uzaq sahillərdə" və s.
kimi ümumittifaq miqyasında şöhrət qazanmış filmlərin
göstərilməsi məktəblilərə xoş təsir bağışlayır.

Tarixi yerlərə, tarix, incəsənət muzeylərinə ekskursiyalar
təşkil etmək estetik tərbiyənin ayrılmaz hissəsidir. Rayonu-
muzun bir çox məktəblərində bu sahədə xeyli iş görülmüşdür.
Hazırəhmədli kənd orta məktəbinin tarix müəllimi Qafur
Aslanov yoldaşın təşəbbüsü ilə Kirovabad şəhərinə - Nizami
məqbərəsinə, Mingəçevirə və başqa yerlərə məktəblilərin tez-
tez ekskursiyaları təşkil edilir. Bu da şagirdlərin kommunizm
ruhunda tərbiyə edilməsinə müsbət təsir göstərir.

Şagirdlərin estetik tərbiyəsində ədəbiyyat müəllimlərinin
imkanı daha genişdir. Məktəbdə bədii ədəbiyyat hər şeydən
əvvəl, tərbiyə vasitəsidir. Şagirdlər oxuduqları, öyrəndikləri
bədii ədəbiyyat nümunələri vasitəsilə onları əhatə edən icti-
mai mühiti, müasir həyatı, müasir dünyanı dərindən dərk
etmək imkanı əldə edirlər. Bu mütaliə həmçinin, şagirdlərdə
mütərəqqi dünyabaxışının formalaşmasına kömək edir, on -
ların mərdlik, qəhrəmanlıq ruhunda, nikbin, mübarizə ruhun -
da Vətənə, xalqa xidmət və sədaqət, insanlara məhəbbət,
beynəlmiləlçi olmaq ruhunda tərbiyələnməsinə səbəb olur. 

Rayon partiya komitəsi məktəblərdə şagirdlər arasında es-
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tetik tərbiyəni daha da canlandırmaq məqsədi ilə ilk partiya
təşkilatlarının işinə konkret rəhbərlik edir. Hazırda 17
məktəbdə ilk partiya təşkilatı yaradıl-mışdır. Borsunlu,
Safıkürd kənd, Qasım İsmayılov şəhər 2 nömrəli, Naftalan
şəhər orta məktəblərinin partiya təşkilatları müəllim
kollektivlərinin və ictimai təşkilatların işinə əməli köməklik
göstərir və konkret rəhbərlik edirlər. Bu partiya təşkilatları
öz yığıncaqlarında başqa tədbirlərlə yanaşı, yeniyetmələrin
estetik tərbiyəsi məsələlərinin vaxtaşırı olaraq müzakirəsinə
də diqqəti xeyli artırmışlar.

Rayonumuzun məktəblərində partiya və hökumətimizin
qarşıya qoyduğu vəzifələri layiqincə yerinə yetirilir. Hazırda
orta və səkkizillik məktəblərin çoxunda idmanın müxtəlif
növləri üzrə idman yarışları keçirilir. Futbol, voleybol,
yüngül atletika üzrə keçirilən yarışları daha yüksək nəticə
verir. Dəliməmmədli qəsəbə, Faxralı, Qızılhacılı kənd orta
məktəblərində bədən tərbiyəsi və idman işinə daha yaxşı fikir
verilir. Bu və ya digər məktəblərdə təşkil edilmiş komandalar
məktəblərin rayon birinciliklərində və tarixi günlərə həsr
edilmiş idman yarışlarında fəal iştirak edirlər. Hazırda ray-
onun məktəblərində 4 min nəfərdən artıq yeniyetmə idmanın
müxtəlif növləri ilə məşğul olur. 160 nəfərdən artıq məktəbli
rayon komsomol komitəsinin diplomu, fəxri fərmanı ilə təltif
edilmişdir. Bütün bunlar şagirdlərdə sağlamlıq, əzmkarlıq,
dözümlülük, yüksək fiziki səy və əmək qabiliyyətinə malik
olmaq kimi əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edir, onlarda zehni və
mənəvi kamilliyin fiziki inkişafında düzgün əlaqəsinə şərait
yaradır.
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Bu il rayonumuzun mərkəzində "Üfüqdə parıltı" hərbi
idman oyunu keçirilmişdir. Oyunda Xanlar, Tovuz, Şaumyan,
Daşkəsən, Qasım İsmayılov və Şamxor rayonlarının gənc
leninçiləri iştirak etmişlər. Yüksək səviyyədə keçən bu
oyunda rayonumuzun gənc idmançıları birinci yeri tutaraq
respublika final yarışlarında iştirak etmək hüququ qazan -
mışlar. Göründüyü kimi, idmana, gənclərin sağlamlığına
ciddi fikir verilən məktəblərdə yeniyetmələr nümunəvi oyun
nümayiş etdirirlər. Məktəblərimizin partiya təşkilatları
idmanın kütləviliyinə xüsusi fikir verirlər.

"Orta ümumtəhsil məktəblərinin işini yaxşılaşdırmaq
tədbirləri haqqında" Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sove-
tinin qərarında deyilir: "Məktəb estetik tərbiyənin həyata
keçirilməsi, şagirdlərin fiziki cəhətcə inkişafı və cansağ lı -
ğının möhkəmlənməsi qayğısına qalmalıdır". Rayonumuz da -
kı məktəblilərin partiya təşkilatları və pedaqoji kol lek tiv ləri
bunu nəzərə alaraq məktəblərdə bədən tərbiyəsi və idman
işlərinin daha da canlandırılması məsələləri ilə yaxından
məşğul olurlar. İndi rayonumuzun bütün məktəblərində
bədən tərbiyəsi dərsləri yüksək səviyyədə və əyani şəkildə
keçirilir.

Bu günlərdə öz işini qurtarmış Sov. İKP XXIV qurul -
tayında Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev yoldaş
demişdir: "Xalq maarifinin bütün sahələrinin inkişafı
nəticəsində partiyanın XXIII qurultayının başqa bir mühüm
Direktivi da tamamilə yerinə yetirilmişdir: beşillik ərzində
ölkədə 7 milyondan çox ali və orta ixtisas təhsilli mütəxəssis
hazırlanmışdır. Bu kommunizm qurucuları ordusu üçün yaxşı
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və çox lazımlı qüvvədir".
Böyüyən nəslin estetik tərbiyəsi vəzifəsinin yerinə yetiril -

məsi müəllimlərin estetik hazırlığını kökündən yaxşılaş dır -
mağı tələb edir. Həqiqətən, böyüyən nəslin estetik baxışları
onun marksistleninçi şüurunun ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Buna görə də məktəblərin pedaqoji kollektivləri və partiya
təşkilatları yetişməkdə olan gənc nəslin kommunizm ruhunda
tərbiyə edilməsində həlledici rol oynayan estetik tərbiyənin
təşkilinə ciddi fikir verməlidirlər. Bu, partiya təşkilatlarının
mühüm vəzifəsidir.
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RAYON PARTİYA KOMİTƏSİ VƏ
İLK PARTİYA TƏŞKİLATLARINA

RƏHBƏRLİK1

"Partiya siyasətinin həyata keçirilməsində ilk partiya
təşkilatları ən mühüm yerlərdən birini tutur". Azərbaycan KP
Mərkəzi Komitəsi Sov. İKP XXIV qurultayının bu göstərişini
rəhbər tutaraq ilk partiya təşkilatlarının mübarizliyinin
artırılmasına, onların bütün pillələrinin fəaliyyətinin güclən -
dirilməsinə, rolunun yüksəlməsinə xüsusi diqqət verir. Bu
ona görə belədir ki, Azərbaycan KP XXVIII qurultayında
H.Əliyev yoldaşın dediyi kimi, partiyanı daha da möhkəm -
ləndirmək, kommunizm quruculuğunda onun rolunu artırmaq
vəzifəsi ilk təşkilatların mübarizliyini yüksəltməklə bilavasitə
bağlıdır.

Məlum olduğu kimi, ilk partiya təşkilatları bilavasitə
yerlərdə - kolxoz və sovxozlarda, briqada və fermalarda,
idarə və məktəblərdə – zəhmətkeşlərin qurubyaratdıqları,
partiyamızın siyasətinin bilavasitə həyata keçirildiyi yerlərdə
fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də partiya qərarlarının, dövlət
planlarının yerinə yetirilməsi ilk partiya təşkilatlarından,
kommunistləri və bitərəf zəhmətkeşləri onların nə dərəcədə
səfərbərliyə almaq bacarığından çox asılıdır.

Rayon partiya komitəsi ilk partiya təşkilatlarının təsirini
gücləndirmək, rolunu daha da yüksəltmək və mübarizliyini
artırmaq üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür. Birinci növbədə
ilk partiya katiblərinin tərkibinə yenidən baxılmış, onları
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siyasi cəhətdən yetkin, bacarıqlı və prinsipial kommunistlər
hesabına möhkəmləndirmişdir. İndi rayonumuzda 90 ilk
partiya təşkilatı katibindən 56 nəfərinin ali, 6 nəfərinin
natamam ali, 28 nəfərinin isə orta və orta ixtisas təhsili
vardır. Onlardan 44 nəfəri ali və orta təhsilli kənd
təsərrüfatı mütəxəssisi, mühəndis-texnikdir. İlk partiya
təşkilatı katiblərinin 20 nəfəri qadındır. Lakin, biz ilk partiya
təşkilatları katiblərinin tərkibinin möhkəmlədirilməsi ilə
kifayətlənmədik. Bu bir həqiqətdir ki, heç kəs anadangəlmə
partiya təşkilatçısı olmur. Bu da məlumdur ki, yalnız
tapşırılmış iş üçün, partiya siyasətinin həyata keçirilməsi
üçün məsuliyyəti başa düşən, daim öz üzərində çalışan,
həyatı öyrənən adamlar yaxşı partiya təşkilatçısı kimi özlərini
göstərə bilirlər. Bacarıqlı ilk partiya təşkilatı katibi, yaxşı
təşkilatçı olmaq üçün daim çalışmaq, adamlarla işləməyi
öyrənmək lazımdır. Məhz buna görə də rayon partiya
komitəsi ilk partiya təşkilatı katibləri ilə müntəzəm məşğul
olur, onlara hərtərəfli kömək göstərir. Yuxarıda qeyd etdiy-
imiz kimi, hər il onların tərkibi təzələnir, bacarıqlı, hazırlıqlı,
kütlə içərisində özünü yaxşı nümunələrlə göstərən gənc
kommunistlər partiya işinə cəlb edilirlər. Belələrinin köməyi
daha çox üzvləri və üzvlüyə namizədləri müntəzəm olaraq
ilk partiya təşkilatlarında olur, yeni seçilmiş katiblərə onların
qarşısına çıxan çətin məsələlərin həllində kömək edir, onları
maraqlandıran suallara konkret cavab verirlər.

İlk partiya təşkilatı katiblərinə kömək məqsədi ilə par-
tiya təşkilatı katiblərinin rayon məktəbi təşkil edilmişdir.
Məktəbdə məşğələlər vaxtlı-vaxtında keçirilir. İlk partiya
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təşkilatı katibləri burada əsasən partiya quruculuğu, təsər -
rüfata partiya rəhbərliyi, təşkilat-partiya işi, partiya təsərrüfatı
məsələlərini və sair bu kimi məsələləri öyrənir, təcrübə
mübadiləsi aparırlar. "Sov. İKP XXIV qurultayı və partiya
quruculuğu məsələləri", "Partiya üzvlüyünün Lenin prin -
sipləri", Partiya işi ilə təsərrüfat işinin əlaqələndirilməsi",
"Partiya işinin səmərəliliyi", "Partiya yığıncağı-kommu -
nistlərin tərbiyə məktəbidir", "Protokolların yazılması
qaydası", “Partiya üzvlük haqlarının vaxtında verilməsi ən
ciddi intizamdır" və s. mövzularda oxunmuş mühazirələr,
aparılan söhbətlər ilk təşkilat katiblərinə əməli işdə çox xeyir
vermişdir.

Rayon partiya komitəsinin bürosunda ilk partiya təşkilat -
larının tez-tez hesabatı dinlənilir. Bu, onların fəaliyyətini,
mübarizliyini daha da artırır, nöqsanların vaxtında aşkara
çıxarılmasına, qüvvələrin əsas istiqamətdə cəmləşdirilməsinə
kömək edir. Müzakirə zamanı ilk partiya təşkilatı katibinə
məsləhətlər verilir, qarşıda duran başlıca vəzifələri həll
etməyin konkret yolları göstərilir. Bu il rayon partiya
komitəsinin bürosunda S.Vurğun adına, B. Bağırova
adına, Jdanov adına, H.Aslanov adına kolxozların və
"Azərbaycan" kolxozunun, habelə rayon icraiyyə
komitəsinin, Naftalan Şəhər İcraiyyə Komitəsinin, sub-
artezian quyularının istismarı idarəsi ilk Partiya
təşkilatlarının və başqalarının Sov. İKP XXIV və
Azərbaycan KP XXVIII qurultaylarının kənd təsər -
rüfatını inkşaf etdirmək, əhalinin maddi rifahını
yaxşılaşdırmaq sahəsində qarşıya qoyduqları vəzifələri
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necə yerinə yetirdikləri barədə hesabatlar dinlənilmişdir.
Təcrübə göstərir ki, rayon partiya komitəsi ilk partiya

təşkilatlarına tələbkarlığı artırdıqda, nəzarəti gücləndirdikdə
hər bir kommunistin əmək və ictimai fəaliyyəti də gündən-
günə artır. Belə bir misal göstərək. İlin əvvəlində "Azərba -
can" kolxozu ilk partiya təşkilatının hesabatı dinlənilirdi.
Müzakirə çox işgüzar keçdi. Təşkilat katibinə faydalı
məsləhətlər verildi. Büronun müzakirəsindən sonra aparat
işçiləri kolxoz kommunistlərinin yığıncağında oldular, rayon
partiya komitəsinin qərarını kommunistlərə çatdırdılar.
Yığıncaqda kommunistlər də çıxış etdilər: məhsuldarlığı
artırmaq yollarından, ölkəyə daha çox kənd təsərrüfatı
məhsulları və xammal satmaq üçün daxili ehtiyatlar-dan,
əməyə şüurlu münasibətdən, müvəffəqiyyətlərin əsası olan
polad intizamdan danışdılar, bir sıra təkliflər irəli sürdülər.
Rayon partiya komitəsi bürosunun qərarı yekdilliklə bəyə -
nildi. Bunun, əlbəttə, müsbət təsiri və yaxşı nəticəsi oldu.
Məsələn, kolxozun heyvandarları doqquz aylıq süd satışı
planını 189,9 faiz, yun satışı planını 136,6 faiz, ət satışı
planını 116,2 faiz, yumurta satışı planını isə 152 faiz yerinə
yetirdilər. Kollektivin üzvləri beşilliyin ikinci ilini
müvəffəqiyyətlə başa vurmaq, SSRİ-nin təşkil edilməsinin
50 illiyini ləyaqətlə qarşılamaq üçün yarışı gündən-günə
genişləndirir, yeni-yeni ehtiyatlar aşkara çıxarır, təsərrüfatın
bütün sahələrində qabaqcıl olmağa çalışırlar. Həmişə olduğu
kimi, yerə də kommunistlər irəlidə gedir, işdə bitərəflərə
nümunə olur, onları özlərinin ardınca aparır, partiya üzvü
adını şərəflə daşıyırlar.
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Məlumdur ki, hər bir ilk partiya təşkilatının mübarizliyi
onun üzvlərinin fəallığından çox asılıdır. Buna görə də hər
bir kommunist özünə qarşı daha tələbkar, daha işgüzar
olmalıdır. Sov. İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaş
"Sosializmin böyük qələbələrinin əlli ili" məruzəsində
demişdir: "Kommunist adı qarşıya böyük vəzifələr qoyur.
Kommunistlərin yalnız bir imtiyazı vardır ki, bu da ümumi
işə hamıdan daha çox qüvvə sərf etməkdən, ümumi işin təntə -
nəsi xatirinə hamıdan yaxşı mübarizə aparmaqdan və işlə -
mək dən ibarətdir. Kommunistlərin heç bir xüsusi hüquqları
yoxdur, onların yalnız bir hüququ vardır ki, bu da həmişə
irəlidə olmaqdan, ən çətin yerlərdə olmaqdan ibarətdir".

Rayon partiya komitəsi ilk təşkilatlara rəhbərlikdə bunu
əsas götürür ki, hər bir kommunist barəsində tələbkarlıq, hər
bir işçinin tapşırılmış sahə üçün məsuliyyət hissi artırılsın,
bu isə gözəl bəhər verir. Belə bir misal göstərək. 1970-ci ildə
127 pambıqçılıq briqadasından 112-si, 1971-ci ildə 98-i
pambıq yığımı planını yerinə yetirmişdir. Kommunist -
lərin rəhbərlik etdikləri 9 taxılçılıq briqadasının hamısı,
10 yemçilik briqadasından 7-si, 15 süd-əmtəə fermasın -
dan 13-ü, 6 qoyunçuluq fermasından (yun istehsalına
görə) 5-i, 4 quşçuluq fermasından  (yumurta istehsalına
görə) 3-ü dövlət tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirmişdir.

Ümumiyyətlə, kommunistlərin başçılıq etdikləri 120
pambıqçılıq, taxılçılıq, yemçilik, bağçılıq briqadalarından
qoyunçuluq, quşçuluq, donuzçuluq və süd-əmtəə fermaların -
dan 1970-ci və 1971- ci təsərrüfat ilində 102- si tapşırıqları
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müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişdir. Təsərrüfat üçün əlverişli
olmayan 1971-ci ildə kommunistlərin əksəriyyəti tapşırılmış
sahədə yüksək məsuliyyət hissi ilə işləmiş, plan və sosialist
öhdəliklə-rinə əməl etmişdir. Pambıqçılıq sahəsində çalışan
487 nəfər sıravi kommunistin hamısı planı, 364 nəfəri isə
öhdəliyi də artıqlaması ilə yerinə yetirmişdir. Bu il rayonu-
muzun zəhmətkeşləri daha yaxşı işləyərək dövlətə pambıq
satışı planını sentyabrın 25-də yerinə yetirmişlər. Hazırda 14
kolxoz və 70-dən çox briqada öhdəlik hesabına məhsul
verir.

Lenin adına, Jdanov adına, K.Marks adına, Q.Məmməd
adına, Kalinin adına kolxozların və "Azər-baycan" kolxozu-
nun, Dəliməmmədli pambıqtəmizləmə və Qazanbulaq teatr
avadanlığı zavodlarının ilk partiya təşkilatlarında kom -
munistlər öz vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirirlər.

Vaxtı ilə respublikada şöhrət qazanmış Lenin adına kolxoz
son illər iqtisadi cəhətdən geri qalırdı. Burada dövlət planları
və sosialist öhdəlikləri yerinə yetirilmirdi. Rayon partiya
komitəsi kolxozun rəhbərliyini dəyişdirdi, partiya təşkilatının
rolunu, kommunistlərin məsuliyyətini artırmaq üçün konkret
əməli tədbirlər gördü. Nəticə pis olmadı. Kolxoz keçən il
plandan əlavə dövlətə 500 ton pambıq satmışdır. Bu il də
kolxozun göstəriciləri sevindiricidir. Belə ki, sentyabrın 18-
də artelin üzvləri dövlətə pambıq satışı planının yerinə
yetirilməsi barədə raport verdilər. Kolxoz hər hektardan 30
sentner məhsul topladı.

Bu ilə rayon zəhmətkeşləri SSRİ-nin təşkil edilməsinin
yarıməsrlik yubileyi şərəfinə sosializm yarışını genişlən -
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dirərək hər hektardan azı 24 sentner məhsul götürmək,
dövlətə planda nəzərdə tutulmuş 15.500 ton əvəzinə 19 min
ton pambıq satmaq uğrunda əzmlə mübarizə aparırlar. Kənd
əməkçilərimiz ilin əvvəlindən səylə işləmiş, bol məhsul
yetişdirmişlər. Pambıqçılıq respublikalarının Daşkənd
şəhərində keçirilən partiya - təsərrüfat fəalları yığıncağında
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H. Əliyev yoldaş
bildirmişdir ki, Azərbaycan ölkəyə 430 min ton pambıq
verəcəkdir. Daşkənd müşavirəsindən sonra biz öhdəliyimizi
min ton artırmışıq. Vədimizə müvəffəqiyyətlə əməl etmək
üçün yığıma çox mütəşəkkil başlamışıq. Hər kəsin görəcəyi
iş konkret müəyyən edilmişdir. Pambıq yığan maşınlar
vaxtında təmir edilib saz hala salınmış, məhsulu daşımaq
üçün kifayət qədər maşın ayrılmışdır. Bundan başqa, pambıq
qurudan meydançalar qaydaya salınmış, kolxozçuların maddi
marağını artıran tədbirlər: əmək haqqının vaxtında verilməsi,
kolxozçuların mədəni istirahəti məsələləri sahmana salın -
mışdır. Görülən işlərin nəticəsidir ki, hər gün sahələrdən illik
planın 2-3 faizi qədər məhsul toplanır.

Pambıq yığımı ilə əlaqədar olaraq kolxozlar, briqadalar və
manqalar arasında sosializm yarışı xüsusilə genişləndiril -
mişdir. Onlarca briqada hər hektardan 35-40 sentner məhsul
toplamaq uğrunda mübarizə aparır. K. Marks adına kolxozda
SSRİ Ali Sovetinin deputatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
Mansur Kərimovun, Kalinin adına kolxozda Qulam Cəfəro -
vun, komsomolçu-gənclər briqadasının briqadiri Qənirə
Quliyevanın, "Azərbaycan" kolxozunda Rza Əliyevin,
Söhrab Məmmədovun, "Oktyabr" kolxozunda Şura Rüstə -
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mo vanın, Lenin adına kolxozda Yaşar Məmmədovun, Şakir
Aslanovun, Orconikidze adına kolxozda Nəzər Məmmə -
dovun, Musa Ziyadovun, Q.Məmməd adına kolxozda Mərda -
lı Eyvazovun və bir çox başqalarının başçılıq etdikləri
briqadaların üzvləri beşilliyin ikinci ilində hər hektardan 35-
40 sentner məhsul toplamaq əzmi ilə işləyir.

Ayrı-ayrı kolxozların pambıqçıları da sosializm yarışına
qoşularaq hər hektardan daha yüksək məhsul götürmək
uğrunda mübarizə aparırlar. Məsələn, "Azər-baycan" kolx-
ozunun (sədri Ə.İsayev, partiya təşkilatının katibi F.Rüstə -
mov dur) pambıqçıları hər hektardan 33 sentner, K.Marks
adına kolxozun (sədri Q.Qurbanov, partiya komitəsinin katibi
A.İmamquliyevdir) pambıqçıları 30 sentner, Kalinin adına
kolxozun (sədri Q.Əşrəfov, ilk partiya təşkilatının katibi
Q.Cəfərovdur) üzvləri 32 sentner, Lenin adına kolxozun
(sədri İ.Əliyev, partiya təşkilatının katibi M.Həsənovdur)
pambıqçıları 30 sentner, B. Bağırova adına kolxozun (sədri
İslam Məmmədov, partiya təşkilatının katibi (Y.Əhmədov,)
pambıqçıları 27 sentner, H.Aslanov adına kolxozun (sədri K.
Məmmədov, ilk partiya təşkilatının katibi Ş. Hüseynovadır)
pambıqçıları 26 sentner pambıq toplamaq uğrunda əzmlə
çalışır və itkiyə yol vermirlər.

Rayon partiya komitəsi, ilk partiya təşkilatları SSRİ-nin
təşkil edilməsinin 50 illiyini ləyaqətlə qarşılamaq uğrunda
rayon zəhmətkeşlərinin sosializm yarışını vaxtaşırı yoxlayır,
müzakirə edir, qabaqcıl iş təcrübəsini, yenilikçilərin və
səmərələşdiricilərin təkliflərini ümumiləşdirib yayır.

Rayon partiya komitəsi kommunistlərin tərbiyə məktəbi
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olan partiya yığıncaqlarının hazırlanmasına və keçirilməsinə
xüsusi diqqət yetirir. "Yaroslavl şəhər partiya təşkilatlarında
partiya yığıncaqlarının keçirilməsi təcrübəsi haqqında" Sov.
İKP MK-nın qərarından sonra partiya yığıncaqlarının
səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Həmin qərarla əlaqədar olaraq
rayon partiya komitəsinin plenumu keçirilmiş, ilk partiya
təşkilatlarının hesabatları bürolarda dəfələrlə dinlənilmişdir.
Gördüyümüz tədbirlərin nəticəsində Lenin adına, Kalinin
adına, S.Vurğun adına, Kirov adına kolxozlarda və "Azərbay -
can" kolxozunda, Qazanbulaq teatr avadanlığı və Dəliməm -
mədli pambıqtəmizləmə zavodları, Naftalan sanatoriyası
partiya təşkilatlarında partiya yığıncaqları vaxtında yüksək
səviyyədə keçirilir.

Kadrların tərbiyə edilməsi, partiya və dövlət intizamının
möhkəmləndirilməsi, icranın yoxlanılmasının gücləndiril -
məsi ilə, çıxarılan qərarların həyata keçirilməsinin təşkili ilə
qırılmaz surətdə bağlıdır. Son vaxtlar rayon partiya komitəsi
icranın yoxlanılmasına, çıxarılan qərarların yerinə yetiril -
məsinin yoxlanıb müzakirə edilməsinə daha çox fikir
verməyə başlamışdır. Son il yarım ərzində 19 məsələ üzrə
qəbul olunmuş qərarın icrası nəzarətə götürülmüşdür. Rayon
partiya komitəsi təkcə özünün qərarlarını deyil, ilk partiya
təşkilatlarında qəbul edilən qərarların da necə yerinə yetir-
ildiyini daim yoxlayır. Nəzarətin belə qurulması ilk partiya
təşkilatlarında intizamı möhkəmlədir, kommunistlərin prinsi -
piallığını və yaradıcılığını artırır.

Rəhbər işçilərin partiya təşkilatlarında və raykomun
bürolarında hesabat vermələri də yaxşı iş üsulu kimi qeyd
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edilə bilər. Partiya komitəsinin keçən il və bu ilin 9 ayında
keçirilən bürolarında rayon komsomol komitəsinin, qadınlar
şurasının, kooperativlər ittifaqı idarə heyətinin, mərkəzi
xəstəxananın, kino birliyinin, teatr avadanlığı zavodunun və
bir sıra təsərrüfat təşkilatlarının rəhbərlərinin hesabatları
dinlənilmiş, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün konkret
qərarlar qəbul edilmişdir.

Sov. İKP XXIV qurultayının qərarına əsasən partiya
sənədlərinin dəyişdirilməsi ilk partiya təşkilatlarının mübari-
zliyini, kommunistlərin fəallığını xeyli artırmışdır. Sov. İKP
MK may plenumunun qərarında göstərilir ki, partiya
sənədlərinin dəyişdirilməsi heç də texniki iş deyildir. Bu,
siyasi kampaniya hər yerdə mühüm təşkilat-siyasi tədbir kimi
keçirilməlidir. Partiya sənədlərinin dəyişdirilməsi partiya
təşkilatlarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, təsərrüfat və
mədəni quruculuq vəzifələrini yerinə yetirmək sahəsində
onların işinin gücləndirilməsinə kömək etməlidir.

Rayon partiya komitəsi Mərkəzi Komitənin qərarını rəhbər
tutaraq ilk partiya təşkilatlarının fəaliyyətini partiya sənəd -
lərinin dəyişdirilməsinə hazırlıq ərəfəsində kommunistlərin
bütün sahələrdə fəallığını və təşəbbüskarlığını artırmaq lüzu-
muna yönəltmişdir. Bu günlər əsas diqqət ona yönədilmişdir
ki, partiya sənədlərinin dəyişdirilməsinə hazırlıq dövründə
bütün kommunistlərin fəallığı təmin edilsin. Bu məqsədlə
partiya, sovet və təsərrüfat rəhbərləri, raykomun büro və
plenum üzvləri, partiya fəalları kollektivlər qarşısında çıxış
edir, partiyamızın iqtisadi siyasətini zəhmətkeş kütlələrə,
kommunistlərə izah edirlər. Raykomun üzvlərindən Ramiz
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Vəliyev, Qurban Qurbanov, Hidayət Səfərov və bir çox
başqaları partiya sənədlərinin dəyişdirilməsinin siyasi
əhəmiyyətini kommunistlərə dərindən izah etməkdə xüsusilə
fərqlənirlər. Onların söhbətləri daha maraqlı olur.

Partiya təşkilatlarının mübarizliyini artırmaq məqsədi ilə
görülən işlərin nəticəsidir ki, heyvandarlarımız 9 aylıq süd
satışı planını 106,7 faiz, illik yun satışı planını 104,5 faiz,
illik yumurta satışı planını 134,8 faiz yerinə yetirmişlər.

Rayonun bir sıra təsərrüfatlarının göstəriciləri daha
yüksəkdir. Məsələn, Azərbaycan kolxozu və Kalinin adına
kolxoz illik süd satışı tapşırığını artıqlaması ilə yerinə
yetirmişdir. B.Bağırova adına kolxoz 8 ayda hər inəkdən 862
kiloqram, Dmitrov adına kolxoz 879 kiloqram, Xanlar adına
kolxoz 918 kiloqram, Kirov adına kolxoz 732 kiloqram və
"Sosializm" kolxozu 816 kiloqram süd sağmışlar.

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, taxıl zəmilərinin
külək eroziyası və dolu nəticəsində ciddi zərər çəkməsinə
baxmayaraq, rayonun taxılçıları bu il biçini 18 iş günündə
müvəffəqiyyətlə başa çatdırmış, hər hektardan orta hesabla
16,3 sentner məhsul götürərək tapşırığı xeyli artıqlaması ilə
yerinə yetirmişlər. N.Bağırova adına kolxoz hər hektardan
30,6 sentner, Orconikidze adına kolxoz 22,2 sentner, "Şəfəq”
kolxozu 19,3 sentner və bir sıra başqa təsərrüfatlar planda
nəzərdə tutulduğundan 4-5 sentner çox taxıl götürmüşdür.
Bütün bu müvəffəqiyyətlər partiya təşkilatlarının mübari-
zliyini artırmaq, tapşırılmış iş üçün hər bir kommunistdə
yüksək məsuliyyət hissi tərbiyə etmək, intizamı möhkəmlən -
dirmək və tələbkarlığı artırmaq nəticəsində mümkün olmuş -
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dur.
Lakin ilk partiya təşkilatlarına rəhbərlikdə müvəf-

fəqiyyətlərlə yanaşı, nöqsanlar da vardır. Nöqsanlardan biri
budur ki, rayon partiya komitəsinin qəbul etdiyi qərarlar bəzi
ilk təşkilatlarda kommunistlərə vaxtında çatdırılmır, onların
həyata keçirilməsi təmin olunmur. Bu cür nöqsanlara Or-
conikidze adına, Kirov adına, Jdanov adına kolxozların par-
tiya komitəsinin katibləri briqada və fermaların ilk partiya
təşkilatlarına zəif rəhbərlik edirlər. Buna görə də ilk
təşkilatlarda iş planları düzgün tərtib edilmir, müzakirə olu-
nacaq məsələlərin aktuallığına, yığıncaqların hazırlanmasına
fikir verilmir, yığıncaqlar yüksək səviyyədə keçirilmir. Hər
bir məsələ ətrafında ancaq 2-3 nəfər kommunist çıxış edir.

İlk partiya təşkilatlarının mübarizliyi eyni zamanda işin
planlaşdırılmasından çox asılıdır. Partiya təşkilatlarının bir
çoxunda illik və perspektiv planlar tutulmur. Bunun nəticə -
sində partiya təşkilatlarının həyatı üçün vacib olan bir sıra
mühüm məsələlər nəzərdən qaçırılır. Vaxtı çatmış məsələlərin
kollektiv şəkildə müzakirə edilməməsi təsərrüfata partiya
rəhbərliyinin səviyyəsini aşağı salır. Təsərrüfata partiya
rəhbərliyinin səviyyəsini, ilk təşkilatların mübarizliyini
artırmaq üçün büro iclaslarında, müşavirə və seminarlarda
planlaşdırma məsələlərinə, bu işin əhəmiyyətinə xüsusi
diqqət yetirilir.

İlk partiya təşkilatının fəaliyyətinə partiya təsərrüfatının
nə vəziyyətdə olması ilə də qiymət vermək olar. Partiya təş -
kilatı katiblərinin keyfiyyət tərkibinin yaxşılaşdırılması par-
tiya təsərrüfatının: protokolların, üzvlük haqqı cədvəllərinin
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və s. səliqəli tərtib olunma-sına imkan vermişdir. Lenin adına,
Kirov adına, Q. Məmməd adına, K.Marks adına kolxozların
partiya təşkilartlarında və bir sıra başqa ilk partiya təşkilat -
larında partiya sənədləri savadlı və məzmunlu tərtib olunur,
protokolları səliqəli saxlanılır. Lakin "Şəfəq", "Bakı", "Sosia -
lizm" kolxozlarının, rabitə qovşağı, Dəliməmmədli, Məhəlli,
Qaşaltı məktəb ilk partiya təşkilatlarında partiya təsərrü -
fatının saxlanılmasına, sənədlərin tərtibinə lazımınca fikir
verilmir. İlk partiya təşkilatlarında partiya təsərrüfatının
səliqəli tərtib edilib saxlanılmasına kömək üçün fəallar
yerlərə göndərilir, bu işi yaxşılaşdırmaq üçün bütün vasitələr-
dən istifadə olunur.

Sov. İKP XXIV qurultayının qərarlarına əsasən müdiriy -
yətin fəaliyyətinə nəzarət hüququna malik olan ilk partiya
təşkilatlarının dairəsi xeyli genişləndirilmişdir. Bu sahədə
bəzi işlərin görülməsinə baxmayaraq, etiraf etməliyəm ki,
komissiyaların əksəriyyəti formal xarakter daşıyır, komissiya
üzvləri öz hüquqlarını dürüst bilmirlər. Rayon partiya
komitəsi ilk partiya təşkilatlarının nəzdində olan nəzarət
komissiyalarının tərkibinə yenidən baxaraq, onların sayını
72-yə çatdırmışdır. Hazırda bu komissiyalar 230 nəfər kom-
munisti birləşdirir. Nəzarət komissiyalarının fəaliyyətini
gücləndirmək, onların işinə istiqamət vermək üçün bir sıra
tədbirlər görülmüşdür. Nəzarət komissiyalarının hüquqları
haqqında təlimat mətbəədə çap olunub onlara çatdırılmışdır.

Rayon partiya komitəsi Sov. İKP Nizamnaməsinin tələblə -
rinə əməl etməyən, yüksək kommunist adını ləkələyən par-
tiya üzvləri və namizədləri haqqında həmişə prinsipial mövqe
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tutur. Belə kommunistlərə isə təəssüf ki, hələ də rast gəlinir.
Son il yarım ərzində Sov. İKP Nizamnaməsinin tələblərini bu
və ya digər formada pozan, cinayət törədən 73 nəfər Sov. İKP
üzvü və namizədi müxtəlif partiya cəzası almış və ya partiya
sıralarından xaric edilmişlər. Məsələn, Sov. İKP üzvü İmran
Şəfiyev Dəliməmmədli qəsəbə Sovetinin katibi işləyərkən
qanunsuz olaraq 0,46 hektar ictimai torpağı zəbt etdiyinə və
sənədsiz inşaat materialları alaraq ev tikdirdiyinə görə Sov.
İKP sıralarından xaric edilmişdir.

Hazırda partiya sənədlərinin dəyişdirilməsinə hazırlıq
dövründə ilk partiya təşkilatları cəzası olan kommunistlərin
işinə daha ciddi diqqət yetirməyə başlamışlar. Nəzərdə tutul -
muşdur ki, verilən cəzadan lazımi nəticə çıxararaq əməli
işində dönüş yaradan, kollektivin, partiya təşkilatının ictimai
həyatında daha fəal iştirak edən kommunistlərin cəzaları
götürülsün. Əsas diqqət ona verilir ki, kommunistlər partiya
tənbehinin tərbiyəvi əhəmiyyətini başa düşsünlər, cəzadan
öz ləri üçün lazımi nəticə çıxarsınlar. Əgər kommunist cəza -
dan lazımi nəticə çıxarsa, deməli, partiya üzvü adını doğrul -
dur.

Rayon partiya komitəsi Sov. İKP XXIV qurultayı qə-
rarlarını həyata keçirmək üçün əsas özək olan ilk partiya
təşkilatlarının mübarizliyini artırmaq üçün partiya işinin
qabaqcıl təcrübəsindən geniş istifadə edir, bundan sonra da
istifadə edəcəkdir.

Qasım İsmayılov rayon partiya komitəsinin həyata
keçirdiyi tədbirlər sırasında Naftalanın abadlaşdırılması,
yaşıllaşdırılması, yeni üslubda qurulması və müasir kurort
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şəhərinə çevrilməsi üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür. Son 5
il müddətində rayon partiya komitəsinin bürosunda Naftalan
kurortuna aid müntəzəm olaraq bu və ya digər məsələlər (26
dəfə) müzakirə edilmişdir. Partiya komitəsi sanatoriyalarda
kadrların seçilib yerləşdirilməsinə xüsusi fikir vermiş və bir
neçə dəfə bu məsələ yoxlanaraq müzakirə edilmişdir. Sanato -
ri yaların tam həkim və tibb işçilərinə olan tələbatı ödənilmiş,
istilik sistemi qaydaya salınmış, təmir və tikinti işlərinin
sürəti xeyli artırılmış, müalicə, sağlamlıq işləri yaxşılaş dı -
rılmış, mədəni-məişət, ticarət, rabitə və şəhərin yaşıllaş dırıl -
ması sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür. Sanatoriyalarda
xəstələrə tibbi xidmətin vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, müalicə
korpusları genişləndirilmişdir.

Rayon partiya komitəsi müzakirəyə çıxardığı məsələlərdə
kurortun işində olan ciddi nöqsanları aşkara çıxarmış və onun
aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər görmüşdür. Hazırda
sanatoriyada kadrların seçilib yerləşdirilməsi və tərbiyə
edilməsində, əmək intizamının möhkəmləndirilməsində və
respublika təşkilatlarının qarşısında duran məsələlərin həll
edilməsi üçün bir sıra tədbirlər görülür.

Son dövrdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi
şurası, Respublika Kurortlar İdarəsi Şurası Naftalan
sanatoriyası ilə daha müntəzəm məşğul olur, mövcud
nöqsanların aradan qal dırılması üçün əməli tədbirlər
görür. Ümumittifaq əhəmiy yətli kurort şəhərində işlərin qay-
daya salınması, müalicəyə gələnlərin artan tələbatının
ödənilməsi, sanatoriya işçilərinin şəxsi mədəniyyətinin
yüksəldilməsində müəyyən işlər görülmüşdür.
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Etiraf etməliyik ki, son illərdə görülən tədbirlər öz müsbət
nəticəsini vermişdir. Artıq müalicə işlərindən şikayət yoxdur.
Lakin ümumittifaq əhəmiyyətli Naftalan sanatoriyasında hələ
görüləsi işlərimiz çoxdur. Bu, əlbəttə, birinci növbədə partiya
təşkilatından asılıdırsa, lakin elə məsələlər vardır ki, onlar
respublikanın əlaqədar təşkilatlarından asılıdır. Mən birinci
növbədə şəhərdə aparılan tikinti işlərinin üzərində dayanmaq
istərdim. Şəhərdə aparılan tikinti işləri keyfiyyətsiz aparılır,
xüsusilə inşası yarımçıq qalmış rabitə evinin, mehmanxana
binasının, pansionatın, 9 və 5 mərtəbəli yaşayış binalarının,
təyyarə limanının işini sürətləndirmək və nəzərdə tutulan
obyektlərin vaxtında istifadəyə verilməsini respublika Kənd
Tikintisi Nazirliyindən xahiş edirik. Tikintinin vaxtında başa
çatdırılması üçün lazımi tədbirlərin görülməməsi nəticəsində
keçən il 2.323 min manata qarşı 1.652 min manatlıq iş
görülmüşdür ki, bu da ümumi planın 71,5 faizini təşkil edir.

İşdə olan ciddi nöqsanlardan biri, müalicə olunanların su
ilə təmin edilməməsidir. Respublika Nazirlər Soveti yanında
Yeraltı Suları Mühafizə və ondan istifadə Komitəsi Tərtər -
çay dan Naftalana su aparılması ilə yaxşı məşğul olmadığı
üçün vaxtında istifadəyə verilməsi mümkün olmayacaqdır.
Şəhərdə görülən əsas tədbirlərdən biri, şəhərin yaşıllaş dı -
rılmasıdır. Lakin Respublika Meşə Təsərrüfatı Komitəsi
demək olar ki, əsaslı heç bir iş görməmişdir, orada yaranmış
olan xüsusi Meşə təsərrüfat idarəsinin heç bir maddi texniki
bazası yoxdur. İlbəil əkilən ağaclar susuzluqdan tələf olur.

Hazırda Naftalan sanatoriyasında ən çox narazılıq əmələ
gətirən məsələlərdən birisi təchizatdır. Sanatoriyaların lazımi
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ərzaq məhsulları ilə vaxtında təmin edilməməsi nəticəsində
bişirilən xörəklərin keyfiyyətinin aşağı olması, xüsusi kartof,
kələm, meyvə və ət məhsullarının çatışmaması xəstələrin
haqlı narazılığına səbəb olur. Sanatoriyanın təzə ətlə təmin
edilməsi ciddi bir məsələdir. Bu məsələ respublika təşkilatları
qarşısında qaldırılmasına baxmayaraq, respublika Ticarət
Nazirliyi, Ət və Süd Sənayəsi Nazirliyi bu iş üçün lazımi ölçü
götürmür. Hətta respublika Ət və Süd Sənayesi Nazirliyi Naf-
talan kurortunun təzə ətlə təmin edilməsi üçün təşkil edilən
malkəsmə məntəqəsini rayon partiya komitəsi ilə məslə -
hətləşmədən respublika Nazirlər Sovetinin razılığı ilə
özbaşına bağlamış, onun əvəzində isə nazirlik üçün sərfəli
olan rayonda yeni məntəqə təşkil etmişdir. Bu məsələ respub-
lika təşkilatları qarşısında qaldırılmış, lakin heç kəs nazir
Məmmədovu öz inadından döndərə bilməmişdir. Ümumiy -
yətlə, xəstələrin süd məhsulları ilə, təzə tərəvəz, meyvə və ət
ilə təmin edilməsi ciddi bir problem olaraq qalır.

Naftalan sanatoriyasında müalicəyə gələnlərə tibbi xidməti
yaxşılaşdırmaq, xəstələrin mədəni istirahəti üçün normal
şərait yaratmaq, zəhmətkeşlərə ticarət, mədəni-məişət, rabitə
və nəqliyyat xidməti günün tələblərindən geri qalır.

Yaxşı olar ki, şəhərin baş planı başa çatdırılsın, su kəmə -
ri nin tikintisi sürətləndirilsin, təyyarə meydançasının tikintisi
başa çatdırılsın, ticarət obyektləri genişləndirilsin, xüsu silə
yeyinti malları artırılsın, yardımçı təsərrüfat bərpa edilsin,
təmir-tikinti sahəsi idarəyə çevrilsin.

Bu gün burada bizim ünvanımıza deyilən tənqid tamamilə
doğrudur.
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Rayon partiya komitəsi bizim qarşıda duran vəzifələri
yerinə yetirmək üçün Naftalan sanatoriyasında işləyən
kommunistlərin məsuliyyətini artıracaq və bundan sonra
lazım olan bütün tədbirləri görəcəkdir. Partiya təşkilatı
mərkəzi Komitənin yoxlamasından sonra bu məsələni bütün
idarə, müəssisə rəhbərlərinin və partiya təşkilatlarının iştirakı
ilə 16 fevral 1973-cü il tarixdə geniş müzakirə etmiş, mövcud
nöqsanların aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər görmüş
və partiya rəhbərliyini möhkəmləndirmişdir. Mən, Azərbay -
can Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bürosunu
əmin edirəm ki, Naftalan sanatoriyasında lazım olan
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Mərkəzi Komitənin bu
günkü bürosunda qəbul edilən qərarı əldə rəhbər tutacaq, re-
spublika təşkilatlarının yaxından köməyi ilə lazım olan bütün
tədbirləri həyata keçirəcəkdir.
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ƏMƏLDƏN DOĞAN ARZU1

Sovet xalqının zəngin tarixinə yubiley ili kimi daxil olan
1972-ci il respublikamızın kənd zəhmətkeşləri şərəflə başa
vurdular. Keçən il ölkəmizin bütün millət və xalqlarının tarixi
birliyinin 50 ili tamam oldu. Sov. İKP XXIV qurultayının
qərarlarını müvəffəqiyyətlə həyata keçirən vətənimizin bütün
zəhmətkeşləri kimi, rayonu-muzun əmək adamları da SSRi-
nin təşkil edilməsinin 50 illiyi şərəfinə sosializm yarışını daha
da genişləndirərək yubiley ilini müvəffəqiyyətlə başa çatdır -
maq üçün səylə işləmiş, təsərrüfatın müxtəlif sahələrində yeni
nailiyyətlər əldə etmişlər. Onların gərgin əməyi yüksək
qiymətləndirilmiş, respublikamızın kənd təsərrüfatı qabaqcıl -
ları sırasında rayonumuzun tarla bahadırlarının böyük bir
qrupu SSRİ-nin orden və medalları ilə təltif edilmişdir. Ray-
onun ən qabaqcıl təsərrüfatlarından biri olan "Azərbaycan"
kolxozu Sov. İKP MK-nın, SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin, SSRİ Nazirlər Sovetinin və ÜİHİMŞ-in Yubi-
ley Fəxri nişanına layiq görülmüşdür.

"Azərbaycan" kolxozu doqquzuncu beşilliyi dörd ildə
yerinə yetirmək uğrunda rayonumuzda genişlənən yarışın
önündə gedir. Bu təsərrüfat son illərdə plan və öhdəliklərini
qısa müddətdə yerinə yetirmək sahəsində bir növ rekord
müəyyən etmişdir. Kolxozun üzvləri yubiley ilində xüsusilə
fərqlənmişlər. Onlar dövlətə pambıq satışı planını 161 faiz
yerinə yetirərək hər hektardan orta hesabla 40 sentnerə yaxın
məhsul götürmüşlər. Yusif Həmidov, Rza Əliyev və Cəmil
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Namazovun başçılıq etdikləri briqadalar daha yüksək göstə -
ricilərə nail olmuş, hər hektardan 42-48 sentner pambıq
toplamışlar. Kolxoz yuibley ilini təsərrüfatın digər sahələri
üzrə də yüksək nəticələrlə başa vurmuşdur. Taxıl, üzüm, süd,
yun, yumurta istehsalı və satışı planları da vaxtından qabaq
və artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Burada hər inəkdən
2100 kiloqram süd sağılmış, hər 100 baş inəkdən 99 bala
alınmış, hər qoyundan 2,5 kiloqramdan çox yun qırxılmışdır.
Keçən il kolxozun 700 min manatdan çox ümumi gəliri
olmuşdur. Təsərrüfatın rentabelliyi nəzərdə tutulan 20 faiz
əvəzinə 54,2 faizə çatmış, hər adamgünün dəyəri natura ilə
birlikdə 5 manatadək yüksəlmişdir.

İctimai gəlirin artması kolxozçuların həyat səviyyəsini
yüksəltməyə, təsərrüfatın əhatə etdiyi kəndlərdə tikinti-
abadlıq işlərini xeyli genişləndirməyə imkan yaratmışdır. Son
illər ərzində kolxozun mərkəzi malikanəsi Sarov kəndinə su
kəməri çəkilmiş, mədəniyyət evi, uşaq bağçası inşa olunmuş,
yeni tipli heyvandarlıq binaları, tarla düşərgələri tikilib
istifadəyə verilmişdir. Yubiley ilində Dəliməmmədli qəsəbə -
sindən kolxozun mərkəzinə asfalt yol çəkilmişdir.

Bütün bu nailiyyətlər heç də təsadüfi olmayıb, kolxoz
idarə heyətinin, partiya, komsomol və həmkarlar ittifaqı
təşkilatlarının uzun illərdən bəri apardığı səmərəli təsərrüfat-
təşkilatı fəaliyyətinin nəticəsidir.

Kolxoz partiya təşkilatı kadrların seçilib yerləşdirilməsi
məsələsinə xüsusilə böyük fikir verir. Kolxozda ən çətin, ən
əsas sahələr kommunistlərə etibar edilmişdir. Onların hamısı
təsərrüfat işlərindən yaxşı baş çıxaran, işgüzar, təşkilatçı, hər

Zəkanın gücü

181



şeydən əvvəl nüfuzlu adamlardır. Məsələn, briqadirlərdən
R.Əliyev, Z.Namazov, S.Məmmədov, ferma müdirləri Q.
Hüseynov, S. Əliyev, baş mühasib F.Rüstəmov 10-12 ildir
ki, həmin vəzifələrdə çalışırlar. Kolxoz sədri Ə. İsayevin
zəngin iş təcrübəsi vardır. Kolxoz idarə heyəti üzvləri
arasında vəzifə bölgüsü aparılmış, onların hər biri müəyyən
bir sahəyə təhkim olunmuşdur. 

Rayon partiya komitəsi "Azərbaycan" kolxozu idarə
heyətinin və ilk partiya təşkilatının təsərrüfata rəhbərlik
sahəsində əldə etdiyi müsbət təcrübəni ümumiləşdirib
yaymağı məsləhət bilmişdir.

"Azərbaycan" kolxozunun ardıcılları sırasında K.Marks
adına təsərrüfatın üzvlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu-
rada istehsalın Sov. İKP XXIV və Azərbaycan KP XXVIII
qurultaylarının tələbləri səviyyəsində qurulması, kommu -
nistlərin təsərrüfatda avanqard rolunun təmin edilməsi kolx-
ozun yüksək nailiyyətlər qazanmasında çox böyük təsir
göstərmişdir. Beşilliyin ikinci ilində burada dövlətə 1250
ton əvəzinə 1656 tondan çox pambıq satılmışdır. Sosialist
Əməyi qəhrəmanı Mansur Kərimovun başçılıq etdiyi
kompleks tarlaçılıq briqadasının üzvləri bu il 70 hektar
sahənin hər hektarından 37 sentnerdən çox məhsul
götürmüşlər.

Yubiley ilində kolxoz partiya təşkilatının böyük siyasi və
təşkilatçılıq fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, ilk partiya
təşkilatı katibi Allahyar İmamquliyev Qırmızı Əmək Bayrağı
ordeni ilə təltif edilmişdir. İndi S.Vurğun adına kolxoz ilk
partiya təşkilatının katibi Jenya Qriqoryanın da sinəsini
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qırmızı Əmək Bayrağı ondeni bəzəyir. Təcrübə göstərir ki,
partiya təşkilatının kütlələr arasında canlı siyasi-təşkilatçılıq
işi apardığı, adamların qüvvəsini kolxoz istehsalatının ən
vacib sahələrinə vaxtında yönəldə bildiyi təsərrüfatlarda
qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq asan olur. Lenin adına
kolxoz partiya komitəsinin timsalında bunu daha aydın
görmək olar. Komitə 81 nəfər kommunisti və Sov. İKP
üzvlüyünə namizədi birləşdirən 6 briqada və ferma ilk partiya
təşkilatını əhatə edir. İlk təşkilatlara bacarıqlı və işgüzar
kommunistlər başçılıq edirlər.

Təşkilat katibləri ilə daim iş aparılır. Hər həftənin şənbə
günü partiya günü müəyyən edilmişdir. Həmin gün təşkilat
katibləri və onların müavinləri partiya komitəsinə toplaşıb
fikir mübadiləsi edir, görüləcək işləri planlaşdırırlar. Bundan
başqa, ayda bir dəfə təşkilat katiblərinin seminarı keçirilir.

İlk partiya təşkilatlarında kommunistlərin vaxtaşırı hesa -
ba tı dinlənilir. Keçən il briqada partiya təşkilatlarında 12
nəfər kommunist hesabatı dinlənilmiş, kommunist sürücü-
mexanik Gülxanım Hüseynovanın iş təcrübəsinin ümumiləş -
dirilib yayılması haqqında məsələ müzakirə edilmişdir.

Briqada partiya təşkilatlarına düzgün rəhbərliyin nəticə -
sində kolxoz keçən il pambıqçılıqda daha yüksək nailiyyətlər
qazanmışdır. 730 hektar sahənin hər hektarından 21,7 sentner
əvəzinə 32,3 sentner məhsul yığılmış, dövlətə 1590 ton
əvəzinə 2359 ton pambıq satılmışdır ki, bu da illik planın
148,4 faizini təşkil edir. 11 pambıqçılıq briqadasının hamısı
plan və sosialist öhdəliyini artıqlaması ilə yerinə yetirmişdir.

"Ağ qızıl" ustalarımız yubiley ilini rayonumuzun tarixində
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ən yüksək məhsuldarlıq ili kimi qeyd etmişlər. Onlar pam -
bıqçılıq respublikaları partiya-təsərrüfat fəallarının Daşkənd
müşavirəsinin qətnaməsindən ruhlanaraq artırılmış sosialist
öhdəliyinə də vaxtından əvvəl əməl etmiş, tədarük məntəqə -
lərinə 21220 tondan çox məhsul təhvil verərək illik planı 137
faiz ödəmişlər. Hər hektardan orta hesabla 28 sentner məhsul
əldə edilmişdir.

Yüksək məhsul uğrunda mübarizədə sürətli yığım ustaları -
mızın fədakar əməyin xüsusilə qeyd etmək lazımdır. B.Bağı -
rov adına kolxozda Südabə Bayra-mova, Zümrüd Quliyeva,
Xədicə Vəliyeva, Kalinin adına kolxozda Salatın İsmayı lova,
Dünya İmanova, Qatır Məmməd adına kolxozda Lumu
Mirzəyeva, Orconikidze adına kolxozda Azəbaycan SSR Ali
Sovetinin deputatı Şəkər İsayeva, Ağca İsmayılova və
başqaları mövsüm ərzində adama 8-10 ton pambıq yığmışlar.
Ümumiyyətlə, rayon üzrə 600 nəfərdən çox pambıqçının hər
biri 5 tondan artıq məhsul toplamışdır. Onların bir çoxu orden
və medallarla təltif olunmuş, o cümlədən Südabə Bayra-
movaya Lenin ordeni verilmişdir.

Bu il yenə də 7620 hektar sahədə pambıq əkməyi nəzərdə
tutmuşuq. Sahələr vaxtında çör-çöpdən təmizlənmiş, torpağa
şumdan qabaq kifayət qədər gübrə verilmiş və hər yerdə bir
bərabərdə 30-33 santimetr dərinliyində şum edilmişdir.
Suçularımız qış aratını yüksək keyfiyyətlə və aqrotexniki
müddətlərdə başa çatdırmışlar.

Arzu əməldən doğur, deyirlər. Keçən ilki nailiyyətlərimiz
bizi daha yüksək göstəricilərə ruhlandırır. Beşilliyin üçüncü
ilində rayonumuzun pambıq istehsalı planı 650 ton artırılmış,
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əməkçilərimiz isə daha yüksək öhdəliklər qəbul etmişlər.
Sürücü-mexaniklərimizi də çətin və şərəfli sınaq gözləyir.
Onlar bu il 4 min hektar sahənin məhsulunu toplamalı, "mavi
gəmi"lərin bunkerlərindən 6 min ton "ağ qızıl" boşaltma -
lıdırlar.

Rayonumuzun iqtisadiyyatında mühüm yer tutan sa-
hələrindən biri də taxılçılıqdır. Keçən il taxılçılarımız çətin
hava şəraitində yaxşı işləyərək dənli bitkilər yığımı və
dövlətə satışını yüksək göstəricilərlə başa vurmuşlar. Rayon
üzrə 10842 hektar sahənin hər hektarından orta hesabla
(nəzərdə tutulan 14,8 sentner əvəzinə) 16,3 sentner məhsul
götürülmüş, ümumiyyətlə, 16 min tona yaxın taxıl istehsal
edərək planı 135 faiz yerinə yetirmişdir. Bunun sayəsində
rayon dövlətə 3530 ton əvəzinə 4000 tondan çox taxıl sataraq,
tapşırığa 115 faiz əməl etmişdir.

Lakin təsərrüfatlarımız bu müvəffəqiyyətlərlə heç də
arxayınlaşmırlar. Beşilliyin üçüncü ilində biz zəmilərin
məhsuldarlığını hektarda 18-20 sentnerə çatdırmağı, 20 min
tondan çox taxıl istehsal etməyi qərara almışıq.

İctimai heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq
məhsulları istehsalının durmadan yüksəldilməsi rayon partiya
komitəsinin, ilk partiya təşkilatlarının, habelə sovet və
təsərrüfat orqanlarının daim diqqət mərkəzində duran əsas
məsələlərdən biridir. Rayonun heyvandarları beşilliyin ikinci
ilində dövlətə süd, ət, yun, yumurta satışı planlarını
artıqlaması ilə yerinə yetirmişlər. 1971-ci ilə nisbətən keçən
il dövlətə 360 tondan çox süd, 14 tondan çox yun, 150 min
ədəddən çox yu-murta satılmış, rayon üzrə hər inək-camışdan
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orta hesabla 190 kiloqram çox sağılmışdır.
Kolxoz və sovxozlarımızda 13100 baş qaramal, 42275 baş

davar və 36100 baş quş qışlayır. Mal-qaranı qışdan gümrah
və salamat çıxarmaq üçün təsərrüfat-larda 22928 ton qaba və
18131 ton şirəli yem istehsal edilmişdir. Qış və yaz aylarında
mal-qaranı yaşıl yemlə təchiz etmək üçün 2150 hektar
əvəzinə 2241 hektar sahədə fəsillik arpa əkilib suvarılmışdır.
Mövcud olan 1936 hektar biçənək və 4785 hektar yoncalıq
da suvarılıb qorunur və mal-qaraya hissə-hissə otarılır. Sov.
İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin və ÜİHİMŞ-in "1972-
1973-cü illərin qış dövründə heyvan-darlıq məhsulları
istehsalını və tədarükünü artırmaq uğrunda heyvandarlıq
işçilərinin Ümumittifaq sosializm yarışını genişləndirmək
haqqında" qərarı rayonun heyvandarlarının böyük əmək
fəallığına səbəb olmuşdur. Həmin qərarla əlaqədar olaraq
rayon partiya komitəsi xüsusi tədbirlər proqramı müəyyən
etmişdir.

Bütün bunlarla yanaşı, qarşımızda həlli yalnız rayon təşki -
latlarından asılı olmayan bir sıra mühüm problemlər də durur.
Cari ildə rayonumuzda 5 min hektardan çox şoran torpaqda
meliorasiya işləri aparılmalı, Kürək çayı üzərində su anbarı
tikintisinə başlanılmalı, yuxarı Qarabağ kanalından su kəməri
çəkilib SəfiKürd su anbarına çatdırılmalı, subartezian quyu -
ları şəbəkələri xeyli genişləndirilməlidir. Bu işləri gör mək
üçün isə respublika təşkilatları bizə kömək göstərməlidirlər.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, hazırda kənd təsərrüfatının
bütün sahələrində işlər texnikanın gücü ilə görüldüyü bir
vaxtda, maşın və traktorların ehtiyat hissələrinə tələbat
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getdikcə artır. Biz bu sahədə də ciddi çətinliklərlə rastlaşır,
kənd təsərrüfatı aqreqatlarının təmiri üçün lazım olan ehtiyat
hissələrini vaxtında ala bilmirik. İnşaat materialları sarıdan
da korluq çəkirik. Rayonun kolxozlararası tikinti idarəsi se-
ment və taxta materialları yoxluğu üzündən Kalinin adına,
Qatır Məmməd adına və "Azərbaycan" kolxozlarında tikil -
məkdə olan heyvandarlıq komplekslərinin inşası xeyli müd -
dətdir ki, başa çatdırılmır.

Hazırda ucsuz-bucaqsız vətənimizin hər yerində olduğu
kimi, rayonumuzda da kənd təsərrüfatı zəhmətkeşlərinin do-
qquzuncu beşilliyin üçüncü ilini müvəffəqiyyətlə başa
çatdırmaq uğrunda sosializm yarışı genişlənir və yeni vüsət
alır. Rayonumuzun bütün əmək adamları doqquzuncu
beşilliyin üçüncü, həlledici ilində müəyyən edilmiş planların
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi uğrunda yorulmadan
müba rizə apararaq, ümumxalq sosializm yarışının fəal
iştirakçıları sıralarında olmağı özlərinə böyük vətənpərvərlik
borcu bilirlər. Onlar partiya və hökumətimizi əmin edirlər ki,
doqquzuncu beşilliyin üçüncü ilinin plan və öhdəliklərini
vaxtından qabaq və artıqlaması ilə ödəyəcək, beşilliyi dörd
ildə yerinə yetirmək uğrunda daha yeni və qəti addım ata-
caqlar.
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* * *
Şamaxı haqqında təsüratlarım

Qasım İsmayılov rayonunda beş ildən artıq bir müddətdə
işlədim. Mərkəzi Komitənin tapşırığı ilə1974-cü ilin yanvar
ayında məni Şamaxı Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
seçdilər. Açıq etiraf edim ki, Şamaxı rayonunda olan ümumi
vəziyyət mənə hələ MK-də məsul təşkilatçı(1964-1966)
işlədiyim vaxtdan məlum idi. MK-nin aparatında iki ildən
çox işləmişdim və Şamaxı rayonu haqqında çoxlu ərizə-
şikayətlər gəlirdi. MK-nin Partiya Komissiyasının sədri
İsmayıl Əsgərov, Partiya Dövlət Nəzarət Komitəsinin
sədri H.Əfəndiyev olmaqla biz daxil olan ərizə-şikayətləri
yoxlamaq üçün Şamaxıya göndərildik. O vaxtı Şamaxı
rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Rəşid Babayev idi.
Yoxlama müəyyən etdi ki, ona qarşı bir çox qruplaşmalar var
ki, birləşərək onun hakimiy yətinə son qoymaq haqqında ma-
teriallar göndərirlər. O qrupların birinə RPK-nin ikinci katibi
Vəli Hidayətov, digərinə İstehsalat İdarəsinin rəisi Qulu
Qasımov rəhbərlik edirdi. Qrupun əsas üzvlərindən
Canməmməd Rəhimov, Sarkis Stepanyan, Nora Qazan-
canyan (bu erməni mafiyasına rəhbərlik edənlərdir)
vaxtilə Moskvada işləyən generallar Babacanyan,
Baqramyan və başqaları ilə sıx əlaqə saxlayır dılar. Artıq
rayonun bütün fəaliyyətini aydınlaşdırdıq, göndərilən ərizə-
şikayətlərin məzmunu yoxlanıldı və MK-nin bürosunun
müzakirəsinə çıxarıldı. AKP MK-nin bürosunda Rəşid
Babayevin vəzifədən götürülməsi haqqında qərar qəbul
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edildi. Yoxlamanın yekunlarının RPK-nin geniş plenumunda
müzakirə olunması məsləhət görüldü. Müzakirə zamanı
bütün qruppanın üzvləri hamısı yekdil olaraq birinci katibin
əleyhinə çıxış etdilər. Yalnız rayon prokuroru Bəx tiyar
Cavadov Rəşid Babayevi və onun fəaliyyətini olduğu kimi
qiymətləndirdi. 

Şamaxıda olan vəziyyət artıq mənə məlum idi. Bir gün
məni MK-yə dəvət etdilər. MK-nin birinci katibi Heydər
Əliyev məni Şamaxıya göndərməyi məsləhət bildi. Və o öz
çıxışında dedi ki, Şamaxı böyük mədəniyyət mərkəzidir, ora
xaricdən gələn bütün qonaqlar göndərilir. Böyük üzümçülük,
şərab çılıq təsərrüfatı var, taxılçılıq və heyvandarlıq üçün
münbit rayondur. 

1974-cü ilin yanvar ayında məni ŞRPK-nin birinci katibi
seçdilər. MK-nin təşkilat şöbə müdiri Ramiz Məmmədzadə
plenumu apararkən RPK-nin bürosunun tərkibində bir sıra
dəyişikliklər etdi. Belə ki, keçmiş RPK-nin ikinci katibi Vəli
Hidayətov, İstehsalat idarəsinin rəisi Qulu Qasımov və En-
gels adına kolxozun sədri Canməmməd Rəhimov büronun
tərkibindən çıxarıldı. Onların yerinə yeni adamlar seçildi.
Beləliklə, ilk addım atılmış oldu. Təşkilatı plenumdan sonra
RPK-nin büro üzvlərini yığıb, onların qarşısında duran
məsələləri geniş şəkildə müzakirə etdik. Mən RPK-nin bir-
inci katibi seçiləndə artıq rayonda 8 ay idi ki, birinci katib
yox idi. Keçmiş birinci katib Yunis Rzayev Respublika
Üzümçülük-Şərabçılıq Komitəsinin sədri təyin edilmişdi.
Rayonun bütün təsərrüfatları ilə tanış oldum, üzümçü -
lüyün, heyvandarlığın, taxılçılığın inkişafı ilə əlaqədar
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olaraq, aidiy yatı olan təşkilatlara, o cümlədən üzüm çü -
lük, Şərabçılıq Tres tinə, İstehsalat idarəsinə, Statistika
idarəsinə və aidiyyatı olan kolxoz və sovxozların direktor -
larına konkret tapşırıqlar verildi. 1974-cü ilin dövlətə
üzüm planı 70 min ton təşkil edirdi. 

Fəaliyyətə başladığım dövrdə rayonun kadr məsələlərini
birinci plana çəkdim. Rəhbər işçilər, o cümlədən RPK-nin,
İstehsalat İdarəsinin, Üzümçülük, Şərabçılıq Trestinin,
kolxoz sədrlərinin və sovxoz direktorlarının tərkibində xeyli
dəyişikliklər və yerdəyişmələr etdik. Rayonun iqtisadiyyatını
əsasən üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıq təşkil edirdi.
İntensiv olaraq üzümçülüyün və taxılçılığın inkişafı
sahəsində xeyli tədbirlər həyata keçirdik. Birinci növbədə
RPK-nin aparatında ikinci katib, təşkilat şöbə müdiri,
təbliğat-təşkilat şöbə müdiri və digər kadr dəyişiklikləri apar -
dıq. Bundan sonra kolxoz və sovxozların direktor və sədrləri,
məktəblərin direktorları, idarə və müəssisələrin rəhbərlərinin
işdə qalıb-qalmamasının məsələləri araşdırıldı. Bir çox kadr
dəyişiklikləri etdikdən sonra rayonda nizam-intizam nisbətən
bərpa edildi. Artıq bir ildən sonra rayonda icti mai-siyasi
vəziyyət sabitləşdi, kadrların seçilib yer ləş dirilməsi məsələsi
həll edildi. Rayonda təsərrüfat rəhbərləri ilə yanaşı inzibati
orqanların, prokurorluq, məhkəmə, milis və təhlükəsizlik
orqanlarının rəhbərləri yeniləri ilə əvəz edildi. Əlbəttə, bütün
bu dəyişikliklər öz müsbət nəticəsini verməyə başladı. Ray-
onun Partiya Sovet Təsərrüfat və İnzibati orqanlarında inti-
zam və qayda-qanun yaradıldı. 1974-cü ilin yekununa görə
rayon sosializm yarışında qalib gələrək Azərb. KP MK-nın
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və Respublika Nazirlər Sovetinin Birinci Keçici Qırmızı
Bayrağını almağa nail oldu.

Etiraf etməliyəm ki, kadr dəyişiklikləri asan başa gəlmirdi.
Vəzifədən çıxarılan adamlar dinc oturmur, rayonun stabil-
liyini pozmağa çalışır, ümumi işimizin ahəngini pozurdu.
Konkret faktlar göstərərək onu demək istəyirəm ki, Rayon
Milis şöbəsinin rəisi Mirzə Abbasov yeni kadrla əvəz
edildi. Bu kadr dəyişikliyindən sonra uzun müddətdən
bəri açılmayan 17 cinayət işinin üstü açıldı. Artıq orqan
işçiləri öz fəaliyyətində ciddi dəyişiklik etməyə başladılar.
Rayon prokuroru yenisi ilə əvəz edildi. RXMŞ-si, RSŞ-si, İs-
tehsalat İdarəsi, Seyid Əzim Şirvani adına, Nərimanov adına
sovxozun rəhbərləri yeniləri ilə əvəz edildi. Bütün bunların
hamısı bir il müddətində qaydaya salındı. Kolxoz və sovxoz -
larda aparılan yoxlamalar onu göstərirdi ki, təsərrüfatın
rəhbərləri işə məsuliyyətsiz münasibət göstəriblər. O
cümlədən Nərima nov adına, Seyid Əzim Şirvani adına sovx-
ozun, Kommunizm kolxozunun və başqa təsərrüfat rəhbərləri
yeniləri ilə əvəz edildi. Kadr siyasəti sahəsindəki köklü
dəyişikliklər artıq başa çatırdı. Lakin kadr dəyişiklikləri
mütəmadi olaraq raykomun prioritet sahələrindən idi.
Maraqlı bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, rayonda erməni
qruppasına rəhbərlik edən Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədr
müavini Sarkis Stepanyan idi. O, vəzifədən kənarlaşdırılan -
dan sonra rayondan, xüsusilə PK-nin fəaliyyətindən bir sıra
şikayətlər yazdı. Nəhayət, o, Moskvaya gedərək yuxarıda
qeyd etdiyim himayədarları – marşallar Baqramyanın,
Babacanyanın vasitəsilə SSR Ali Sovetinin sədri
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Podqornının köməkçisinin qəbuluna düşdü. Bir gün
axşam üstü kabinetdə oturub işlə məşğul idim, dedilər
Moskvaya cavab ver. Telefon xəttində Podqornının birinci
köməkçisi idi (familiyası yadımdan çıxıb). O, telefonda mənə
dedi: Siz Sarkis Stepanyanı düzgün işdən çıxarmamısınız.
Mən ona dedim: Sarkis Stepanyanı RPK-nin bürosu işdən
çıxarıb, partiya cəzası verib. O, hədə- qorxu gələrək dedi:
Sizin büro qərarınızı ləğv etdirib, sizi də partiya
məsuliyyətinə cəlb edəcəyik. Bu söhbətdən sonra məsələnin
daha ciddi və böyük olduğunu hiss edərək AKP MK-nin bir-
inci katibi Heydər Əliyevə zəng vurub, məni qəbul etməsini
xahiş etdim. Dedi ki, gəl. Mən MK-yə gəlib baş verən
hadisəni ona olduğu kimi məruzə elədim. O, eyni zamanda
MK-nin Partiya Komissiyasına və Təşkilat Şöbəsi nə tapşırıq
verdi ki, Şamaxı Rayon Partiya Komitəsinin qərarında heç
bir dəyişiklik etmək lazım deyil. Üstündən bir neçə gün
keçmişdi, Sarkis Stepanyan Moskvadan qayıdıb gəldi. Xəbər
yayıldı ki, artıq Sailov burdan getməli, partiya rəhbərliyi
dəyişməli və Stepanyan da öz işinə qayıtmalıdır. Bu söhbət
bütün rayon zəhmətkeşləri və partiya aktivi arasında yayıldı.
Hətta, PK-nin büro üzvləri yanıma gələrək bildirdilər ki,
yoldaş Sailov Siz gedirsiniz, bəs biz necə olacağıq? O adama
sual verdim ki, siz hardan bilirsiz mən gedirəm? Dedi ki,
Sarkis Stepanyan dedi ki, Moskvadan göstəriş verilib, o
cəzalanmalıdır və RPK –nin birinci katibi vəzifəsindən
çıxarılmalıdır. Beləliklə, bu hadisələr bir müddət danışıldı və
getdikcə sönməyə başladı. RPK-nin bürosunun qərarı
haqqında heç bir dəyişiklik olmadı, Sarkis Stepanyan işinə
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qayıtmadı.
Bununla yanaşı, Nərimanov adına sovxozun direktoru

Fəri də İsgəndərova, Kommunist kolxozunun sədri F.Frolov
və başqaları da partiya intizamına dəvət edilərək vəzifə -
lərindən götürüldü və materiallar tədbir görmək üçün
prokurorluq orqanına göndərildi. 

RPK-si kadrların seçilib-yerləşdirilməsi sahəsindəki işi
daimi gündəlik nəzarətdə saxlaylırdı. Xeyli müddət keçəndən
sonra artıq rayonda sakitlik, intizam, qayda-qanun bərpa
edildi.

***
Şamaxı rayon PK-si Respublikadan göndərilən rəsmi və

qeyri-rəsmi bütün nümayəndə heyətlərini yüksək səviyyədə
qəbul edib, onlara rayonun iqtisadi göstəriciləri haqqında
məlumat verirdi. Astrofiziklərin ümumi ölkə simpoziumu
möhtəşəm bir tərkibdə iştirak edirdi. Rayona gələn qonaqlar
arasında yeddi nəfər Sosialist əməyi qəhrəmanı vardı. Çox
möhtəşəm bir tədbirin iştirakçılarını RPK-də qəbul edib rayo -
nun iqtisadi-siyasi vəziyyəti haqqında ətraflı məlumat
verdim. Rayona gələn bütün qonaqları elektron tabloda olan
göstəricilər vasitəsilə məlumatlandırırdıq. Elektron tablo res -
publikada heç bir yerdə yox idi. Tablo rayonun fizika
müəllimlərinin köməyi ilə yaradılmışdı. Tablonun 10-dan
artıq göstərici nöqtəsi vardı (məs. 1-ci nöqtə Şamaxı
şəhərini, 2-ci nöqtə elm mərkəzi –Rəsədxananı, 3-cü
nöqtə kolxozları, sovxozları və 4-cü nöqtə sənaye
obyektlərini və s. göstərirdi). Bu əyani göstəricidən başqa
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ilk gündən RPK-nin inzibati binasında qayda-qanun,
təmizlik, səliqə-səhman yaradılmışdı. İnzibati binanın bir-
inci mərtəbəsindən dördüncü mərtəbəsinə kimi bütün
pilləkənlərin hər iki tərəfi gül dibçəkləri ilə bəzədilmişdi.
Aparatın bütün əmlakı ciddi qorunur, təmizliyə xüsusi fikir
verilirdi. O vaxt Sov.İKP MK-si rayon partiya komitəsi
binalarının və avadanlığının nümunəvi saxlanması haqqında
ölkə üzrə təşkil etdiyi yarışda Şamaxı rayonu qalib gəldiyi
üçün RPK-nin bütün işçiləri bir aylıq məvacibləri
müqabilində mükafatlandırıldılar.

*** 
Rayon partiya komitəsi intizam tərbiyəsinə, məsuliyyət

hissinə xüsusi fikir verirdi. Məhz bunun nəticəsində 18
gündə rayonda Məhsul bayramı keçirmək üçün Zəfər
meydanı tikdirdi. Heç kim təsəvvür etmirdi ki, qısa bir
müddətdə möhtəşəm Zəfər meydanı tikilə bilər. Təsərrüfat ili
məhsul bayramının keçilirməsi ilə yekunlaşırdı. 1976-cı ilin
məhsul bayramı daha möhtəşəm keçirildi. Bayramda
Azərb.KP MK-nin katibi Daniel Quliyev, respublikanın
görkəmli elm xadimləri, qonşu rayonların partiya
xadimləri, radio, televiziya və kütləvi-informasiya
vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirdi.

***
Respublikada birinci dəfə rayonun bütün göstəricilərilə

elektron tabloda əyani tanışlıq qonaqlarımızda xüsusi fikir
yaratdı. Daha sonra rayonun elm mərkəzi olan Astrofizika
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Rəsədxanasına getdik. Rəsədxananın rəhbəri akademik
Acubəy Sultanov 2 metrlik (o dövr üçün SSRİ-də birinci)
teleskopla aparılan elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı elmi müşahi -
dələrin nəticələrini ətraflı izah etdi.

Tanışlıqdan sonra Rəsədxananın qonaq otağında təşkil
olunmuş nahar yeməyinə getdik. Ev sahibi kimi məclisə mən
rəhbərlik edirdim. Təxminən bir saatdan sonra Respublika
Nazirlər Soveti sədrinin birinsi müavini akademik,
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı İbrahimov İsmayıl gəldi. O,
məclisə daxil olarkən, yanıma dəvət edib, şərab badələrini
sağlığına qaldırıb, məclisi idarə etməyi ondan xahiş etdim. O
məclisə başlayarkən birinci növbədə görkəmli elm korifey -
lərini salamladı. SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidenti
Keldış başda olmaqla astrofiziklər ordusunun sağlığına
badə qaldırdı. Artıq mən bir balaca özümə gəldim, gərgin -
liyim aradan qalxdı. Məclis çox gözəl başa çatdıqdan sonra
qonaqları Bakıya yola saldım. Respublika Elmlər Akade mi -
yasının prezidenti Həsən Abdullayevin əhvalı çox yaxşı idi.

***
Respublika miqyaslı tədbirlərin iştirakçıları birinci növbə -

də Şamaxıya göndərilirdi. O cümlədən akademik Həsən
Əliyevin rəhbərlik etdiyi Torpaqşünasların Simpoziumu,
akademik Mirməmməd Cavadzadənin rəhbərlik etdiyi
uroloqların nümayəndə heyəti, daha sonra AMEA-nın
prezidenti Həsən Abdullayevin rəhbərlik etdiyi
Astrofiziklərin nümayəndə heyətləri Şamaxıya gəldilər.
Onlar rayonun iqtisadiyatı, Partiya Təşkilatının aparmış
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olduğu siyasi-kütləvi işlərlə tanış oldular. RPK-si bununla
yanaşı, digər rəsmi qonaqları da yüksək səviyyədə qəbul
edirdi. Məsələn, ölkə kosmonavtları Rukavişnikov, Ko-
marov, Kubasov və başqaları SSRİ Statistika Komitəsinin
sədri Voladarski, SSRİ Yazıçılar İttifaqının birinci katibi
Markov, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri İmran
Qasımovun rəhbərliyi ilə ölkəmizdə keçirilən ədəbiyyat
və incəsənət ongünlüyünün iştirakçıları (qonaqların sayı
100 nəfərdən çox) Şamaxıya gəldilər. Bunlar yüksək
səviyyədə qəbul edilib, rayonun iqtisadi-siyasi inkişafı haq -
qın da məlumatlandırıldılar.

***
Rayonda keçirilən bir çox tədbirlər, o cümlədən üzümçü -

lərin respublika müşavirəsi MK-nin səyyari keçirilən büro
iclasında müzakirə olundu. Büroda MK-nin birinci katibi
Heydər Əliyev, Nazirlər Sovetinin sədri Əli İbrahimov,
katiblər C.Kozlov,  H.İbrahimov və müvafiq olaraq
Respub likanın nazirləri və idarə rəisləri iştirak edirdi.

Bu məqamda Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin
birinci katibi Boris Gevorkovun çıxışı oldu. O, öz çıxışında
üzümçülərin respublika müşavirəsinin və MK -nın büro
iclasının hər il Şamaxıda keçirilməsinə etirazını bildirdi. Bu
müşavirənin başqa rayonlarda və Dağlıq Qarabağda keçiril -
məsini məsləhət gördü. Bu çıxışa cavab olaraq, MK-nin
birinci katibi Heydər Əliyev belə dedi: MK düzgün edir,
səyyar büro – üzümçülərin respublika müşavirəsinin
məhz Şama xıda keçirilməsini MK qərara alıb. Çünki
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Şamaxı rayonu üzümçülük sahəsində respublikanın
flaqmanıdır. Eyni zamanda rayonun bütün iqtisadi
göstəriciləri MK tərəfindən nəzər-diqqətdə saxlanılır.

***
Axşam büro iclası qurtardıqdan sonra MK-nin bütün büro

üzvləri Astarofizika Rəsədxanasının qonaq evində qaldılar.
Səhər tezdən qonaqlar, başda Heydər Əliyev olmaqla, ətrafda
olan meşə sahəsinə gəzintiyə çıxdılar. Gəzintidən qayıdarkən
bulağın ətrafında olan alma bağları nəzər-diqqəti cəlb etdi.
Yoldaş Əliyevin alma bağlarından iki böyük almanı
dərməsi hamının diqqət mərkəzində idi. Səhər yeməyi
zamanı həmin almalar stolun üstündə idi. Səhər yeməyi çox
yüksək səviyyədə keçdi. Ortalığa gətirilən yeməklərin
içərisində diqqəti çəkən bildirçin kababı və ağ muskat çaxırı
idi. Əliyev məndən soruşdu: Sailov bu nə quşdur? Dedim:
bildirçindir. Bəs bu çaxır? Dedim: ağ muskatdır. Gülə-gülə
qayıtdı: artıq bizim katiblərimiz bildirçin yeyib, ağ muskat
içirlər. Bizim isə bundan xəbərimiz yoxdur. Çox şən və
yüksək səviyyədə keçən səhər yeməyindən sonra qonaqları
rayondan yola saldıq. 

Mən MK-nin birinci katibi Heydər Əliyev və büro üzv -
lərini Mərəzə rayonuna qədər ötürüb, geri qayıtdım. Yol boyu
Nəsimi, Sabir, Nərimanov adına sovxozların zəhmətkeşləri
qonaqları səmimi salamladılar. Onlarla görüşən H.Əliyev
soruşdu: sizin nə şikayətiniz var? Dedilər, heç bir şikayətimiz
yoxdur, Allah canınızı sağ eləsin. Şikayətimiz olarsa, birinci
katibimizə deyərik. 
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***
Yaddaqalan əsas hadisələrdən biri SSR Ali Sovetinin

deputatı, Amerika və Kanada İnstitutunun direktoru və Sov.
İKP-nın baş katibi Brejnevin Amerika və Kanada məsələləri
üzrə məsləhətçisi Georgi Arkadeviç Arbatovun rayonda
olması idi. O, bir deputat kimi rayona tez-tez gələr,
zəhmətkeşlərlə görüşər, onların suallarına cavab verərdi. Eyni
zamanda o, rayonun problemlərinin həllində bizə lazımi
köməklik göstərərdi. 

***
SSRİ Yazıçılar İttifaqının birinci katibi Georgi Markovla

görüş unudulmaz oldu. İmran Qasımov, Süleyman Rüstəm,
Əzizə Cəfərzadə və başqa yazıçılar, şairlər onu müşayiət
edirdilər. SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvlərinin rayon
zəhmətkeşləri ilə görüşündə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
Georgi Kiselyov çıxış edərək, bir təklif verdi: nə üçün
Şamaxı-Bakı su kəməri çəkilir, amma çaxır kəməri çəkilmir
(vinoprovod). Əlbəttə, bu bir zarafat olsa da, zəhmətkeşlərin
çox xoşuna gəldi.

***
Azərbaycanda keçirilən Ədəbiyyat və İncəsənət Ongün-

lüyünün iştirakçıları (100 nəfərdən çox) qruplara bölünərək
rayonla tanışlığa başladılar. Qrupların birinə raykomun işçisi
Fatma Quliyeva rəhbərlik edirdi. Həmin qrupun
üzvlərindən biri qatı millətçi şairə Marietta Şaqinyan idi.
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Marietta Şaqinyan nəzərdə tutulan proqramı pozaraq Pravda
sovxozuna – Mədrəsə kəndinə getməyi təkid edir. Qrupun
rəhbəri cavan qız Fatma xanım məcbur olub, yaşlı, həm də o
vaxtlar çox hörmətli, tanınmış, ölkədə sayılıb seçilən erməni
şairəsinin sözünü yerə salmayıb onu Mədrəsə kəndinə gətirir.
Marietta Şaqinyan kəndə gələn kimi çaxır zavoduna getməyi
təkid edir. Onlar zavodun dequstasiya otağına girən kimi bir
qayda olaraq qonaqlara çaxırların dadına baxmağı təklif edən
laboratoriya müdirinin təklifi qəbul olunur. Marietta Şaqin -
yan vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, reqlamenti pozub özü
bildiyini edir. Mədrəsə çaxırından doyunca nuş edir…

Georgi Markov və bütün qonaqlar nahar yeməyi
zamanı təklif etdilər ki, Marietta Şaqinyan gəlsin, sonra
yeməyə başlayaq. Beləliklə, bütün qonaqlar 40 dəqiqə bu
ərköyün erməni xanımını gözləməli oldu.Əlbəttə, bu
məsələdə ən pis vəziyyətdə olan bu qrupa rəhbərlik edən
raykomun işçisi Fatma xanım oldu. Mən ondan soruşdum
ki,nə üçün bu qədər adam onu gözləməlidi? O, dedi:
Şaqinyan mənə dedi ki, mən doyunca Mədrəsə çaxırı
içməliyəm. Əlbəttə, bu ərköyün, şıltaq hərəkət gülüş
doğururdu. Bu fakt onu sübut edir ki, erməni millətçiliyi,
şovinizmi özünü fürsət düşdükcə göstər məlidir. Erməni
millətçiliyi və şovinizminə laqeydlik Qara bağ problemini
yaratdı, torpaqlarımızı işğal etdi. Bu problem haqqında
çoxlu əsərlər yazılıb, tədqiqatlar aparılıb, lakin dünya
dövlətlərinin qlobal problemlərə ikili münasibəti heç vaxt
imkan vermir ki, bağlı düyünlər açılsın.
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***
M.Şaqinyan bəlkə də bu hərəkəti ilə SSRİ yazıçılarının

Şamaxıdakı görüşlərinə xələl gətirmək istəyirdi, amma
arzusuna çatmadı. Bunu onların şərəfinə təşkil edilmiş qəbul
bir daha təsdiq etdi. Mən qəbulu açaraq dedim ki, sizin
Şamaxıya səfərinizin təşkili təsadüfi deyil. bu torpaq dünya
ədəbiyyatına XII əsrdə Xaqani kimi şairi, XIV əsrdə “Məndə
sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” deyən diri-diri
dərisi soyulan ölməz Nəsimini, XX əsrdə dahi satira ustası
Sabiri bəxş etmişdir. Şamaxı həmişə böyük şəxsiyyətlərin
diqqətini cəlb etmişdir. dahi Puşkin Şamaxı gözəlini vəsf
etmişdir, məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma Şamaxı
səfərindən təsirlənərək kitab yazmış, Lermontov Şamaxını
gəzəndən sonra “Aşıq Qərib” hekayəsini yazmışdır.

***
Şamaxı və şamaxılılar həmişə sənətə və sənətkara böyük

qiymət vermişlər. Mən sizə bir hadisəni xatırlatmaq istəyi rəm.
Şamaxıda bir bağban olub. O, həm də şeir, sənət bilicisi imiş.
Lermontovun Şamaxıya gəldiyini eşidən bağban yetiş dirdiyi
qızılgüllərdən böyük bir dəstə tutub şairin görüşünə gedir.
Lakin gecikir. O, gələnə qədər şair gedibmiş. Qoca bağban
gətirdiyi qızılgülləri Lermontovun atının ləpirlərinə düzür.

Bax, bu gün də şamaxılıların sənətə, sənətkara olan sevgi -
sini gördünüz, onların adından sizləri bir daha salamlayıram.

Qəbuldan və şamaxılılarla görüşdən vəcdə gəldiklərini
deyən ədəbiyyat korifeyləri, əslində Şaqinyana tutarlı cavab
verdilər.  
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***
Qeyd etmək istəyirəm ki, MK-nin rəhbərliyinin və

görkəmli alimlərin – akademiklərdən Həsən Abdullayev,
İsmayıl İbrahimov, Həsən Əliyev, Mirməmməd Cavadzadə,
Acubəy Sultanov, ədəbiyyat korifeylərindən Georgi Markov,
İmran Qasımov, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, Nəbi
Xəzri, Rəsul Rza, Abbas Zamanov, Əzizə Cəfərzadə,
görkəmli alim-bioloq Nisə Hüseynova və digər yoldaşlarla
görüşlər yaddaşımda xüsusi iz buraxıb. Heç yadımdan
çıxmaz, hər il may ayının 30-da Şamaxıda Sabir poeziya
günləri keçirilirdi. Mən Şamaxıya təzə gəlmişdim. MK-nin
plenumu keçirilirdi. Dedilər ki, səni RYİ-nın sədri Mirzə
İbrahimov axtarır. Mən Mirzə müəllimin yanına getdim.
Soruşdum: Mirzə müəllim, mənə nə sözünüz var? Dedi:
Səndən bir xahişimiz var. Biz hər il Sabirin poeziya günlərinə
gəlirik. Lakin Sabirin məqbərəsi yerləşən sahəyə yol yoxdur.
Biz yaşlı adamlar maşınları aşağıda qoyub, dağın başına
qalxmalı oluruq. Bu da bizim üçün çox çətinliklər yaradır.
Xahiş edirəm, ora bir yol çəkdirəsiniz. Dedim ki, Mirzə
müəllim, poeziya günlərinə ay yarım qalıb, bu ilə mümkün
deyil, ancaq gələn ilə bu məsələ mütləq həll olunacaq. Sabirin
məqbərəsinə 2 km yol çəkildi, məqbərə ətrafı abadlaşdırıldı,
yaşıllaşdırıldı, su anbarı tikildi, dağın ətəyində nasos
stansiyası, məqbərənin ətrafında maşınların dayanması üçün
meydança tikildi. Növbəti ildə Mirzə İbrahimov bu görülən
işlərə çox yüksək qiymət verdi və minnət darlıq etdi. 
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***
Şamaxıya gələn qonaqlar içərisində unudulmaz təsir

bağışlayanlardan biri də o vaxtkı SSRİ Atom İnstitutunun di-
rektoru N.N Boqolyubov oldu. Moskva yaxınlığında, yerin
altında olan şəhərcik atom problemləri ilə məşğul olurdu. O
vaxt Atom institutunda 4 mindən çox elmi işçi, min nəfərdən
çox elmlər doktoru və elmlər namizədi çalışırdı. Boqolyublov
özü ilə birlikdə 28 yaşlı fizika-riyaziyyat elmləri doktoru oğlu
Volodyanı və 36 yaşlı tibb elmləri doktoru qızı Tatyananı da
gətirmişdi (Tatyana 4-cü Tibb Mərkəzində– Kremlə xidmət
edən tibb mərkəzində işləyirdi). Mən ondan soruşdum: sizin
bu müəssisədə – atom institutunda işləyən azərbaycanlılar
varmı? O dedi: bəli, 2 nəfər azərbaycanlı bizim atom institu-
tunda işləyir. Onlardan biri Qulam Sadıqov, digəri Rafil Rza-
yevdir. Hər iki atom nəzəriyyəçiləri haqqında ətraflı
məlumatı “Muğanın övladları”nın ikinci kitabında oxuya
bilərsiniz. Onu da deyim ki, hazırda Qulam Sadıqov Rusiya
Elmlər Akademiyasının akademikidir.

***
Şamaxıda işlədiyim müddət ərzində görüşdüyüm insan -

ların müsbət keyfiyyətləri, insani münasibətləri, elm sahəsin -
dəki nailiyyətləri ilə tanış olduqca onlardan müsbət enerji
alırdım. Bu insanlarla təmasda olmaq mənə çox şeylər verib.
Mən bunların müsbət keyfiyyətlərini öyrənməyə çalışmışam.
Hər bir şəxsdən işə yaradıcı münasibəti, adamlara qayğını
öyrənmişəm.
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***
Bəşər cəmiyyətində zaman, dövran dəyişdikcə insanlar da

onu əhatə edən mühitdən asılı olaraq dəyişir. İradəsi möh -
kəm, əqidəsi sabit olan insanlar isə hər şeyə rəğmən öz
ideyalarına sadiq qalır, fikirlərindən dönmürlər. Bu günlərdə
əslən şamaxılı olan, bir vaxtlar bir yerdə işlədiyim şəxsdən
öyrəndim ki, adımın hallandığı məşhur dönəmlərdə onunla
işləyən Səfər Verdiyev mənim haqqımda belə deyib: biz heç
vaxt Sahib Sailov ola bilmərik, o, insanları bir-birindən
ayıran xüsusiyyətləri, kadrların dəyərini, iş qabiliyyətini
bilirdi. Tutduğu mövqeyə, savadına, bacarığına, işgüzarlığına
görə hamıdan seçilirdi. O, böyük təşkilatçı, yüksək idarəçilik
xüsusiyyətlərinə, psixoloji anları hissetmə qabiliyyətinə
malik insan idi.

İndi də Şamaxı Partiya Təşkilatının görmüş olduğu işin
əsas meyarlarını diqqətinizə çatdırıram. Hamıya məlum
olduğu kimi AKP MK-nin 1969-cu il avqust plenumu respub-
likada bütün sahələrdə ciddi dəyişikliklər etdi. MK-nin
avqust 1969-cu il plenumun qərarı ilə əlaqədar olaraq
aşağıdakı yazını verməyi məqsədə uyğun sayıram. 
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AZƏRBAYCAN KP MK-NIN AVQUST 
1969-CU İL PLENUMUNUN QƏRARI

ŞAMAXI RAYONUNDA NECƏ YERİNƏ
YETİRİLİR1

Azərbayan KP MK-nın avqust (1969-cu il) plenumunun
qərarlarını rəhbər tutaraq Şamaxı Rayon Partiya Komitəsi son
illər, xüsusilə 1974-cü ildən sonra partiya təşkilatçılığı və par-
tiya siyasi işini təkmilləşdirmək, ideya-siyasi işləri daha
səmərəli təşkil etmək, partiya-dövlət intizamını möhkəmlən -
dir mək, kadrların seçilib yerləşdirilməsi və tərbiyə edilməsini
yaxşılaşdırmaq, iqtisadiyyata partiya rəhbərliyini yüksəl t -
mək, habelə partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının və digər
təşkilatların işində olan nöqsanları vaxtında aşkara çıxarıb
aradan qaldırmaq məqsədilə xeyli iş görmüşdür.

Bu zaman əsas diqqət Sov. İKP XXIV və XXV qurultay -
la rının, Azərbaycan KP XXVIII və XXIX qurultaylarının,
digər partiya və hökumət direktivlərinin həyata keçiril məsinə,
təsərrüfat və mədəni quruculuq vəzifələrinin müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirilməsinə yönəlmişdir.

Rayon partiya komitəsi Azərbaycan KP MK-nın avqust
(1969-cu il) plenumunun qərarlarına uyğun olaraq bütün
dərəcələrdən olan kadrlara, ən əvvəl yüksək vəzifə tutan
rəhbər işçilərə, onların öz vəzifələrini yerinə yetirmələrinə
ciddi tələbkarlıqla yanaşmış, partiya və dövlət intizamını
pozanları, fəaliyyətsizlik göstərənləri, vəzifəsindən sui-
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istifadə edənləri, məişətdə əxlaq qaydalarına mənfi hərəkətə
yol verənləri partiya prinsipiallığı ilə cəzalandırmışdır.
Ümumiyyətlə, 1974-cü ildən müddət ərzində özünü
doğrultmayan, plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini təmin
etməyən və qanunsuz hərəkətlər edən 35 nəfər nomenklatu-
raya daxil olan rəhbər işçi vəzifədən götürülmüş və partiya
məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur.

Məsələn, RİK-in sədrinin müavini S.Stepanyan, kənd
təsərrüfatı idarəsinin rəisi Qulu Qasımov, RXMŞ-nin müdiri
Ə. Hüseynov, Kənd təsərrüfatı texnikumunun direktoru A.
Qədirov, rayonun baş baytar həkimi, Rayon avtoba -
zasının rəisi A. Mirzəyev, 7 kolxoz sədri, 11 sovxoz direk-
toru, onlardan (C.Rəhimov, F. İsgəndərova, H. Həmidov,
M. Məlikov, A.Ohanyan, A. Babayev, A. Süleymanov,
T.Frolov və başqaları) məhz belə keyfiyyətlərinə görə
vəzifələrindən azad olunmuşlar. Bundan əlavə son üç il
yarımda Nizam namə tələblərinə əməl etməyən və işdə ciddi
nöqsanlara yol verən 136 nəfər kommunist partiya
məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 47 nəfər Sov. İKP üzvü isə par-
tiya sıralarından xaric olun muşdur.

Rayon partiya komitəsi inzibati orqanlarda kadrların
düzgün tərbiyə olunması və saflaşdırılması üçün xeyli iş
görmüşdür. Son üç ildə vəzifələrindən sui-istifadə etdiklərinə,
sosialist qanunçuluğunu pozduqlarına və kommunistə
yaraşmayan nalayiq hərəkətlər etdiklərinə görə 14 nəfər inz-
ibati orqan işçisi, o cümlədən rayonun keçmiş xalq hakimi
Ə.Abbasov, rayon daxili işlər şöbəsinin keçmiş rəisi
H.Həsənov, H.Əlizadə SƏDM xətti üzrə keçmiş baş
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inspek toru A.Ağayev, müstəntiqlər F.Bayramov, S.Qur-
banov, sahə inspektoru T. Bünyadov və başqaları
sistemdən götürülmüş, vəzifədən çıxarılmış və ya partiya
məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.

Rayon partiya komitəsi kadrlarla iş apararkən partiya
həyatının Lenin normalarına ciddi riayət etməklə yanaşı,
kollegiallıq prinsipinə dönmədən əməl edir. Ona görə də
rayon partiya komitəsinin kadrlar haqqında hər bir qərarı ray-
onun kommunistləri və bütün zəhmətkeşləri tərəfindən
yekdilliklə bəyənilmişdir.

Rayon partiya komitəsinin kadrlarla apardığı iş Azərbay -
can KP MK tərəfindən müdafiə olunmuşdur. 1974-cü ilin
sentyabrında rayon partiya fəalları yığıncağındakı nitqində
sov. İKP siyasi bürosunun üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan
KP MK-nin birinci katibi H. Ə.Əliyev yoldaş demişdir:
"Bizə məlum olduğu kimi Şamaxı rayon partiya komitəsi
son vaxtlar kadrların tərbiyəsi və seçilib yerləşdirilməsi
sahəsində çox böyük iş görmüşdür. İşinin öhdəsindən gələ
bilməyən, həyatın tələbləri ilə ayaqlaşmayan, dövrün
tələbini başa düşməyən, uzun müddət ümumi yüksəlişə
əngəl törədən adam lar vəzifələrindən kənar edilmiş və
ciddi partiya məsu liy yətinə cəlb olunmuşdur. Azərbaycan
KP MK rayon partiya komitəsinin kadrlar haqqında yer-
itdiyi xətti hərəkəti bəyənir və müdafiə edir".

1974-cü ildən sonra görülən tədbirlər nəticəsində ilk par-
tiya təşkilatlarının təşəbbüskarlığı və siyasi mübarizliyi xeyli
artmışdır. Partiya təşkilatlarında tənqid və özünütənqid
bərqərar olmuş, partiya yığıncaqları işgüzarlıq şəraitində
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keçmiş, qəbul edilmiş qərarların icrasına nəzarətin təşkili
yaxşılaşdırılmış və hər bir kommunistdə tələbkarlıq və
tapşırılan iş üçün məsuliyyət hissi tərbiyə olunmuşdur.

Rayon partiya komitəsi ilk partiya təşkilatlarının fəaliy -
yətini istiqamətləndirmək və onların diqqətini daha mühüm
vəzifələrin həll edilməsinə yönəltmək məqsədilə müntəzəm
olaraq əməli köməklik göstərmişdir. Rayon partiya
təşkilatının V konfransından sonra "Sov. İKP XXV qurulta -
yının tələbləri ilə əlaqədar ilk partiya təşkilatlarının siyasi
mübarizliyini daha da artırmaq haqqında" və Sov. İKP XXV
qurultayından sonra "Sov. İKP XXV qurultayının tələbləri
ilə əlaqədar ilk partiya təşkilatlarında partiya təşkilatçılıq və
partiya-siyasi işin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında" xü-
susi tədbirlər planları hazırlanaraq mətbəədə çap olunmuş və
ilk partiya təşkilatlarına göndərilmişdir.

Bundan əlavə partiya təşkilat katiblərinin müntəzəm
olaraq ayda bir dəfə seminar-müşavirələri keçirilmiş və bu-
rada partiya təşkilatçılıq və partiya – siyasi işə aid təcrübə
mübadiləsi aparılmış, qabaqcıl partiya təşkilatlarının işə
təcrübəsi və ayrı-ayrı partiya təşkilatlarının fəaliyyətində yol
verilən nöqsanlar ümumiləşdirilib müzakirə olunmuşdur.

Bütün bu tədbirlər ilk partiya təşkilatlarının mübarizliyinin
artmasına, onların rəhbəredici və səfərbəredici rolunun
yüksəlməsinə imkan vermişdir.

Rayon patiya komitəsinin səyi ilə plenumlar və bürolar
Nizamnamə tələbinə uyğun olaraq vaxtlı-vaxtında, işgüzarlıq
şəraitində təsərrüfat və mədəni quruculuq vəzifələrinin
nəticələrini tənqidi surətdə təhlil etmək əlaməti altında
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keçmişdir. Plenumlarda və bürolarda Sov. İKP XXIV və
XXV qurultaylarının, Azərbaycan KP XXVIII və XXIX
qurultaylarının, MK plenumlarının qərarlarından irəli gələn
vəzifələrlə əlaqədar daha aktual məsələlər müzakirə edilmiş,
partiya, sovet və təsərrüfat rəhbərlərinin, ayrı-ayrı kommu -
nistlərin hesabatları dinlənilmişdir.

İşdə olan nöqsanların operativ qaydada aradan qaldırıl -
masına əməli köməklik məqsədilə rayon partiya komitəsi
səyyar büroların və zona müşavirlərinin keçirilməsi təcrü -
bəsində geniş istifadə etmişdir. Təkcə 1976-cı ilin altı ayı
ərzində Küdrü və Qobustan qışlaqlarında, Mədrəsə və
Mərəzə qəsəbələrində, Çuxuryurd, Göylər, Nərimankənd,
Leninabad, Xilmilli kəndlərində və Lenin adına sovxozda,
ümumiyyətlə 8 səyyar büro, 12 zona müşavirəsi keçiril -
mişdir.

Rayon partiya komitəsi yerli Sovetlərə, həmkarlar ittifaqı
və komsomol təşkilatlarına, digər ictimai təşkilatlara partiya
rəhbərliyinin səviyyəsini yüksəltmək sahəsində də müəyyən
işlər görmüşdür. Həmin təşkilatların rayonda rolu və nüfuzu
xeyli artırılmışdır. Onlarla işgüzar və bacarıqlı kommunist
yerli sovetlərə, həmkarlar ittifaqı və komsomol təşkilatlarına
işə göndərilmişdir. Rayon partiya komitəsinin plenumla-rında
və bürolarında həmin təşkilatların işinə dair müntəzəm
məsələ müzakirə edilmiş, rəhbər sovet, həmkarlar ittifaqı və
komsomol işçilərinin hesabatları dinlənilmişdir.

Rayon partiya komitəsi ideoloji işin səmərəsinin artırıl -
ması, zəhmətkeşlər arasında aparılan ideya-siyasi tərbiyə
işlərini yaxşılaşdırmaq sahəsinə də daim ciddi diqqət yetir -
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mişdir. Zəhmətkeşlərin kommunist dünyagörüşünü formalaş -
dırmaq, onları marksizim-leninizm ideyaları ruhunda tərbiyə
etmək işinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Təbliğatçılara,
təşviqatçılara əməli kömək məqsədilə rayon partiya komitəsi
Bakı Ali partiya məktəbi, respublika "Bilik" cəmiyyəti,
respublika elmlər Akademiyasının institutları ilə birlikdə
Elmi-nəzəri konfranslar və nəzəri təcrübi seminarlar
keçirmişdir. Azərbaycan KP MK-nın tövsiyəsi ilə Şamaxı
RPK-si Bakı Ali partiya məktəbinin təcrübə bazası hesab
olunurdu.

Zəhmətkeşlərin beynəlmiləl və vətənpərvərlik tərbiyəsi
ideoloji işin mühüm sahəsi kimi daim diqqət mərkəzində
saxlanılır. İnqilab və müharibə veteranları ilə görüşlər,
gənclərin sovet ordusu sıralarına təntənəli surətdə
göndərilməsi, Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların
xatirəsinə son illər ucaldılan 23 abidənin önündə keçirilən
müxtəlif tədbirlər, gənclərin beynəlmiləl gecələrinin və
məktəblərdə rus dili günlərinin təşkili, ənənəvi keçirilən
"Məhsul" bayramları zəhmətkeşlərin, xüsusilə gənclərin
ideya-siyasi tərbiyəsinə mühüm təsir göstərmişdir.

Rayon partiya komitəsi ideoloji kadrlarla iş zamanı "Be-
lorusiya partiya təşkilatında ideoloji kadrların seçilməsi və
tərbiyə edilməsi işi haqqında" Sov. İKP MK-nın qərarını
daim rəhbər tutmuşdur.

Partiyanın Lenin aqrar siyasətinə uyğun olaraq təsərrüfata
partiya rəhbərliyinin yaxşılaşdırılması sahəsində rayonda
xüsusilə çox iş görülmüşdür. Partiya təşkilatlarının diqqəti
kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəsinin artırılmasına,
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əkinçilik və heyvandarlıq mədəniyyətinin yüksəldilməsinə
və kənd təsərrüfatının sənaye əsasında inkişaf etdirilməsinə
yönəldilmişdir. Kommunistlərin kənd təsərrüfatı istehsalının
müxtəlif sahələrində mütənasib yerləşdirilməsi və onların
şəxsi nümunə göstərmələri qabaqcıl təcrübənin və elmi
nailiyyətlərin geniş tətbiq edilməsi təşkil olunmuşdur.

Partiya təşkilatlarının apardığı təşkilatçılıq və siyasi
kütləvi işin nəticəsində rayonun kəndlərində doqquzuncu və
onuncu beşillik planlarını vaxtından əvvəl yerinə yetirmək
uğrunda vətənpərvərlik təşəbbüsləri irəli sürülmüş və geniş
yayılmışdır.

Bu təşəbbüslərdən bir çoxu Azərbaycan KP MK bürosu
tərəfindən bəyənilmiş və onların respublikada yayılması
tövsiyə olunmuşdur. Rayon zəhmətkeşlərinin vətənpərvərlik
təşəbbüsləri "Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin
yüksəldilməsi uğrunda sosializm yarışını genişləndirmək
sahəsində Ağcabədi, Lənkəran və Şamaxı rayonları kənd
təsərrüfatı əməkçilərinin təşəbbüsü haqqında" 13 iyun 1974-
cü il tarixli qərarı, "Doqquzuncu beşilliyin yekun ili olan
1975-ci ilin bol üzüm məhsulu üçün möhkəm bünövrə qoy-
maq uğrunda sosializm yarışını genişləndirmək haqqında
Şamaxı rayonu üzümçülərinin təşəbbüsü barədə" 8 oktyabr
1976-cı il tarixli qərarında və "Şamaxı rayonu mexaniza -
torların respublikanın bütün kənd mexanizatorlarına
müra ciəti haqqında" 18 noyabr 1975-ci il tarixli
qərarında təqdir olunmuşdur.

Rayon zəhmətkeşlərinə Azərbaycan KP MK-si tərəfindən
qəbul olunan qərarlar Sovet və təsərrüfat təşkilatlarında və
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rayonun bütün zəhmətkeşlərinə atalıq qayğısının və əməli
köməyinin təzahürü kimi qiymətləndirmişdir. Həmin qərarlar
kənd əməkçilərinin yaradıcılıq və siyasi fəallığına; əmək
coşğunluğuna səbəb olmuş, doqquzuncu beşilliyin vəzifələ -
rinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsində mühüm rol
oynamışdır.

Doqquzuncu beşillikdə dövlətə 36.570 ton əvəzinə 49.847
ton taxıl, 296 min ton əvəzinə 351 min ton üzüm, 13.720
ton əvəzinə 15.118 ton ət, 26.730 ton əvəzinə 31.443 ton
süd, 2015 ton əvəzinə 2121 ton yun, 29 milyon 480 min
ədəd əvəzinə 33 milyon 155 min ədəd yumurta satılmışdır.

Səkkizinci beşillikdəkinə nisbətən doqquzuncu beşillikdə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 10-91 faiz artmışdır.

Rayonun kənd zəhmətkeşlərinin əmək nailiyyətləri partiya
və hökumətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
Şamaxı rayonu 1975-ci ilin və bütünlükdə doqquzuncu
beşilliyin yekunlarına görə ümumiittifaq sosializm yarışının
qalibi hesab edilmiş və rayona Sov. İKP MK, SSRİ Nazirlər
Soveti, ÜİHİMŞ və ÜİLKGİ MK-nın keçici Qırmızı bayrağı
verilmişdir.

Rayon partiya komitəsi bütün qüvvələri əldə edilmiş
müvəffəqiyyətlərin möhkəmləndirilməsinə, Sov. İKP XXV
qurultayının qərarları ilə əlaqədar vəzifələrin həyata keçiril -
məsinə, onuncu beşilliyin plan və sosialist öhdəliklərinin
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə səfərbər etmək sahə -
sində ciddi təşkilatçılıq işi aparmışdır. Rayonun kolxoz və
sovxozlarında onuncu beşilliyi vaxtından əvvəl yerinə
yetirmək uğrunda, Böyük Oktyabrın 60-illiyini ləyaqətlə
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qarşılamaq uğrunda yarış geniş vüsət almışdır. Rayonda 12
sovxoz və 8 kolxoz, 168 istehsalat kollektivi beşilliyi üç ildə,
20 nəfər qabaqcıl beşillikdə iki beşillik plan uğrunda
təşəbbüsə qoşulmuşdur. Onlarla əmək kollektivi və beş
mindən çox istehsalat qabaqcıl beşilliyin üç ilinin planlarını
7 noyabr 1977-ci il tarixə kimi yerinə yetirməyi vəd etmişlər.
Kənd əməkçilərinin bu vətənpərvərlik hərəkatları rayonun
yeni təşəbbüslə çıxış etməsinə imkan vermişdir. Rayonun
kənd əməkçiləri onuncu beşillikdə kənd təsərrüfatı məhsulları
tədarükünə dair altı ilin orta illik planının yerinə yetirmək
təşəbbüsü ilə çıxış etmişlər. Rayon əməkçilərinin bu
təşəbbüsləri Azərbaycan KP MK-nın "Onuncu beşillikdə
dövlətə kənd təsərrüfatı planını vaxtından əvvəl yerinə
yetirmək sahəsində Şamaxı, Şamxor, Lənkəran və Masallı
rayon kənd əməkçilərinin təşəbbüsü haqqında" 1 iyul 1976-
cı il tarixli qərarında və "Sabirabad taxılçılarının, Lənkəran
və Xaçmaz tərəvəzçilərinin, İsmayıllı və Şamaxı üzümçü -
lərinin, Kəlbəcər tütünçülərinin artırılmış sosialist
öhdəlikləri haqqında" 19 aprel 1977-ci il tarixli qərarında
bəyənilmiş və təqdir olunmuşdur.

Rayon partiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları qaldırıl -
mış təşəbbüslərin əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün çox
iş görmüşlər. Bunun nəticəsində 1976-cı ildə 60,4 min ton
taxıl, 146 min tona yaxın üzüm, 2590 ton ət, 8130 ton süd,
322 ton yun, 7 milyon 446 min ədəd yumurta istehsal
edilmiş, bütün növləri üzrə istehsal və satış planları
artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir.

Kənd təsərrüfatını intensiv inkişaf etdirmək sahəsində
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rayon partiya komitəsinin həyata keçirdiyi tədbirlərin
nəticəsidir ki, 1973-cü ilə nisbətən 1976-cı ildə ət istehsalı
100 ton, süd 830 ton, yumurta 1 milyon 85 min ədəd, taxıl
11 min ton, üzüm 65 min 679 ton, hər inəkdən süd sağımı
170 kq artmışdır. Həmin dövrdə rayonun ümumi gəliri
92,8milyon manatdan artaraq 184,4 milyon manata, pul gəliri
59 milyon manatdan 109 milyon manata, xalis gəlir 9 milyon
879 min manatdan 19 milyon 297 min manata çatmışdır. Bu
dövrdə rayonun kolxoz və sovxozlarında rentabellik 56 faizə
çatmışdır.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması, ümumi gəlirin
çoxalması rayonun kənd əməkçilərinin maddi rifahının və
mədəni məişiət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün geniş imkan-
lar açmışdır. Əgər 1973-cü ildə hər bir sovxoz fəhləsinin və
kolxozçunun orta aylıq əmək haqqı 80 manat olmuşdursa,
1976-cı ildə bu rəqəm 165 manat təşkil etmişdir. 1976-cı ildə
1973-cü ilə nisbətən fəhlə və kolxozçulara 2,5 dəfə artıq və
ya 8 milyon 943 min manat əlavə əmək haqqı və pul mükafatı
verilmişdir.

1976-cı ilin iqtisadi yekunları bir daha partiya və
hökumətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və Şamaxı
rayonu üçüncü dəfə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sove-
tinin, ÜİHİMŞ-nin və ÜİLKGİ MK-nın keçici Qırmızı
Bayrağı ilə mükafatlandırılmış, 150 nəfərdən çox is-
tehsalat qabaqcıl SSRİ-nin orden və medalları ilə təltif
olunmuşdur.

Rayon partiya komitəsi təkcə kənd təsərrüfatı iqtisa-
diyyatının yüksəldilməsinə deyil, həm də xalq təsərrüfatının
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başqa sahələrinin inkişaf etdirilməsinə, mədəni quruculuq
vəzifələrinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə böyük
diqqət yetirmişdir. Son üç ildə 31 milyon manatlıq tikinti-
abadlıq işləri görülmüşdür ki, bu da bütünlükdə səkkizinci
beşillikdə görülən işlərin həcmi qədərdir. Bu dövrdə
respublikanın əlaqədar tikinti nazirlikləri ilə işgüzar əlaqə
yaradılmış və uzun illərdən bəri tikintisi yarımçıq qalmış
rayon mədəniyyət evi, 175 çarpayılıq mərkəzi rayon
xəstəxanası, 40 mənzilli yaşayış evi, Zoğalavayçay su
dəryaçası, kanalizasiya sistemi, sərnişin avtovağzalı, Pir-
saat-Şamaxı su kəməri, rayon kənd texnika birliyi kom-
pleksi, Şamaxı şəhərində, Mərəzə qəsəbəsində, Məlhəm,
Çarhan, Göylər, Məlikçobanı və s. kəndlərdə ümumiy -
yətlə, 13 min 500 yerlik yeni məktəb binaları tikilib isti -
fadəyə verilmiş, Şamaxı şəhərinin qazlaşdırılması başa
çatdırılmışdır.

Həmin dövrdə şərab zavodlarının həcmi 72 min 200 ton-
luq genişləndirilmiş, "Partiyanın XXI qurultayı" və M.
Əzizbəyov adına sovxozlar üçün yeni şərab qəbulu
məntəqələri tikilib istismara verilmiş, 50 min başlıq quşçuluq
fabriki, 2168 baş qaramal üçün yeni tövlə, 400 başlıq yeni
tipli südçülük kompleksi, 800 tonluq mineral gübrə anbarı,
2872 kvadrat metr sahəsi olan çoban evi tikilib istifadəyə
verilmişdir. Xalq maarifinin, səhiyyənin, mədəniyyətin,
ticarət, məişət və rabitə xidmətinin yaxşılaşdırılması
sahəsində də xeyli iş görülmüşdür.

Rayon partiya komitəsi təsərrüfatı və mədəni quruculuq
sahəsində olduğu kimi digər sahələrdə də Azərbaycan KP
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MK-nın qərar və göstərişlərini işdə rəhbər tutmuş, onların
layiqincə yerinə yetirilməsinə ciddi səy göstərmişdir. Bu
baxımdan Şamaxının respublikanın xarici qonaqları və
turistləri qəbul edən rayonlar sırasına daxil edilməsi haqqında
Azərbaycan KP MK-nın mart 1970-ci il tarixli qərarı xüsusilə
daim diqqət mərkəzində olmuşdur.

Rayon partiya komitəsi bu qərarın böyük siyasi
əhəmiyyətini nəzərə alaraq həmişə hər bir xarici nümayəndə
heyətinin və turist kollektivinin yüksək ideya-siyasi səviy -
yədə qarşılanmasına çalışan, buna nail olmaq üçün bütün
imkanlardan bacarıqla istifadə etmiş, belə görüşlərlə əlaqədar
keçirilən tədbirlərdə sosializm cəmiyyətinin şəksiz
üstünlüklərinin, Sovet dövlətinin humanist və beynəlmiləl
xarakterinin, sovet Azərbaycanının son illərdə qazandığı
nailiyyətlərin parlaq şəkildə nümayiş etdirilməsinə səy
göstərmişdir. Yalnız belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki,
1974-cü ildən başlayaraq rayonda hər il orta hesabla
4000-4500 nəfər xarici turist və əcnəbi qonaqlar, o
cümlədən respublikanın partiya, sovet, həmkarlar
ittifaqı, komsomol, gənclər təşkilatlarının və xarici
ölkələrlə turist əlaqələri cəmiyyətinin xətti ilə 65-70
nümayəndə heyəti qəbul edilmişdir.

Rayon partiya təşkilatının rəhbərliyi altında rayonun
zəhmətkeşləri Sov. İKP MK-nın Oktyabr 1976-cı il plenu-
munun qərarlarını əməli olaraq həyata keçirir, taxıl
zəmilərində, üzüm plantasiyalarında və heyvandarlıq ferma -
larında əsl fədakarlıq göstərirlər. Onlar Böyük Oktyabrın 60
illiyi şərəfinə Ümumittifaq sosializm yarışına qoşularaq 44
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min ton əvəzinə 60 min tondan çox taxıl, 92,5 min ton
əvəzinə 150 min ton üzüm, 2740 ton əvəzinə 2750 ton ət,
8520 ton əvəzinə 9000 ton süd, 310 ton əvəzinə 315 ton
yun, 7 milyon 400 min ədəd əvəzinə 7milyon 500 min ədəd
yumurta istehsal etməyi, hər inəkdən süd sağımını 200 kilo-
qram artırmağı öhdəyə götürmüşlər. 1977-ci ilin altı ayı arx-
ada qalmışdır. İnamla demək lazımdır ki, rayon partiya
komitəsinin gördüyü tədbirlər və rayon zəhmətkeşlərinin
gərgin işi sahəsində yubiley ilinin plan və sosialist
öhdəliklərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün
möhkəm dövrünə zəmin yaradılmışdır. Beş ay ərzində keçən
ilin müvafiq dövrünə nisbətən süd istehsalı 830 ton, ət
istehsalı 56 ton, yumurta istehsalı 181 min ədəd, yun istehsalı
23 ton artmışdır. Hər inəkdən 1030 kiloqram və ya keçən
ildəkindən 150 kiloqram artıq süd sağılmışdır. İllik yun
istehsalı 107 faiz, yun tədarükü 126 faiz yerinə yetirilmişdir.
Heyvandarlıq məhsulları tədarükünə dair yarımillik planlar
bir ay vaxtından əvvəl 103-121 faiz yerinə yetirilmişdir.

Rayonda əldə edilən bu nailiyyətlər heç şübhəsiz
Azərbaycan KP MK-nın, onun bürosunun, şəxsən Sov. İKP
MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi H. Ə. Əliyev yoldaşın gərgin işi və ciddi
səyi ilə respublikada yaradılmış sağlam mənəvi-siyasi və
işgüzar şəraitin yaradılmasının nəticəsidir.

Respublikada partiya həyatının Lenin normaları-nın
bərqərar olunması, kadrlarla işin kökündən yaxşılaşdırılması,
nöqsanlara, əyintilərə, kommunist əxlaqı antipodlarına qarşı
prinsipial və amansız mübarizə aparılması Şamaxı rayon
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kommunistlərinin və bütün zəhmətkeşlərinin respublika par-
tiya təşkilatı ətrafında daha sıx birləşməsinə səbəb olmuşdur.
Onlar öz əməli işləri ilə Azərbaycan KP MK-nın hər bir qəra -
rına, xüsusilə Azərbaycan KP MK-nın aprel (1977-ci il) ple -
nu munun qərarlarına həmrəy olduqlarını nümayiş etdirirlər. 

***
Mən yaxşı başa düşürəm ki, bu bölmədə söhbət açdığım

məqamlar və onlara münasibət müasir oxucular üçün
birmənalı olmaya bilər. Amma hər zamanın öz meyarı, öz
qayda-qanunları var. Əgər həyatdan geri qalmaq istəmir -
sənsə, bunlara riayət etməlisən.

Bir də ki, həyatın, zamanın tələbinə uyğun olaraq hər şeyi
olduğu kimi vermişəm.
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ŞAMAXININ FLAQMANI ÜZÜMÇÜLÜK
HAQQINDA1

AQRAR SƏNAYE BİRLİYİ
MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ

ÜZÜM MƏHSULLARINDAN
SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ YOLLARI,

ÜZÜMÇÜLÜYÜN PERSPEKTİVLƏRİ

Azərbaycan kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri
üzümçülükdür. Xalqımızın inkişaf tarixində və iqtisadiy -
yatında onun böyük rolu vardır. Ən əhəmiyyətli cəhət ondadır
ki, qədim üzümçülüyün ilk addımları Azərbaycan olmuşdur.
Respublikamızda üzümçülük iki istiqamətdə inkişaf etdirilir.
Şərabçılıq sənayəsinin inkişafı üçün əhəmiyyətli üzüm
sortları yetişdirilmiş və bununla yanaşı süfrə üzümlərinin
artırılması da diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Fikrimizi
əsaslandırmaq üçün bir faktı göstərmək lazımdır ki, dəqiq
statistik məlumata görə 1986-cı ilin yekununa görə respub -
likamızda 1 milyon 194,5 min ton üzüm istehsal
edilmişdir. İstehsal edilən üzümün 95 faizdən çoxu emal
sənayəsinə göndərilmişdir.

Azərbaycanda üzümçülüyün çox qədim tarixi vardır.
Dünyanın üzümçülüklə məşğul olan alimləri Kür çayı va-
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disinin mədəni üzümçülükdə xüsusi rol oynadığını deyirdi.
A.M. Neqrul, bəşər tarixində mədəni üzümçülüyün vətənini
Zaqafqaziya, Orta Asiya, eləcə də qonşu ölkələr İran,
Əfqanıstan və Kiçik Asiyanı hesab edirdi. Düzdür,
Azərbaycanda üzümçülüyün sürətli inkişafı 1965-ci ildən
sonra başlanmışdır. Hazırda respublikamızda üzümlüklərin
sahəsi yarım milyon hektardan çoxdur. Azərbaycanda
üzümçülük tarixinin həm də öyrənilməmiş, dərin tədqiq
edilməmiş sahələri çoxdur. Respublikamızda üzümçülüyün
elmi əsaslarla öyrənilməsinə demək olar ki, yenicə qədəm
qoyulur. Üzümçülüyün biologiyası sahəsində aparılan elmi
tədqiqat işləri 1975-ci ildən sonra öyrənilməyə başlamışdır.
Respublikamızda üzümçülük münbit torpaqlarda, Muğan-
Mil, Kür-Araz çayları boyu suvarılan torpaqlarda və dağlıq
zonalarda Şamaxı, İsmayıllı, Cəlilabad, Dağlıq Qarabağ,
Zəngilan, Qubadlı və Füzuli rayonları daxil olmaqla dəmyə
torpaqlarda (yəni suvarılmayan) yetişdirilir. Azərbaycan
ərazisində yetişdirilən süfrə üzümünün şahı "Təbrizi" sor-
tudur ki, bu üzümün şöhrəti bütün dünyada, vaxtilə Peter-
burqda, Moskvada, Varşavada və Qərbi Avropa bazarlarında
şöhrət tapmışdır. Onu da xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki,
ta qədimdən Şamaxı, Gəncə, Qazax eləcə də başqa rayon -
ların ərazisində yaşayan ermənilər əsasən şərab istehsalı üçün
yararlı sortlar yetişdirmişlər. Azərbaycanda üzümçülük və
şərabçılığı inkşaf etdirmək üçün SSRİ Nazirlər Soveti 1969-
cu il 19 iyul tarixli 355 nömrəli xüsusi qərar qəbul etmişdir.

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu qərardan sonra
respublikanın 114 kolxozunun bazasında yeni üzümçülük
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sovxozları təşkil edilmiş, qərardan sonrakı birinci beşillikdə
100 min hektar yeni üzüm bağları salınmışdır. Azərbaycanda
geniş yayılmış süfrə üzüm sortlarından 1) Ağ şanı; 2) Qara
şanı; 3) Təbrizi; 4) Ağadayı; 5) Rişbaba; 6) Pişraz şanı;
7) Ağ xəlili; 8) Salyan üzümü; 9) Kişmiş sortları;
Mərəndi, İsgəndəriyyə muskati, Keçiəmcəyi, Qəzəl üzüm,
Qaraburnu kimi növləri yetişdirilir.

Respublikamızda süfrə üzümü ilə yanaşı Şərabçılıq sortları
da yetişdirilir. Məsələn, Ağşirə (Bayanşirə), Qaraşirə
(Mədrəsə) və Həməşirə yerli texniki sortdur.

Respublikanın bütün təsərrüfatlarında 29 texniki və 15
süfrə sortu geniş yayılmışdır. Respublikamızda üzümçülüyün
inkişafı üçün əkin materiallarının hazırlanması, bunun üçün
şitillik tingliklərinin təşkil edilməsi, yeni üzümlüklərin
salınması üçün sahələrin ayrılması, xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Aqrotexniki tədbirlər, yəni sahələrin əkinə hazırlanması
plantas şumunun qaldırılması və tənəklərin aqrotexniki qay-
dada əkilməsi xüsusi rol oynayır.

Respublikamızda üzümçülüyün əsasını texniki üzümlüklər
və şərabçılıq təşkil edir. Respublikamızda yetişdirilən
üzümlər yüksək şəkərlilik, normal turşuluq və yüksək effektli
kimyəvi tərkibə malikdir. Respublikanın kolxoz və
sovxozlarında yetişdirilən üzümdə kifayət qədər şirə vardır.
Üzüm kütləsində kifayət qədər şəkərin, normal suyun və
turşunun olması iqlim şəaiti ilə bağlıdır. Günəşin kifayət
qədər olması onun normal və yaxşı inkişafına səbəb olur. 

Normal şəraitdə yetişən üzümdə ümumi çıxdaş 25-30 faiz
olur. Orta hesabla tam ekoloji şəraitdə yetişən üzümdə 3-6
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faiz tum, 15-20 faiz üzüm qabığı, 3-7 faiz saplaq, 75-85 faiz
isə üzüm suyu istehsal olunur.

Üzümdən alınan məhsul və ondan çıxarılan çıxdaş yetiş -
kən liyindən və üzümün sortundan,  onun kimyəvi tərkibindən
asılıdır. Əlbəttə, texniki sortla süfrə sortları arasında o qədər
də böyük olmayan fərq vardır. Üzümün kimyəvi tərkibi çox
müxtəlifdir, onun tərki-bində su, sulu məhlul, turşu, fenolmin,
vitamin, fer-ment, yağ, piy maddələri vardır. Üzümün
tərkibində maddələrin ayrı-ayrı hissələr ayrılması aşağıdakı
kimidir.
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ÜZÜMÜN KİMYƏVİ TƏRKİBİ CƏDVƏLİ

Bu yuxarıda göstərilən cədvəlin analizi göstərir ki, üzüm
ictimai cəmiyyət üçün nə qədər əhəmiyyətə malik olan kənd
təsərrüfat bitkisidir. Üzümün tərkibində aşağıdakı mineral
maddələr vardır.

Kaliy 1200 ml.q qədər
Fosfor 600 ml.q qədər
Kalsiy 200 ml.q qədər
Maqniy 120 ml.q qədər
Natriy 15 ml.q qədər

Üzümün tərkibində mineral maddələrdən başqa mikroele -
mentlər vardır.

Marqans - 1 - 3
Bor - 1 - 5
Rubidiy - 0,3 - 4
Ftor və yod - 0,2 - 0,3

Üzümün yeyinti sənayesində tutduğu mövqe onun
kimyəvi tərkibindən çox asılıdır. Respublikamızın müxtəlif
zonalarında yetişdirilən üzüm sortları öz xüsusiyyətlərinə
görə müxtəlifdir. Onun hansı istiqamətdə istifadə olunması
şəkərliliyindən və turşuluğundan asılıdır. Üzüm materialın -
dan  konyak, şampan, süfrə üçün ağ çaxır, qırmızı çaxır, şirin,
kəmşirin, tünd seçilmiş, ayrılmış şirin, likor və üzüm soku və
s. hazırlanır. Əlbəttə, yuxarıda adlarını çəkdiyim üzümdən
hazırlanan hər bir növ məhsulun üzərində ayrı-ayrılıqda
dayanıb ətraflı izahat verməyə ehtiyac yoxdur.
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Əlbəttə, üzüm məhsulundan yalnız yeyinti sənayəsində
deyil, kənd təsərrüfatının digər sahələrində də istifadə olunur.
Üzüm məhsulundan alınan tullantılardan təsərrüfatın
müxtəlif sahələrində, xüsusilə heyvandarlıqda geniş istifadə
olunur. Üzümdən alınan çıxdaşa üzüm suyundan başqa onun
saplağı, qabığı və tumu daxildir. Bu çıxdaş təsərrüfatlarda
olan çaxır zavodlarında və sexlərində saxlanılır. Müəyyən
müddətdən sonra tərkibində olan kimyəvi maddələrin köməyi
ilə qüvvətli qıcqırma gedir. Tullantı hesab edilən qıcqırmış
drojlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Xüsusi
aqreqatların vasitəsilə emal olunan droj qabığa, saplağa və
tuma ayrılır. Bunlardan isə ayrı-ayrılıqda spirt alınır. Xalq
təsərrüfatında istifadə olunan bu yeyinti spirti çox ucuz başa
gəlir.

Üzümün ayrılmış təmiz tumundan  2 - 3,5 litr xam spirt
alınır, eyni zamanda üzümün tumundan, saplağından qarışıq
yemlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Belə istifadə
hallarına təkrar emal istehsalı deyilir. Son on illiklərdə üzüm
çıxdaşından yem balansının hazırlanmasında geniş istifadə
olunur. Üzüm çıxdaşlarının tərkibində yem balanslarının çox
olması heyvandarlıqda böyük rol oynayır. Belə ki, ondan
hazırlanan yemin tərkibində 38-45 faiz yem vahidi vardır.

Üzüm məhsullarından – çıxdaşlarından hazırlanan yem -
lərin tərkibini protein 12%, piy 18,3%, fosfor 0,23 faiz,
kalium 0,76 faiz təşkil edir. Bu növ yemlər çox ucuz başa
gəlir. Belə ki, 1 sentner məhsulun maya dəyəri 1,8 manata
başa gəlir. Hazırda respublikamızın bir çox təsərrüfatlarında
bu cür yemlərin hazırlanıb istifadə olunmasına xüsusi fikir
verilir.
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Üzüm tumunun emalı Kirovabad və Əlibayramlı yağ-
piy kombinatlarına gedir. Lakin hər iki kombinatda bu iş
yarıtmaz təşkil olunmuşdur. 1986-cı ildə üzümün təkrar
emalından respublika üzrə 18 min 196 manat gəlir
götürülmüşdür. 1986-cı ildə 173,0 min ton tullatıdan
istifadə olunmuşdur. Emal olunmamış üzüm çıxdaşının 1
tonu 10 manata başa gəlir.

Üzüm çıxdaşından alınan materialdan xalq təsərrüfatının
digər sahələrində də istifadə olunur. Xüsusilə yüngül
sənayedə kimyəvi rəngləmə metodu, yeyinti sənayesində
böyük perspektivlər vardır. Son vaxtlar üzüm cecəsinin min
tonu çay istehsalında istifadə olunur.

Üzüm məhsulundan alınan çıxdaşlar şərab zavodlarında
və onların yanında olan sexlərdə təkrar emal olunur. Rusiya
Federasiyasında, Moldaviyada, Gürcüstanda, Ukraynada və
Azərbaycanda üzümün təkrar emalına xüsusi əhəmiyyət ver-
ilir. Böyük şərabçılıq zavodlarında texnologiyaya düzgün
əməl edilməsi nəticəsində külli miqdarda üzümün emalından
gəlir əldə edilir. Düzgün texnologiyaya əməl edən şərab
zavodlarında, 30-40 min manatlıq məbləğində məhsul is-
tehsal etməyə imkan verir. Orta hesabla bir zavod 20 min ton
üzüm istehsal edərsə, 130 min manat gəlir əldə etmək olar.
Ölkəmizdə, Gürcüstan SSRİ- də üzüm tullantılarından
geniş istifadə olunur. Son dövrdə Gürcüstanda olduğu kimi
bizim respublikamızda da üzüm tullantıları texnologiyasın -
dan istifadə olunur. Emal sənayesi üçün yetişdirilən üzümdən
çıxardan əlavə sirkə, spirtsiz içkilər üzüm yağı, zülal, dərman
bitkiləri və boyaq materialları hazırlanır. Moldaviyanın
üzümçülüklə məşğul olan təsərrüfatları üzüm emalına xüsusi
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yer verir. Hazırda üzümün təkrar emalı ilə məşğul olan 96
müəssisə vardır. Təkrar emal üçün üzümün cecəsindən -
saplağından alınmış məhsul maya emalı üçün bioloji cəhət -
dən çox keyfiyyətlidir. Moldaviyada üzümçülüklə məşğul
olan birlik üzüm cecəsindən - saplağından mikroelementlərin
alınmasında xüsusi təcrübəyə malikdir. Belə hal hidrolizat
yem mayasın yaxşılaşdırır və tərkibindən alınan zülal
çıxda şını azaldır. Üzüm cecəsindən - saplağından zülalı az
olduğu na görə, qalıq kimi yem tərkibi üçün istifadə ol-
unur. Mol da viyanın təsərrüfatlarında spirt və yemin
əmələ gəlməsi ilə nəticələnən mayanın yeni texnologiya -
sından işlənib hazırlanmışdır.

***
Azərbaycan KP MK-nin tapşırığı ilə məni Bolqariyanın

üzümçülükdə əldə etdiyi nailliyətləri öyrənmək üçün 15 gün-
lük təcrübə ezamiyəsinə göndərdilər.  Onların iş təcrübəsini
öyrənib, MK-nin birosuna arayış yazıb, təkliflərimi verdim.
Verilən təkliflər yalnız respublikanın mənafeyini müdafiə et-
diyi üçün qəbul olunmadı. 

Bu məsələ ilə ölkə təşkilatları (SSR-i Kənd Təsərüfatı
nazirliyi, SSR-i Yeyinti Sənayə nazirliyi və SSR-i Dövlət
Plan Komitəsi) məşğul olduqda yekun cavab bu oldu. SSR-
də bir katyol var, oda SSR-i Plan Komitəsinindir. 

Respublikanın mənafəyini müdafiə etdiyim üçün təkliflər
(kiçik zavodların tikilməsi, emal sexlərinin və şüşə zavo-
dunun tikilməsi, məhsulun respublikada saxlanılması və emal
edilməsi) qəbul olunmadı.
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İDEOLOJİ İŞİN TƏSİRLİLİYİ VƏ
SƏMƏRƏLİLİYİ UĞRUNDA1

Sov. İKP-nin tarixi XXIV qurultayı cəmiyyətimizin inki -
şafı üçün çox böyük və əzəmətli vəzifələr müəyyə ləşdir miş -
dir. Geniş zəhmətkeş kütlələrdə kommunist dünyagörüşünü
formalaşdırmaq, sovet adamlarını əməyə kommunist
münasibəti ruhunda tərbiyələndirmək, onların yaradıcı
qüvvəsini qarşıda duran problemlərin həllinə daha səmərəli
yönəltmək məsələlərindən danışarkən L.İ.Brejnev yoldaş qu-
rultaya hesabat məruzəsində demişdir: "Partiya öz vəzifəsini
əməyə kommunist münasibəti uğrunda kütləvi hərəkatı
müdafiə etməkdə, sovet adamlarını yaradıcı təşəbbüsə hər
vasitə ilə həvəsləndirməkdə görür". Bu müddəa partiya və
xalq tərəfindən dönmədən həyata keçirilir.

Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, beşilliyin ötən illəri
ərzində rayonumuzda da ideoloji iş sahəsində müsbət
keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş, bu isə nəticə etibarı ilə
ictimai istehsalın yüksəlişinə, dövlət planlarının və sosialist
öhdəliklərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə, şəxsi
məsuliyyət hissinin, tələbkarlığın artırılmasına səbəb
olmuşdur. İdeoloji iş bilavasitə rayonun qarşısında duran
konkret iqtisadi vəzifələrlə sıx əlaqəli şəkildə aparılır. Sov.
İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev yoldaşın çıxış və
nitqlərində irəli sürülən təxirəsalınmaz ideoloji vəzifələr,
Azərbaycan KP MK-nın oktyabr (1971-ci il) plenumunun
qərarı və Sov. İKP MK-nın "Belorusiya partiya təşkilatında
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ideoloji kadrların seçilməsi və tərbiyə edilməsi sahəsindəki
iş haqqında" qərarı fəaliyyətimizin istiqamətini müəyyən -
ləşdirən sənədlər olmuşdur. İndi ideoloji sahədə bütün vasitə -
lər Sov. İKP MK-nın partiyaya, sovet xalqına müraciətindən,
Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİLKGİ MK-
nın kənd təsərrüfatı işçilərinin şərəfli vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə yönəldilmişdir. Rayon partiya təşkilatı ideoloji
işdə bir sıra yeni, daha sanballı tədbirlərin həyata keçirilmə -
sinə nail olmuşdur.

Bir hər şeydən əvvəl ideoloji işin qabaqcadan müəyyənləş -
dirilmiş dəqiq proqram əsasında ardıcıl aparılmasına və onun
təsirliliyinə diqqəti artırmaqdır. Bu məqsədlə cari və perspek-
tiv planlar tərtib edilmiş və onların yerinə yetirilməsinə
nəzarət gücləndirilmişdir. Təcrübə göstərir ki, aylıq və rüblük
planlarla yanaşı perspektiv planların tərtib edilməsi olduqca
faydalıdır. Rayon partiya komitəsi tərtib edilmiş perspektiv
plan-larda əmək kollektivləri arasında soializm yarışının
təşkilinin təkmilləşdirilməsinə, kommunistlərin avanqard rol-
unun təmin olunmasına, adamların şəxsi təşəbbüskarlığının
artırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu cəhətdən həmçinin
ayrı - ayrı təsərrüfat sahələrində vəziyyətin hərtərəfli
öyrənilməsi, çatışan-çatışmayan cəhətlərin vaxtında aşkar
edilib ortaya çıxarılması ideoloji işin səmərəli təşkilində
mühüm rol oynayır. Beşilliyin müəyyənedici ilində üzümçü -
lərimiz, ferma işçiləri və taxılçılarımız qarşısında duran
konkret təsərrüfat vəzifələrinin aydınlığı, onları yerinə
yetirməyin real imkan və yollarının vaxtında müəyyənləş -
dirilməsi ideoloji sahədə də işi canlı və mütəşəkkil qurmağa
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səbəb oldu. Bu isə öz növbəsində təsərrüfat tapşırıqlarının
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə təkan verdi.

Rayon partiya komitəsi büro iclaslarında, plenumlarında,
habelə rayon partiya-təsərrüfat fəalları yığıncaqlarında ide-
oloji işin təsirliliyi, səmərəliliyi, onun təsərrüfat həyatı ilə
vəhdətdə aparılması kimi məsələləri müzakirə etmiş, bu
sahədə qabaqcıl təcrübənin ümumiləşdirilib yayılmasına
böyük əhəmiyyət vermişdir, beləliklə, müəyyənedici ilin plan
və sosialist öhdəliklərinin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsinə
nail olmuşdur.

Məlumdur ki, rayonumuzun iqtisadiyyatında əsas yeri
üzümçülük tutur. Bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirir,
Azərbaycan KP MK-nın "Üzümçülüyün inkişafında ciddi
nöqsanlar və respublikada üzüm istehsalının və şərabçılığın
daha da yüksəldilməsi sahəsində Azərbaycan KP XXVIII
qurultayının qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək
tədbirləri haqqında" qərarı ilə əlaqədar böyük siyasi-kütləvi
və təşkilatçılıq işi aparırıq. Keçən il rayonun ayrı-ayrı
üzümçülük təsərrüfatlarında əmək kollektivləri arasında
sosialist öhdəlikləri geniş müzakirə olundu. Bu müzakirələr
zamanı istehsalı irəlilətməyin ehtiyat imkanları üzə çıxarıldı,
əmək adamları partiya və hökumətin gündəlik qayğı və
diqqətinə cavab olaraq özlərinin daha yaxşı işləmək əzmini
nümayiş etdirdilər. Yüzlərlə üzümçü öz üzərinə bol məhsul
yetişdirmək haqqında şəxsi öhdəlik götürdü. Üzümçülük
təsərrüfatında sosializm yarışının yeni forma və metodlarının
tətbiqi, maddi və mənəvi həvəsləndirmə tədbirlərinə geniş
meydan verilməsi, istər becərmə, istərsə də yığım dövründə
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yerlərdə yarışın hər 10 gündən bir yekunlaşdırılması,
qaliblərə vımpellər və keçici bayraqlar verilməsi bol məhsul
uğrunda kütləvi hərəkatı gündən-günə gücləndirdi. Bol və
keyfiyyətli məhsul yetişdirilib toplanmasında ideoloji
cəbhədə çalışanların da əməyi az olmamışdır.

Yığım dövründə gündəlik yarış vərəqləri, kolxoz və sovx-
ozlarda isə tarla vərəqləri buraxıldı. Məhsulun ən qısa
müddətdə itkisiz toplanması üçün briqadalararası yarış təşkil
olundu. Yığım qabaqcıllarının şərəf lövhəsi yaradıldı. Bol
məhsul uğrunda fəal mübarizə aparan, gündəlik normanı
artıqlaması ilə yerinə yetirən üzümçülərə iş üstündə mükafat
verildi. Əmək bəhsləşməsi sözün tam mənasında yeni rövnəq
aldı.

Üzümçülərimiz rayonun tarixində ən yüksək göstəriciyə
nail oldular. Vətənə 95,5 min ton məhsul təhvil verildi. İlboyu
sosializm yarışının önündə gedən təsərrüfatlar rekord
nəticələr əldə etdilər. Sabir adına sovxoz 18,5 min ton,
Kalinin adına sovxoz 15,5 min ton, Lenin adına sovxoz 13,5
min ton məhsul istehsal etdi.

Taxılçılarımız beşilliyin tapşırığına dörd ildə əməl edərək
dövlətə nəzərdə tutulandan xeyli çox məhsul təhvil verdilər.

Heyvandarlarımız da keçən təsərrüfat ilini müvəf-
fəqiyyətlə başa vurdular. İlin əvvəlində M. Hüseynzadə adına
sovxozun sağıcısı Gülbuta Xəlilovanın hər inəkdən 4 min kil-
oqram süd sağmaq barədə həmkarlarına müraciəti
heyvandarlıq təsərrüfatlarında böyük razılıqla qarşılandı.
Həmin müraciət rayon partiya komitəsinin bürosunda geniş
müzakirə edilib bəyənildi, ilk partiya təşkilatları qabaqcıl
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sağıcının iş təcrübəsini hərtərəfli öyrənib, yaymaq üçün mü-
vafiq tədbirlər gördü. Beşilliyin müəyyənedici ilində rayon
üzrə hər inəkdən inişilkindən 227 kiloqram çox – 1489 kilo-
qram süd sağıldı. Ötən ilin yekunlarına görə Lenin adına
sovxoza Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin,
ÜİHİMŞ-ni və ÜİLKGİ MK-nın keçici Qırmızı bayrağı
təqdim edilmişdir. Rayonumuz isə üzümçülük və
heyvandarlıq üzrə Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin keçici Qırmızı bayraqlarına və pul
mükafatlarına layiq görülmüşdür. Kalinin adına və Sabir
adına sovxozlar, rayon kolxozlararası tikinti idarəsi də re-
spublika yarışının qalibi hesab edərək Qırmızı bayraq və pul
mükafatları almışlar. Bütün bu nailiyyətlər rayonda ideoloji
işin təsərrüfat vəzifələri ilə düzgün əlaqələndirilməsi, sosial-
izm yarışının səmərəli təşkili, bütün əməkçilərin qarşıya
qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə səfərbərliyə
alınması nəticəsində mümkün olmuşdur.

Siyasi və iqtisadi bitkilərin əməkçilər arasında geniş təbliği
ictimai istehsalın bütün sahələrinə müsbət təsir göstərmişdir.
Sov. İKP MK-nın "Zəhmətkeşlərin iqtisadi təhsilini
artırmaq haqqında" qərarına uyğun olaraq 1974-1975-
ci dərs ilində 8 yeni iqtisadi məktəb fəaliyyət göstərmiş,
kənd təsərrüfatının aktual problemlərini öyrədən yeni xalq
universiteti təşkil edilmişdir. 4500 nəfərə qədər kommunist
və bitərəf universitet və iqtisadi məktəblərdəki
məşğələlərə müntəzəm davam etmiş, iqtisadi biliklərə
yiyələnmişdir. Onların təhlili ilə 282 nəfər təbliğatçı məşğul
olmuşdur. Təbliğatçıların səriştəsinin və peşə ustalığının
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artırılması rayon partiya təşkilatının diqqət mərkəzində
durmuşdur. Sumqayıt şəhər partiya komitəsi nəz dində
fəaliyyət göstərən ikiillik marksizm-leninzm univer si te tində
tam kursu müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Təb li ğat -
çılardan Baxış Əliyev, Bulqeyis Hüseynova, Əlimövsüm
Abbasov və başqaları universiteti fərqlənmə diplomu ilə
bitirmişlər.

Partiya maarifi şəbəkəsinin də dərs ili yüksək ideya-siyasi
səviyyədə başa çatmış, aparılan yoxlamalar keçirilən
mövzuların dinləyicilər tərəfindən tam mənimsənildiyini
göstərmişdir. Hazırda rayon partiya komitəsinin perspektiv
ideoloji iş planına uyğun olaraq partiya maarifi sistemində
yeni dərs ilinə ciddi hazırlıq görülür.

Təcrübə göstərir ki, ideoloji işin təsirliliyini artır-maqla
əya ni təşviqat vasitələrindən yerli-yerində istifadə edilmə -
sinin böyük əhəmiyyəti vardır. Əyani vasitələrin rəngarəng
tərtibi, həmin vasitələrin qarşıda duran təsərrüfat vəzifələri
ilə əlaqələndirilməsi ümumi işə böyük fayda verir. Şərəf
lövhələri, perspektiv təsərrüfat planlarını əks etdirən di-
aqramlar, şüarlar, stendlər və s. qüvvələri səfərbərliyə al-
maqda mühüm vasitədir. Bunlar hər bir əməkçi üçün sadə və
anlaşıqlıdır, konkret vəzifələri dürüst və aydın əks etdirir. Son
illərdə rayon mərkəzində, kolxoz və sovxozlarda əyani
təşviqata, onun təsirliliyinə diqqət artırılmışdır.

Doqquzuncu beşilliyin yekun ilində əməkçilərimiz qarşı -
sın da şərəfli vəzifələr durur. Təsərrüfatlarımız bu il 100 min
ton üzüm, 50 min ton taxıl, 7150 ton süd, 3250 ton ət, 7,1 mi-
lyon ədəddən sox yumurta, 480 ton yun satmaq uğrunda
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mübarizə aparırlar. Göründüyü kimi, bunlar heç də asanlıqla
yerinə yetirilməli öhdə-liklər deyil. Bu raykomdan və ilk par-
tiya təşkilatlarından siyasi-kütləvi işi hər vasitə ilə gücləndir -
məyi, zəhmətkeşlərin qüvvəsini bacarıqla səfərbərliyə almağı
tələb edir. Yekun ilinin tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirmək uğrunda hələ keçən ilin payızından ümumrayon
hərəkatı başlanmışdır.

Hələ keçən ilin axırında əməkçilərimiz bol məhsul
yetişdirmək haqqında respublika üzümçülərinə müraciət
etmişlər. Azərbaycan KP MK bu vətənpərvərlik təşəbbüsünü
bəyənmiş və respublikada geniş yayılmasını məsləhət
görmüşdür. Rayon partiya komitəsi qəbul edilmiş yüksək
sosialist öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün
geniş tədbirlər planı işləyib hazırlamışdır. Burada sosializm
yarışının təşkilinə, üzümçülərin maddi və mənəvi marağının
artırılmasına geniş yer verilmişdir. Təsərrüfatlarda səyyar
büro iclaslarının, elmi-təcrübi və elmi-nəzəri konfranslarının
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Raykomun, "Bilik"
cəmiy yəti rayon şöbəsinin, habelə kolxoz və sov-xozların
mühazirəçiləri bütünlüklə üzümçülər arasında kütləvi
təbliğat işinə cəlb olunmuşlar.

Hazırda əsas diqqət partiya, sovet, həmkarlar ittifaqları,
komsomol təşkilatlarının və təsərrüfat orqanlarının sosializm
yarışı ilə əlaqədar apardıqları işlər üzərində cəmlənmişdir.
Sosializm yarışının təşkilində və ideoloji işin güclən di -
rilməsində təsərrüfatlara konkret kömək göstərilir. Yaz işləri
ərəfəsində rayon partiya komitəsinin bürosunda Partiyanın
XXI qurultayı adına və "Pravda" sovxozlarında sosializm
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yarışının genişləndirilməsi sahəsində həmkarlar ittifaqı
təşkilatlarının fəaliyyəti haqqında fəhlə komitələri sədrlərinin
hesabatları dinlənildi. Bir qədər sonra raykom yenidən bu
məsələyə qayıtdı. Məlum oldu ki, aparılan təşkilatçılıq işi
sayəsində həmin təsərrüfatlarda becərmənin gedişi xeyli
sürətləndirilmiş, keyfiyyət məsələlərinə münasibət kökündən
dəyişmişdir. Büro gözə çarpan nöqsanları da yenidən ətraflı
təhlil etdi, onların aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər
müəyyənləşdirdi.

Hazırda rayonun kolxoz və sovxozlarında, idarə və müəs -
sisələrində cari işlərin gedişi göstərir ki, bütövlükdə rayon
zəhmətkeşləri Azərbaycan KP MK-nin və rayon partiya
komitəsinin müəyyən etdiyi tədbirlərdən irəli gələn vəzifələri
düzgün başa düşmüş, həmin vəzifələrin müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsi işinə var qüvvələri ilə girişmişlər.

Sov. İKP MK-nın aprel (1975-ci il) plenumu yekun ilinin
ən böyük siyasi hadisələrindən oldu. Sov. İKP-nin növbəti
XXV qurultayının gələn ilin fevralında çağrılacağı xəbəri
əmək adamlarımızın qollarına yeni qüvvət gətirdi. İndi ray-
onumuzun bütün təsərrüfatlarında qurultay şərəfinə əmək
fəallığı durmadan artır.

Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, rayonumuzda
da Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinə və yerli Sovetlərə seçkilər
əməkçilər arasında böyük ruh yüksəkliyinə səbəb oldu. Bu
siyahı kampaniya kənd təsərrüfatı işlərinin sürətləndirilməsi,
kollektivlər arasında sosializm yarışının yeni vüsət alması
üçün güclü vasitəyə çevrildi. Respublika Ali Sovetinə və yerli
Sovetlərə seçkilər şərəfinə zərbəçi əmək növbəsi rayonda yun
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qırxımı, yem tədarükü, üzümlüklərin becərilməsi, taxıl biçini
kimi tədbirlərlə bir vaxta düşmüşdü. Biz seçkilərə hazırlıq və
onun keçirilməsi ərəfəsində bir sıra mühüm ideoloji tədbirlər
həyata keçirdik. Partiya fəallarının, sovet işçilərinin seminar-
müşavirələrində yığıncaq və toplanışlarında seçkilərlə əlaqə -
dar konkret vəzifələr ətraflı izah edildi. Təşviqatçı,
mü ha zirəçi və siyasi məlumatçıların fəaliyyəti seçkilərin
böyük əmək coşqunluğu şəraitində keçirilməsi məqsədilə
yönəldilmişdi. Rayonun kolxoz və sovxozlarında çalışan
minlərlə əməkçi böyük siyasi hadisəni yeni nailiyyətlərlə
qarşıladı. Təsərrüfatlarımızda dövlət illik yun təhvili planı elə
birinci qırxında artıqlaması ilə yerinə yetirildi.

Bağlarımızda bol məhsul yetişdirilmişdir. Yığıma mütəşə -
kil hazırlıq görmüşük. Bütün kommunistlərin vəzifəsi aydın -
laşdırılmış, yığım texnikası, qəbul məntəqələri tam hazır
vəziyyətə gətirilmişdir.

Yekun ilində taxılçılıq və heyvandarlıq məhsulları istehsalı
sahəsində də müvəffəqiyyətləri möhkəmlətmək əzmi ilə
çalışırıq. Dənli bitkilərin və yem bitkilərinin vəziyyəti ilə
əlaqədar Azərbaycan KP MK və respublika hökumətinin
göstərişinə uyğun olaraq rayonda bir sıra vacib tədbirlər
görülmüş, biçinə mütəşəkkil hazırlıq başlanmış, bol yem
ehtiyatı yaratmaq üçün bütün imkanlar hərəkətə gətirilmişdir.
Sov. İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin "1975-ci ildə
məhsul yığımını və kənd təsərrüfatı məhsulları tədarükünü
təmin etmək tədbirləri haqqında" qərarı rayon partiya
komitəsinin geniş büro iclasında müzakirə olunmuş, partiya,
sovet, həmkarlar ittifaqı təşkilatları, təsərrüfat və tədarük
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orqanları işçilərinin rayon müşavirəsində bu məsələ bir daha
ətraflı təhlil edilmiş, bütün ideoloji vasitələrlə həmin qərar -
dan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir.

İdeoloji iş partiya işinin mühüm tərkib hissəsidir. Faktlar
göstərir ki, bir sıra hallarda sırf təsərrüfat məsələləri ilə
məşgul olub, ideoloji işi arxa plana keçirmək, təkcə siyasi
işin özünə deyil, həmçinin xalq təsərrüfatına ciddi zərər
vurur.

Həyatın qarşıya qoyduğu tələbləri müvəffəqiyyətlə həll
etmək, təsərrüfat işini siyasətlə əlaqələndirmək, adamları
şüurlu əməyə alışdırmaq üçün ideoloji işin forma və
metodlarını durmadan təkmilləşdirmək, onu yeni vəzifələrə
uyğunlaşdırmaq lazım gəlir. Rayon partiya komitəsi bundan
sonra da ideoloji işin təsirliliyi və səmərəliliyi uğrunda ciddi
mübarizə aparacaq, kommunizm quruculuğunun şərəfli
vəzifələrinin yerinə yetirilməsində onun həyatı gücündən
geniş surətdə istifadə edəcəkdir.
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XALQ MAARİFİNİN İNKİŞAFI
DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR1

Sovet məktəbi ildən-ilə zirvələr fəth edir. 1975-1976-cı
tədris ilinin birinci yarısı doqquzuncu beşilliyin son aylarına
düşür. İkinci yarım il isə onuncu beşilliyin ilk aylarına
qovuşacaq. Bu, xalq maarifi işçilərinin məsuliyyətini daha da
artırır.

Yeni tədris ili Sov. İKP-nin XXV qurultayına hazırlıqla
əlaqədar olaraq ümumxalq siyasi və əmək coşqunluğu ilə
başlamışdır. Partiyamızın XXV qurultayı xalqımızın qurucu-
luq əzminin yeni üfüqlərini aşacaq, böyük kommunizmin
təntənəsi naminə fəaliyyət proqramımızı müəyyənləşdi -
rəcəkdir. Sov. İKP-nin XXV qurultayını sovet adamları xalq
təsərrüfatının bütün sahələrində qələbələrlə qarşılayırlar.
Partiyamızın XXIV qurultayının xalq maarifi sahəsində
qərarlarında xalq maarifinin daha da inkşaf etdirilməsinin,
uşaq və gənclərin təlim-tərbiyəsinin vahid kompleks sistem-
inin formalaşdırılmasının geniş proqramı verilmişdir.
Hamılıqla orta təhsilə keçilməsi doqquzuncu beşillikdə başa
çatdırılmalıdır. Bu əzəmətli proqramın həyata keçirilməsi
üçün Sov. İKP Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər Soveti
mühüm qərarlar qəbul etdilər. Həmin qərarlarda maddi-
texniki bazanın, təlimin məzmunu və metodlarının, uşaq və
gənc lərin ideya-siyasi, əmək və əxlaq tərbiyəsinin təkmil -
ləşdirilməsi, müəllim kadrlarının hazırlığı və ixtisasının
yüksəldilməsi üçün konkret vəzifələr müəyyənləşdirildi. Yerli
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partiya və sovet orqanları da öz növbəsində XXIV qurultayın
Direktivlərinin yerinə yetirilməsində ictimaiyyətin, xalq
maarifi orqanlarının qüvvələrini birləşdirən qərarlar qəbul
etdilər.

Mən bu məqalədə xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi ilə
əlaqədar rayon partiya komitəsinin həyata keçirdiyi
tədbirlərdən, görülmüş işlərdən yığcam şəkildə bəhs etməklə
öz iş təcrübəmizlə həmkarlarımızı tanış etmək istəyirəm.

Rayonumuzda xalq maarifinin daha da inkişaf etdiril -
məsinə, gənclərin hamılıqla orta təhsilə keçməsini başa
çatdırmağa, təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə,
icbari təhsil qanununun müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə,
yeni məktəb binalarının tikintisinin genişləndirilməsinə,
məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmlən dirilmə sinə,
pedaqoji kadrların seçilib yerləşdirilməsinə və tərbiyə
olunmasına, kənd müəllimləri üçün lazımi şərait yaradılma -
sı na xüsusi qayğı göstərilir.

Rayon partiya komitəsi öz bürolarında müntəzəm olaraq
xalq maarifinin inkişafına, məktəblərin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsinə dair məsələlər müzakirə
edir. Təkcə 1974 - 1975-ci dərs ilində rayon partiya komitə -
sinin bürosunda partiya təşkilatları ilə ümumtəhsil
məktəblərinin pedaqoji kollektivlərinin əlaqəsinə, ümumi
icbari təhsil qanununun yerinə yetirilməsinə, ictimai fənlərin,
rus dilinin tədrisinin yaxşılaşdırılmasına, məktəb tikintisinin
və şəbəkələrinin genişləndirilməsinə, məktəblərdə bədii
özfəaliyyət kollektivlərinin işinin yaxşılaşdırılmasına, təlim-
tərbiyənin daha da möhkəmləndirilməsinə dair 9 məsələ
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müzakirə edilmişdir. Bundan əlavə "Gənclərin ümumi orta
təhsilə keçməsini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini
daha da inkişaf etdirmək haqqında" Sov. İKP MK və SSRİ
Nazirlər Sovetinin 20 iyun 1972-ci il tarixli və "Kənd
ümumtəhsil məktəbinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq
tədbirləri haqqında" Sov. İPK MK və SSRİ Nazirlər Sove-
tinin 2 iyul 1973-cü il tarixli qərarlarının rayonun ümumtəhsil
məktəblərində yerinə yetirilməsinin vəziyyəti Sov. İKP MK
və Azərbaycan KP MK nümayəndələri tərəfindən yoxlanmış -
dır. Əldə olunan müvəffəqiyyətlər və buraxılan nöqsanlar
yerindəcə təhlil edilmiş, araşdırılmış, nöqsanları aradan
qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər hazırlanıb həyata keçiril -
məsinə başlanmışdır. Bundan sonra isə Azərbaycan KP MK-
nın Elm və Tədris Müəssisələri Şöbəsi məktəb partiya
təşkilatları katibləri, nümayəndələrinin iştirakı ilə rayonda
seminar – müşavirə keçirmişdir. Bu müşavirənin əməli
əhəmiyyəti çox olmuşdur.

Keçirilən tədbirlər və müzakirə daim prinsipial və əməli
xarakter daşımış, nöqsanlar kəskin tənqid olunmuş, onları
doğuran səbəblər hərtərəfli təhlil edilmiş və bu sahədə əsaslı
dönüş yaratmaq, pedaqoji kollektivlərin işini canlandırmaq,
xalq maarif işçilərinin məsuliyyət hissini artırmaq üçün
konkret tədbirlər görülmüşdür. Bu tədbirlər, həqiqətən,
səmərəli nəticə vermişdir. Belə ki, məktəblərin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, gənclərin ümumi orta təhsilə
cəlb edilməsi, kənd ümumtəhsil məktəblərinin normal fəaliy-
yəti üçün tam şəraitin yaradılması, məktəblərə metodiki
köməklik göstərilməsi, müəllim kadrlarının ixtisaslarının
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artırılması, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi, kitab
fondları yaradılması, müəllimlərlə aparılan ideya-siyasi işin
gücləndirilməsi, onların müstəqil çalışması, marksizm-
leninizm ideyasına daha dərindən və hərtərəfli yiyələnməsi,
məktəblərdə kommu-nistlərin boy sırasının artması sahəsində
tamamilə dönüş yaranmışdır.

Hər şeydən əvvəl, 1974-1975-ci dərs ilində xalq təsərrüfatı
planı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir. Xalq təsərrüfat
planı gündüz ümumtəhsil məktəblərində 100 faiz, o
cümlədən birinci siniflər üzrə 110 faiz, doqquzuncu siniflər
üzrə 100,5 faiz, məktəbyanı inter-natlar üzrə 100 faiz,
günüuzadılmış qruplara uşaq qəbulu üzrə 100 faiz yerinə
yetirilmişdir.

Xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi başqa sahələrlə yanaşı
bilavasitə məktəb tikintisinin genişləndirilməsi ilə bağlı
olduğu üçün rayon partiya komitəsi bu sahəyə daha çox
diqqət yetirir. Rayonun şəhər, qəsəbə və kəndlərində son illər
13.500 yerlik məktəb, yardımçı bina, əlavə sinif otağı,
emalatxana, uşaq bağçası tikilib istifadəyə verilmişdir.
Rayonda son bir neçə ildə 7 orta, 16 səkkizillik, 2 ibtidai
məktəb binası, 1350 yerlik 41 sinif otağı, 380 yerlik uşaq
bağçası binası tikilmişdir. Hazırda Məlhəm, Bağırlı, Adnalı,
Nərimankənd, Mərəzə qəsəbə, Şamaxı şəhər məktəbləri üçün
3234 şagird yeri olan yeni və müasir tipli binaların tikintisi
başa çatmaq üzrədir. Onlar tezliklə istifadəyə veriləcəkdir.

Sevindirici haldır ki, məktəb tikintisinə rayonun partiya
təşkilatları ilə yanaşı kolxoz və sovxoz rəhbərliyi də ciddi
maraq göstərirlər. Rayonumuzda bu il bir sovxoz, iki kolxoz
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təşəbbüs yolu ilə orta məktəb binasının inşa etməyi qərara
almışdır. Bu işə artıq başlanmışdır. Təşəbbüs yolu ilə məktəb
tikintisi bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.

Məlum olduğu kimi "Kənd ümumtəhsil məktəbinin iş
şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında" Sov.
İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarında kənd
müəllimlərinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlara əlavə
imtiyazlar verilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Rayon partiya komitəsi, sovet və təsərrüfat orqanları gündəlik
fəaliyyətdə həmin qərarların yerinə yetirilməsinə səy
göstərirlər. Rayon partiya komitəsi kənd məktəbi müəllimləri
üçün nümunəvi mənzil - məişət şəraiti yaradılmasına, onların
rayonun ictimai həyatında fəal iştirakına daim qayğı göstərir.
İndi kəndlərdə müəllimlər evi tikilir, qabaqcıl gənc müəl -
limlər birinci növbədə partiya sıralarına qəbul edilir, öz
üzərlərində daim çalışan, marksizm-leninizm nəzəriyyəsinə
dərindən yiyələnən müəllimlər partiya və komsomol maarifi
sistemlərində dərs deməyə cəlb olunurlar. Rayonda bacarıqlı,
əməksevər müəllimlər kimi tanınan Davud Orucov, Əziz
Məlikov, Talıb Talıbov, Knarik Kizoqyan, Semyon Sudakov,
Gülnaz Qəribova, Şahbaz Şahbazov, Nüsrət Ağayev həm də
qabaqcıl təbliğatçılardır.

Rayon partiya komitəsi mənəvi keyfiyyətcə daha sağlam,
siyasi cəhətdən yetkin, işinə məsuliyyətli münasibət göstərən,
təşkilatçılıq qabiliyyəti olan müəllimlərin rəhbər vəzifələrə,
partiya, sovet işinə, məktəb direktorluğuna irəli çəkilməsinə
də ciddi diqqət yetirir. Belə ki, rayonun bir neçə təsərrüfat
sahələrində partiya təş-kilat katibliyi, kənd və qəsəbələrdə
Sovetlərin işinə rəhbərlik müəllimlərə etibar edilmişdir.
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Qadın müəllimlərin irəli çəkilməsi də diqqət mərkəzin -
dədir.1975-1976-cı dərs ilinin başlanğıcında təzə təyin olunan
6 nəfər məktəb direktorunun 3 nəfəri qadındır. Sov. İKP
XXIV qurultayının qarşımızda qoyduğu ən ümdə və təxirə -
salınmaz vəzifələrdən biri təlimin keyfiyyətini yüksəltmək
şagirdlərin dərin və əsaslı biliyə yiyələnmələri problemini
həll etməkdən ibarətdir. Rayonumuzun məktəblərinin peda -
qoji kollektivləri qurultayın qarşıya qoyduğu bu vəzifəni
şərəflə yerinə yetirir, gənclərin hamılıqla orta təhsilə keçməsi
sahəsində əllərindən gələni əsirgəmirlər.

Rayon məktəblərində öz ixtisasını yaxşı bilən ideya-siyasi
səviyyəsini və pedaqoji ustalığını durmadan yüksəldən,
ölkəmizin Moskva, Leninqrad və digər şəhər məktəblərinin
mütərəqqi iş üsulunu öyrənib şagirdlərə dərin və əsaslı bilik
verən yüzlərlə qabaqcıl müəllim vardır. Rayon partiya komi -
təsi onların yaradıcı əməyini həmişə yüksək qiymətləndirir.

1974-1975-ci dərs ilində öz işini dərindən sevən, şagird -
lərə möhkəm bilik verən, rayonun ictimai həyatında yaxın -
dan iştirak edən 15 nəfər müəllim rayon partiya komitəsinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmiş, bir çoxunun şəkli şərəf
lövhəsinə vurulmuşdur.

Xalq maarifinə göstərilən qayğı və diqqət nəticəsində
1974-1975-ci tədris ilinin sonunda rayonda dərs müvəf -
fəqiyyəti 98 faiz olmuşdur. 37 məktəb, 614 nəfər müəllim
ikiilliksiz işləmişdir. Əlaçıların sayı 1973-1974-cü dərs ilinə
nisbətən 1562 nəfərdən 1756 nəfər, fizika, kimya, biologiya
və riyaziyyat kabinetlərinin sayı 110-dan 265-ə çatdırılmışdır.

Görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq xalq maarifi
sahəsində nöqsanlarımız, həlli vacib olan mühüm prob-
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lemlər də vardır. Rayon partiya komitəsi müntəzəm olaraq
bu nöqsanları öyrənir və onların aradan qaldırılması üçün
partiya təşkilatlarının, pedaqoji kollektivlərin, kommunist -
lərin qüvvələrini səfərbərliyə alır. Bu sahədə "Rayon xalq
maarif şöbəsinin fəaliyyətindəki ciddi nöqsanlar haqqında"
rayon partiya komitəsinin 17 iyul 1974-cü il tarixli qərarın -
dan sonra xeyli iş görülmüşdür.

Rayonumuzda 105 orta, səkkizillik və ibtidai məktəb
fəaliyyət göstərir ki, bunlarda 26 min nəfərdən çox şagird
təh sil alır. Axşam (növbəli) məktəblərin şəbəkəsi də
genişlən di rilmiş və buraya1900 nəfər istehsalatçı gənc
cəlb edilmişdir.

Rayon partiya komitəsinin gördüyü tədbirlərin xeyli
hissəsi məktəblərdə təlim-tərbiyənin daha da yüksəlməsinə,
istehsalatda çalışan gənclərin hamılıqla ümumtəhsil məktəb -
lərinə cəlb edilməsinə, kənd məktəblərində lazımi iş şərai -
tinin yaradılmasına və məktəblərdə əsas göstəricilərin
respublika səviyyəsinə çatdırılmasına yönəldilmişdir.

Rayon partiya komitəsi Azərbaycan KP MK-nın 1975-ci
il iyul tarixli plenumunun qərarlarına uyğun olaraq başqa
sahələrlə yanaşı, rayonda xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi
ilə əlaqədar müəllim kadrların seçilməsinə, tərbiyə edilmə -
sinə və yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Bu il rayona
göndərilmiş 150 nəfər gənc müəllim ümumtəhsil məktəb -
lərində işlə təmin olunmuşdur.

Rayon partiya komitəsi xalq maarifinin hərtərəfli inkişa -
fına bundan sonra da var qüvvəsini sərf edəcək, Sov. İKP
XXV qurultayını şərəfli əmək nailiyyətləri, yüksək tədris
göstəriciləri ilə qarşılayacaqdır.

Sahib Sailov

242



MÜTƏŞƏKKİLLİK NÜMUNƏSİ1

Sov. İKP XXV qurultayı ölkəmizdə kənd təsərrüfatının
daha da inkişaf etdirilməsini çox mühüm ümumdövlət və
ümumxalq vəzifəsi hesab etmiş, bunun üçün konkret proqram
hazırlamışdır. Qurultay kənd təsərrüfatı sahəsində qarşıya bir-
biri ilə üzvi şəkildə əlaqədar olan iki məqsəd qoymuşdur. Bu
məqsədlər ölkənin ərzaqla və kənd təsərrüfatı xammalı ilə
etibarlı surətdə təchiz edilməsinə nail olmaqdan və şəhərlə
kəndin maddi və mədəni həyat şəraitinin bundan sonra da bir-
birinə yaxınlaşması yolu ilə getməkdən ibarətdir. Partiya -
mızın bu göstərişi fəhlə sinfinin və kolxozçu kəndlilərin əsas
mənafeyinə, ölkəmizdə kommunizm quruculuğu mənafeyinə
tamamilə uyğundur.

Lenin aqrar siyasətini dönmədən həyata keçirən partiya və
hökumətimiz sovet cəmiyyətinin hər bir tarixi inkişaf dövrü
üçün kənd təsərrüfatının vəzifələrini müəyyən edirlər. Müasir
mərhələdə partiyamızın həyata keçirdiyi aqrar siyasətin əsası
isə Sov. İKP MK-nın mart (1965-ci il) plenumu tərəfindən
qoyulmuşdur. Bu siyasət kolxoz və sovxozların iqtisadiy -
yatının ikişafına çox böyük müsbət təsir göstərmişdir. Mart
plenumundan sonra əhali artımı da nəzərə alınmaqla adam -
başına kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 25 faiz
çoxalmışdır. Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası xeyli
möhkəmlənmiş, kənddə energetika qurğularının gücü iki
dəfə, kənd təsərrüfatına verilən mineral gübrələrin miqdarı
üç dəfə artmışdır. Kənd təsərrüfatı istehsalında əmək məhsul -
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darlığı 1,6 dəfə yüksəlmişdir.
Lakin partiyamız əldə edilən nailiyyətləri lazımınca

qiymətləndirməklə bərabər, bunu da yaxşı görür ki, kənd
təsərrüfatı istehsalının artım sürəti, kolxoz və sovxoz -
larımızın iqtisadi göstəriciləri ölkəmizin kənd təsərrüfatı
məhsullarına artan tələbatını hələ tam ödəmir. Buna görə də
indi kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi və onun səmə -
rəsinin artırılması vəzifəsi ön sıraya çəkilir. Sov. İKP XXV
qurultayı müəyyən etmişdir ki, bu vəzifənin müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirilməsi xeyli dərəcədə istehsalın ixtisaslaşdırılması
və təmərküzləşdirilməsindən, onun müasir sənaye əsasında
qurulmasından asılıdır. Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Bre-
jnev yoldaş bunu kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməyin əsas
istiqaməti adlandıraraq partiyamızın XXV qurultayında
demişdir: "…təsərrüfatlararası kooperativləşdirmə və aqrar-
sənaye inteqrasiyası əsasında istehsalın ixtisaslaşdırılması və
təmərküzləşdirilməsi istehsalın həcmini sürətlə artırmaq,
əmək məhsuldarlığını xeyli yüksəltmək və maya dəyərini
aşağı salmaq üçün böyük imkanlar yaradır. Deməli, bu xətti
daha fəal yetirmək lazımdır. Bizim təşkilatçılıq işimiz,
planlaşdırma, iqtisadi vasitələrdən istifadə olunması bu
mütərəqqi prosesə hər vasitə ilə kömək etməlidir".

XXV qurultay tərəfindən bəyənilən xətti əməli surətdə
yerinə yetirərək Sov. İKP MK bu ilin may ayında "Təsər -
rüfatlararası kooperativləşdirmə və aqrar-sənaye inteqrasiyası
əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşdırılmasını və
təmərküzləşdirilməsini daha da inkişaf etdirmək haqqında"
qərar qəbul etmişdir. L. İ. Brejnev yoldaşın təşəbbüsü ilə
qəbul olunan bu sənədin böyük nəzəri, siyasi və ictimai-iqti-
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sadi əhəmiyyəti vardır. Həmin sənəd inkişaf etmiş sosializm
şəraitində Lenin kooperativ planının əməli surətdə yerinə
yetirilməsində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Partiya -
mızın hazırladığı tədbirlər məhsul istehsalının ictimailəşdi -
rilməsi səviyyəsini yüksəltmək, ictimai münasibətləri
təkmil ləşdirmək, sosializm mülkiyyətinin iki formasını bir-
birinə yaxınlaşdırmaq, şəhərlə kənd arasında mühüm fərdləri
tədriclə aradan qaldırmaq üçün yol açır. Mövcud qərarda
sosialist kəndində istehsal münasibətlərinin və ictimai mü-
nasi-bətlərin daha da təkmilləşdirilməsi elmi surətdə müəy-
yən edilir, bu xəttin həyata keçirilməsində partiya, sovet və
təsərrüfat orqanlarının, elmi idarələrin vəzifələri göstərilir.

"Təsərrüfatlararası kooperativləşdirmə və aqrar-sənaye
inteqrasiyası əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisas -
laşdı rılmasını və təmərküzləşdirilməsini daha da inkişaf
etdirmək haqqında" Sov. İKP MK-nın qərarını sovet adamları
böyük diqqətlə öyrənirlər. Kolxoz və sovxozlarda, müəssisə
və tikintilərdə zəhmətkeşlər bu qərarı yekdilliklə bəyənir.
Həmin sənəddə şərh olunan müddəaları Vətənimizin tərəq -
qisinə, xalqın rifahının daha da yüksəlməsinə partiyamızın
göstərdiyi qayğının yeni, parlaq təzahürü sayırlar.

Keyfiyyət və səmərəlilik beşilliyi olan onuncu beşillik
tapşırıqlarının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi bütün
sahələrdə kommunistlərin, əmək adamlarının tapşırılmış işə
məsuliyyətlə yanaşmalarından, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və
mütəşəkkillik nümunəsi göstərmələrindən, qabaqcıl olmala -
rından çox asılıdır. Şamaxı rayon partiya təşkilatı beşilliyin
ilk günündən tərbiyə işlərini bu istiqamətdə qurmuş, qarşıda
duran vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün bir
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sıra tədbirlər hazırlayıb həyata keçirmişdir.
Doqquzuncu beşillik rayonumuzun iqtisadi və mədəni

quruculuğunun bütün sahələrində böyük iz buraxmışdır.
Təsərrüfat quruculuq və mədəni quruculuq sahəsində qaza -
nılan görkəmli nailiyyətlər ilk növbədə respublika partiya
təşkilatının səmərəli fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycan KP
Mərkəzi Komitəsi, onun bürosu doqquzuncu beşillik illərində
işimizə düzgün istiqamət vermiş, nöqsanlarımızı vaxtında
göstərmiş, onların aradan qaldırılmasında bizə kömək
etmişlər. Biz Mərkəzi Komitənin tələb etdiyi kimi, partiya və
dövlət intizamının möhkəmləndirilməsinə diqqəti artırmış,
təsərrüfata partiya rəhbərliyinin səviyyəsini xeyli yüksəltmiş,
tükənməz ehtiyat mənbələri olan sosializm yarışının geniş -
lənməsinə, qabaqcıl təcrübənin yayılmasına ciddi fikir
vermişik. Məhz bu səbəbdəndir ki, doqquzuncu beşillik planı
bütün göstəricilər üzrə vaxtından əvvəl və artıqlaması ilə
yerinə yetirmişik.

Doqquzuncu beşillikdə əmək məhsuldarlığının yüksəldil -
məsi, məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması, təsərrüfat -
ların rentabelliyinin artırılması, sovxoz fəhlələrinin,
kol xoz çuların maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması sahəsində
də az iş görülməmişdir. Rayon əməkçilərinin fədakarlığı,
hünəri və işgüzarlığı sayəsində üzümçülükdən 15 milyon
manatdan çox xalis gəlir əldə edilmiş, fəhlə və qulluqçulara
əlavə əmək haqqı və mükafat olaraq 6 milyon manat pul
verilmişdir. Beşilliyin yekun ilində rayonun kənd təsərrüfatı
məhsulları satışından gəlir 1971-ci ildəki 37 milyon manat-
dan artaraq 135 milyon manata çatmışdır.

Doqquzuncu beşillikdə qazanılan nailiyyətlərə görə ray-
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onumuz Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin,
ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ MK-nın keçici Qırmızı bayrağına
layiq görülmüşdür. Keçən il Lenin adına sovxoza "Şərəf
nişanı" ordeni verilmiş, onlarca fəhlə, həmçinin, rayonun bir
sıra təsərrüfatları beşilliyin ayrı-ayrı illərində sosializm
yarışının qalibi kimi Azərbaycan KP MK-nın, respublika
Nazirlər Sovetinin, AHİŞ-in və Azərbaycan LKGİ MK-nın
keçici Qırmızı bayrağını almışlar.

Bütün bu nailiyyətlər məsuliyyətimizi daha da artırmış,
yaradıcılığımızı genişləndirmişdir. Onuncu beşilliyi dörd ildə
yerinə yetirmək haqqında rayon zəhmətkeşlərinin təşəbbüs
qaldırması onların daha böyük qələbə əzminin ən bariz
nümunəsidir. "Onuncu beşillikdə dövlətə kənd təsərrüfatı
məhsulları satışına dair xalq təsərrüfatı planını vaxtından
əvvəl yerinə yetirmək sahəsində Şamaxı, Şamxor, Lənkəran
və Masallı rayonları kənd əməkçilərinin təşəbbüsü haq-
qında" Azərbaycan KP MK-nın qəbul etdiyi qərarda təşəb -
büsümüzün böyük vətənpərvərlik hərəkatı kimi qiy mət lən-
 dirilməsi və onun respublikada yayılması zəhmətkeşlərimizi
daha da ruhlandırmışdır.

Azərbaycan KP MK-nın həmin qərarı rayonun bütün ilk
partiya təşkilatlarında geniş müzakirə edilmiş, kollektivlər
yüksək öhdəliklər götürmüşlər. Ümumiyyətlə, müəyyən
edilmişdir ki, beş ildə dövlətə altı ilin planı həcmində kənd
təsərrüfatı məhsulları satmaq tamamilə mümkündür. Ray-
onun kənd əməkçi-ləri beş ildə dövlətə 49.860 ton əvəzinə
59.832 ton taxıl, 487.450 ton əvəzinə 584.940 ton üzüm, 17.
150 ton əvəzinə 20.550 ton ət, 36.550 ton əvəzinə 43.740 ton
süd, 2.347 ton əvəzinə 2.814 ton yun, 33.570 min ədəd
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əvəzinə 40.384 min ədəd yumurta satmağı qərara almışlar.
Sov. İKP XXV qurultayının qərarları rayon zəhmət-keş -

lərinin qurub-yaratmaq əzmini daha da artırmışdır. Qurul -
tayın yekunları ayrı-ayrı təşkilatlarda müzakirə edilərkən
çıxış edən kommunistlər, istehsalat qabaqcılları daha yüksək
sosialist öhdəlikləri götürmüşlər. Məsələn, Xaqani adına
sovxozun briqadiri, Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin deputatı
Kərim Kərimov, həmin sovxozdan Xuduş Xudaverdiyev,
"Günəşli" sovxozunun briqadiri Paşa Əyyubov, hektarçı fəhlə
Dostəlı Yaqubov, Lenin adına "Şərəf nişanı" ordenli sovx-
ozun briqadiri Sadıq Nəsirov, Mövsüm Yəhyayev, fəhlə
Səbirə Hacıyeva, Süd əmtəə fermasının müdiri Səlim
Babayev, S. Ə. Şirvani adına sovxozun briqadiri Vartan
Ohanov, Sabir adına Sovxozun briqadiri, üzüm ustası
Sədrəddin Əhmədov, Çingiz Babayev, iki dəfə Lenin ordenli
Əkbər Mahmudov, Engels adına sovxozun briqadiri, üzüm
ustası Kəmaləddin Salahov, Kalinin adına sovxozun briqadiri
Əvəz Haqverdiyev, İliç adına kolxozun sağıcısı Nadejda
Svixnuşina, kolxozlararası tikinti idarəsinin bənnası Sayıl
Mayılov, C.Cabbarlı adına sovxozun mexanizatoru Ağahey -
bət Əsgərov və onlarca başqaları bir beşillikdə iki beşillik
planı yerinə yetirmək uğrunda mübarizə aparırlar.

Rayon partiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları sosializm
yarışının təşkilinə və onun əmək kollektivləri arasında geniş
vüsət almasına yaxından diqqət yetirirlər. Yarışa vaxtaşırı
yekun vurulur, qabaqcıllar mükafatlandırılır. Rayon partiya
komitəsi, ilk partiya təşkilatları yarışın əyani olmasına xüsusi
əhəmiyyət verirlər. Məhz bu səbəbdəndir ki, indi rayonun hər
bir zəhmətkeşi konkret olaraq nəyin uğrunda mübarizə
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apardığını yaxşı bilir. O, bilir ki, dövlət planı qanundur və
onu yerinə yetirmək hər bir əməkçinin müqəddəs borcudur.
Sosialist öhdəliyini yerinə yetirmək isə hər bir adamın
vətənpərvərlik işidir. 1976-cı ildə taxılçılarımız, üzümçü -
lərimiz, heyvandarlarımız tərəfindən əldə olmuş böyük
qələbənin bir səbəbi də məhz bununla izah edilməlidir.

L.İ. Brejnev yoldaşın çıxışlarında irəli sürülən müddəa -
lardan və çıxarılan nəticələrdən ruhlanan taxılçılar bu il
məhsul yığımını qısa müddətdə və itkisiz başa çatdırmışlar.
Taxılçılarımız rayonun tarixində ilk dəfə olaraq taxıl
istehsalını 60 min tona çatdırmış, hər hektardan dəmyə
şəraitdə 19,3 sentner məhsul götürmüşlər. Dövlətə 9,2 min
ton əvəzinə 18 min tona yaxın taxıl satılmışdır.

Rayon partiya komitəsi taxılçılığın inkişafı ilə əlaqədar
hələ keçən il, payızlıq taxıl əkini kampaniyasından sonra bir
sıra mühüm tədbirlər görmüşlər. Məsələn, taxılçıların zona
müşavirələri və toplanışları keçirilmiş, qarşıdakı vəzifələr
konkret müəyyənləşdirilmişdir. Bundan başqa respublikanın
görkəmli alimlərinin rayonun taxılçıları qarşısında çıxışı
təşkil edilmişdir. Bir sözlə, rayon partiya komitəsinin və ilk
partiya təşkilatlarının çoxcəhətli fəaliyyəti təsərrüfat, siyasi
və ideya tərbiyə məsələlərinin düzgün həllinə, qəbul edilən
qərarların konkretliyinə və reallığına, qarşıya qoyulan vəzifə -
lərin yerinə yetirilməsində müsbət nəticə vermişdir.

Taxılçılıq üçün o qədər də əlverişli olmayan cari ildə M.
Hüseynzadə adına sovxozun, İliç adına, K. Marks adına, Tel -
man adına kolxozların, "Bakı", "Kommunist" kolxozlarının
əkinçiləri böyük fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərmiş, hər hektardan yüksək məhsul toplamağa nail
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olmuşlar. M. Hüseynzadə adına sovxozun (direktoru
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı A. Popova, partiya
komitəsinin katibi M. Baxışov yoldaşlardır) əmək adamları
bu il 2 min hektar sahənin hər hektarından 33 sentnerə yaxın
məhsul götürmüşlər. Rayon partiya komitəsi M. Hüseynzadə
adına sovxozun, həmçinin hər hektardan rayon səviyyəsindən
çox məhsul götürən İliç adına, K. Marks adına kolxozların iş
təcrübəsini ümumiləşdirib yaymaq haqqında xüsusı qərar
qəbul etmişdir. Həm də təsərrüfatların, həm də digər qabaqcıl
taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq təsərrüfatlarının,
briqadirlərin ayrı-ayrı adamların iş təcrübəsi "Yeni Şirvan"
rayon qəzeti, "Yarış vərəqəsı", xüsusi "Bülleten" vasitəsi ilə
də geniş yayılır.

Hazırda rayonda gələn ilin bol məhsulunun təməli qoyulur.
Təsərrüfatların, demək olar ki, hamısında payızlıq taxıl əkini
keyfiyyətlə və yüksək aqrotexniki müddətlərdə keçirilmişdir.
31 min hektarından artıq sahədə yüksək məhsuldar, rayonun
iqlim və torpaq şəraitinə uyğunlaşdırılmış toxum səpilmişdir.
Hər yerdə aqrotexniki qaydalara düzgün riayət edilmiş və
yaxşı bitir alınmışdır. İndi rayon taxılçılarını düşündürən əsas
məsələ - onuncu beşilliyin ikinci ilində ən azı 70 min ton taxıl
istehsal etmək məsələsidir.

Üzüm Şamaxının şanı-şöhrəti, onun ən qiymətli sərvətidir.
Son vaxtlar Şamaxı üzümünün şöhrəti daha da yüksəlmiş,
üzümçülük ən gəlirli sahələrdən birinə çevrilmişdir. Rayonda
üzümçülük xeyli inkişaf etdirilmişdir. Hazırda rayonumuzda
üzüm bağlarının sahəsi 21.423 hektara, o cümlədən
məhsuldar üzümlüklərin sahəsi 17.029 hektara çatdırılmışdır.

"Azərbaycan SSR-də üzümçülüyü daha da inkişaf
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etdirmək tədbirləri haqqında" Azərbaycan KP MK-nın və re-
spublika Nazirldər Sovetinin 16 noyabr 1971-ci il tarixli
qərarından sonra rayonumuzda bu mühüm sahənin inkişaf
etdirilməsində böyük irəliləyiş olmuşdur. Sovxoz və kolxo-
zlarda üzümçülük mədəniyyətinin yüksədilməsinə, qabaqcıl
təcrübədən və elmi nailiyyətlərdən yaradıcılıqla istifadə
olunmasına, aqrotexniki tədbirlərin kompleks həyata keçiril -
məsinə, torpağın tələbinə uyğun şəkildə mineral və üzvi
gübrələr işlədilməsinə diqqət artırılmışdır. Üzüm istehsalı ilə
onun emal bazası arasında uyğunsuzluq aradan qaldırılmış,
keçən il iki yeni şərab zavodu tikilib istifadəyə verilmiş,
mövcud şərab zavodlarının həcmi xeyli genişləndirilmişdir.

Məlum olduğu kimi bu il havalar üzümçülük üçün əlverişli
olmamışdır. Lakin havaların törətdiyi çətinliklər heç kimi
ruhdan salmamışdır. Əksinə, üzümçülərimiz əsl hünər,
qəhrəmanlıq göstərmiş, bol məhsul yetişdirməyə nail
olmuşlar. Yaz aylarında yağan güclü yağışlar üzümçülük
üçün ən qorxulu xəstəliklərin əmələ gəlməsinə şərait
yaradırdı. Amma görülən tədbirlər nəticəsində də hər şey
qaydasına düşdü, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı kəskin
mübarizə aparıldı. Rayon partiya komitəsinin Lenin adına
sovxozda keçirdiyi səyyar büronun əhəmiyyəti xüsusilə
böyük oldu. Büro iclasında mütəxəssislər yoxlamanın
nəticəsi haqqında məlumat verdilər. Aydın oldu ki, Nəsimi
adına, Kalinin adına, N. Nərimanov adına, S.Vurğun adına
sovxozların bəzi briqadalarında məsuliyyətsizlik nəticəsində
alaq otlarına qarşı zəif mübarizə aparılır, cərgəa-ralarının
şumlanması, sahələrə kultivasiya çəkilməsi gecikdirilir.
Rayon partiya komitəsi bürosunun qərarı ilə büro üzvləri,
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partiya fəalları təsərrüfatlara göndərildi. Kommunistlərin və
təcrübəli üzümçülərin köməyi ilə nöqsanlar qısa müddətdə
aradan qaldırıldı. Becərmə işlərinin keyfiyyəti yaxşılaşdırıldı.

Rayon partiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları üzümçü -
lük sahəsində irəli sürülən hər hansı təşəbbüsü, səmərələş -
dirici təklifi vaxtında müdafiə edir, onun istehsalatda
yayılmasına çalışırlar. "Günəşli" sovxozunun kommunistləri
Sov. İKP XXVqurultayının yekunlarını müzakirə edərkən
məhsuldarlığı artırmaq yolu ilə dövlətə 6.600 ton əvəzinə 9.
000 ton üzüm təhvil vermək barədə yüksək öhdəlik
götürmüşdülər. Rayon partiya komitəsinin bürosu "Günəşli"
sovxozu üzümçülərin bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirdi və
onun bütün təsərrüfatlarda yayılmasını qərara aldı. Tezliklə
"Günəşli" sovxozu üzümçülərinin təşəbbüsünə yüzlərlə
üzümçü və şərab zavodlarının fəhləsi qoşuldu. "Günəşli"
sovxozunun üzümçüləri vəd verməklə kifayətlənmədilər.
Onlar üzümlüklərə aqrotexniki tədbirlər əsasında qulluq
etdilər. Nəticə gözlənildiyindən də yaxşı oldu. Üzümçülər
6.600 ton əvəzinə 12 min tondan çox üzüm istehsal etdilər.
İstehsalat qabaqcıllarının sayı əvvəlki illərə nibətən xeyli
çoxaldı. Əli Bayramovun, Əbdülhəsən Abdullayevin, Paşa
Əyyubovun briqadaları indi 1977-ci ilin hesabına işləyirlər.
"Şərəf nişanı" ordenli A.İ.Lenin  adına sovxozun kollektivi
(direktoru Nadir Məmmədov, partiya komitəsinin katibi
Rəfiqə Səmədova) onuncu beşilliyin ilk ilində daha böyük
əmək qələbəsi qazanmışdır. Sovxozda 12.150 ton əvəzinə 25
min tondan çox keyfiyyətli üzüm istehsal edilərək iki ilin
planı artıqlaması ilə ödənilmişdir. Üzüm bağlarının hər
hektarından orta hesabla 195 sentner məhsul götürülmüşdür.
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Sadıq Nəsirovun, respublika Dövlət mükafatı laureatı Dilavər
Yolçiyevin, Şirinağa Şirinovun, Əhəd Teymurovun, Qasım
Zamanovun, Fikrət Kərimovun briqadalarının hər biri 1.000
tondan çox məhsul istehsal etmişdir. Yarəli Şıxalıyevin,
Azərbaycan KP MK üzvlüyünə namizəd Zəminə Məmməd -
kəri movanın, Mövsüm Yəhyayevin, Ağaməmməd
Məmişovun briqadalarında məhsuldarlıq daha yüksək
olmuşdur. Beləliklə, sovxozun kollektivi dövlətə üzüm
təhvilinə dair beşillik planı üç ildə yerinə yetirməyə söz
vermişdir. Bütün bu müvəffəqiyyətlər onun nəticəsidir ki,
sovxozda üzümçülərin sosializm yarışı düzgün qurulmuş,
mütəşəkkillik artırılmış, qabaqcıl təcrübənin, mütərəqqi iş
üsullarının təbliği ön plana çəkilmişdir. Məsələn, bu il sovx-
ozun üzümçüləri belə bir faydalı, səmərələşdirici təklif irəli
sürmüşlər ki, texnika vasitəsi ilə eyni vaxtda bir neçə
becərmə işi görmək mümkündür. Onlar traktora qoşulmuş
çiləyici aparatların gövdəsinə diskli mala və tros əlavə edərək
eyni vaxtda həm bağlara bordo mayesi çiləmiş, həm də
torpağa kultivasiya çəkmişlər. Bunun böyük iqtisadi səmərəsi
olmuşdur.

Hər bir təsərrüfat sahəsində olduğu kimi üzümçülükdə də
məhsul yığımı həlledici dövr sayılır. Yetişdirilmiş bol
məhsulu itkisiz yığmaq üçün rayon üzrə xüsusi qərargah
yaradılmışdır. Məhsul yığımı ərəfəsində rayon partiya
komitəsi "Rayonun partiya, sovet, həmkarlar ittifaqı və kom-
somol təşkilatlarına, sovxoz fəhlələrinə, kolxozçularına, idarə
və müəssisə kollektivlərinə, məktəbli - gənclərə" müraciət
qəbul etmiş, bütün kommunistlərə çağırış xarakterli məktub
göndərilmişdir. Bu sənədlər rayon zəhmətkeşlərinin məsuliy -
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yətini artırmış, onları yığımda fəal iştirak etməyə
ruhlandırmışdır. Məhsul yığımında hər gün 25 min adam
iştirak etmiş və orta hesabla 6,5- 7 min ton üzüm toplamışdır.

Üzümçülərimiz Sov. İKP XXV qurultayının və Azərbay -
can KP XXIX qurultayının tarixi qərarlarını həyata keçirərək
bu il rekord miqdarda məhsul, 145 min tondan çox üzüm is-
tehsal edib dövlətə satmışlar.

Üzümçülüyün intensiv inkişafı rayonun ictimai-siyasi
həyatında müsbət dəyişikliklər əmələ gətirmiş, zəhmətkeş -
lərin güzəranını xeyli yaxşılaşdırmışdır . Sovxoz fəhlələrinin
orta aylıq əmək haqqı səkkizinci beşillikdəkinə nisbətən
təqribən iki dəfə artaraq 180 -220 manata çatmışdır. Lenin
adına, Kalinin adına, S. Ə. Şirvani adına sovxozlarda fəhlə
və mexanizatorların aylıq əmək haqqı daha yüksəkdir.

Taxılçılarımızın və üzümçülərimizin işində olan müs-bət
cəhətlərdən biri budur ki, dövlətə təhvil verilən məhsulun
hamısı yüksək keyfiyyətli olmuşdur. Hər hektarın məhsul -
darlığı əvvəlki illərə nisbətən xeyli yüksəlmişdir. Rayon par-
tiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları beşilliyi vaxtından
əvvəl yerinə yetirmək uğrunda sosializm yarışının kütləvi -
liyini təmin etmək üçün təşkilati tədbirləri və ideoloji işi
gündən-günə genişləndirirlər. Biz çalışırıq ki, bütün sahələrdə
geridə qalan bir təsərrüfat, bir kollektiv belə olmasın. Hər bir
sovxoz fəhləsi və kolxozçu, hər bir inşaatçı və sənaye işçisi
ölkədə genişlənən sosializm yarışının siyasi əhəmiyyətini
aydın başa düşsün, beşilliyin bütün illərində plan və
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yollarını konkret bilsin. Biz
çalışırıq ki, qarşıdakı əzəmətli vəzifələrin həyata keçirilməsi
uğrunda kütlələrin ümumxalq yarışı daha geniş xarakter alsın.
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"1976-1980-ci illərdə SSRİ xalq təsərrüfatı inkişafının
əsas istiqamətləri"ndə göstərilir ki, "Onuncu beşilliyin başlıca
vəzifəsi ictimai istehsalın dinamik və proporsional inkişaf
etdirilməsi, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi, elmi- texniki
tərəqqinin sürətləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının artırıl -
ması, işin keyfiyyətinin hər vasitə ilə yaxşılaşdırılması əsa -
sında xalqın maddi və mədəni həyat səviyyəsini yüksəltməyə
dair Kommunist partiyasının xəttini ardıcıl həyata keçir -
məkdən ibarətdir". Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün hər bir
sovet zəhmətkeşi böyük səy göstərməli, dövlət planlarını və
sosialist öhdəliklərini şərəflə yerinə yetirməlidir. Biz yaxşı
bilir ki, qabaqcıl təcrübə və elmilik müəyyən olunmuş, əlavə
götürülmüş sosialist öhdəliyinin mütərəqqi üsullarla yerinə
yetirilməsinə kömək göstərir. Bu iki amil təkcə kəmiyyət
göstəricisinin deyil, keyfiyyət göstəricisinin də yüksəldil -
məsinə təsir edir. Rayon partiya komitəsi Sov. İKP XXV
qurultayının qərarlarını ləyaqətlə yerinə yetirmək üçün sosial-
izm yarışının böyük təsir gücünə, qabaqcıl təcrübənin
üstünlüklərinə arxalanır.

Rayon partiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları sosializm
yarışının genişləndirilməsini həmişə diqqət mərkəzində
saxlayır, bu sahədə liberalizmə, arxayınçılığa yol vermirlər.
Yarışın yekunları rayon partiya komitəsinin bürosunda və ilk
partiya təşkilatlarının yığıncaqlarında müzakirə olunur.
Rayon partiya komitəsi və ilk partiya təşkilatları ictimai
istehsalın səmərəliliyini artırmaq, istehsal edilən məhsulun
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məsələləri ilə müntəzəm məşğul
olur. Bu keyfiyyətsiz iş görülməsinin, zay məhsul istehsal
edilməsinin qarşısını vaxtında alır, günahkarları lazımi qay-
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dada cəzalandırırıq. 
Təsərrüfatın əsas sahələrindən biri də heyvandarlıqdır. Son

vaxtlar rayonda ictimai heyvandarlığın inkişafına, mal-
qaranın və quşların sayının daha da artırılmasına, məhsul -
darlığın yüksəldilməsinə yaxından fikir verilir. Rayon partiya
komitəsi Sov. İKP XXV qurultayının tələblərinə uyğun
olaraq heyvandarlığın bütün sahələrinin ahəngdar inkişaf
etdirilməsi üçün tədbirlər görmüş, fermalara rəhbərliyi
ixtisaslı kadrlarla möhkəmləndirmişdir. Belə bir faktı qeyd
etmək istəyirəm ki, ferma və briqadalarda partiya qruplarının
sayı 18-dən 32-yə çatdırılmışdır. Rayonun heyvandarları
arasında sosializm yarışı geniş vüsət almışdır. Bir zaman hər
inəkdən 1.000 kiloqram süd sağmaq problem məsələ olduğu
halda, indi Lenin adına, M. Hüseynzadə adına, S. Ə. Şirvani
adına sovxozlarda, İliç adına, K. Marks adına kolxozlarda hər
inək və camışdan 2.500-3.000 kiloqram süd sağılır. Təkcə
Lenin adına kolxozun quşçuluq fermasının işçiləri ildə ölkəyə
1 milyon 300 min ədəddən artıq yumurta satırlar.

Partiya və hökumətimiz qabaqcıl heyvandarlarımızın
əməyini yüksək qiymətləndirir. K.Marks adına kolxozun
çobanı İsmi Cahangirov, "Komsomol" kolxozunun çobanı
Sanbaba Əliyev respublikanın əməkdar qoyunçusu, Lenin
adına sovxozun qaramal fermasının müdiri Əlim Babayev isə
respublikanın əməkdar heyvandarı yüksək fəxri adına layiq
görülmüşlər. Rayon partiya komitəsi qabaqcıl heyvandarlar-
dan Nikolay Muxinin, Faiq Sadayevin, Dursunxanım Fətulla -
yevanın, Marqarita Kasparovanın, Hökümə Ələkbərovanın,
Zinyət Qasımovanın, Anastasiya Kotovanın, Sürmə
Atababayevanın, Xannənə Kərimovanın və başqalarının iş
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təcrübəsinin ümumiləşdirilib yayılması ilə əməli tədbirlər
görmüşdür.

Müvəffəqiyyətlərimiz artdıqda təsərrüfatın dərindən ixti -
saslaşması üçün daha geniş imkanlar açılır. İxtisaslaşma
səmərəsi təsərrüfata rəhbərlik sahəsində rayon partiya
təşkilatının gündəlik fəaliyyətinə çevrilir. Bu cəhətdən
"Təsərrüfatlararası kooperasiya əsasında kənd təsərrüfatı
istehsalının ixtisaslaşdırılmasını və təmərküzləşdirilməsini
daha da inkişaf etdirmək haqqında" Sov. İKP MK qərarının
bizə çox böyük köməyi vardır. İndi rayonda təsərrüfatlararası
südçülük birliyi fəaliyyət göstərir. Rayonda təsərrüfatlararası
qoyunçuluq və quşçuluq birlikləri də yaxın vaxtlarda
istifadəyə veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, beşilliyin sonunadək
rayon süd istehsalı 10 min tona, yumurta istehsalı 7,5-8 mi-
lyon ədədə, yun istehsalı 340-350 tona çatdırılacaqdır.

Mal-qaranın sürətli inkişafında möhkəm yem bazası
yaradılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bunu nəzərə alan
İliç adına kolxozun üzvləri iki illik yem bazası yaratmaq
haqqında rayonun bütün təsərrüfatlarına müraciət qəbul
etmişlər. Rayon partiya komitəsi həmin kolxozun təşəb -
büsünü bəyənmişdir. Müraciətə qoşulan kolxoz və sovxozlar
bu il rayonda il yarımlıq yem ehtiyatı toplamışlar. Başqa cür
desək, bu il Şamaxı rayonunda 80 min tondan çox qaba yem,
20 min tondan artıq şirəli yem tədarük olunmuşdur. İlk par-
tiya təşkilatları heyvandarların mədəni-məişət şəraitini
yaxşılaşdırmaq, onları maddi və mənəvi cəhətdən həvəslən -
dirmək, komsomolçu-gənclərin fermalara komsomol put -
yovkası ilə işə getməsini təmin etmək məqsədi ilə çox iş
görmüşlər.
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Təsərrüfatın digər sahələrində də görüləsi işlərimiz çoxdur.
Biz bu beşillikdə şəhər, qəsəbə və kəndlərimizdə əsaslı tik-
intinin həcmini xeyli genişləndirərək, bir neçə yaşayış
məntəqəsinə təbii qaz kəməri çəkəcəyik. Onuncu beşillikdə
azı 15-16 min şagird yeri olan məktəb binası, doqquz -
mərtəbəli mehmanxana, stadion, universal mağaza və digər
ictimai binalar tikiləcəkdir.

Onuncu beşilliyi dörd ildə yerinə yetirmək uğrunda baş -
lanan vətənpərvərlik hərəkatını daha da genişləndirmək, bü -
tün zəhmətkeşlərin qüvvəsini bu məqsədə doğru yönəltmək
qarşımızda əsas vəzifə kimi durur. Bu məqsədlə sosializm
yarışını, xüsusilə Şamaxı – İsmayıllı, Şamaxı – Dərbənd,
Şamaxı – Cəlilabad sosializm yarışını daha da genişləndirir,
dostlarımızın əməli təklif və məsləhətlərini öyrənir,
mütərəqqi iş üsullarını yayırıq.

Heç şübhə yoxdur ki, rayonun partiya, sovet, həmkarlar
ittifaqı, komsomol təşkilatları, təsərrüfat orqanları Sov. İKP
XXV qurutayında L.İ.Brejnev yoldaşın dərin məzmunlu
məruzəsində irəli sürülən müddəaları və qarşıya qoyulan
vəzifələri həyata keçirmək, səmərəlilik və keyfiyyət beşil -
liyində altı ilin planını yerinə yetirmək üçün bütün qüvvələri
səfərbərliyə alacaqdır.
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NAİLİYYƏTLƏR, PERSPEKTİVLƏR,
PROBLEMLƏR

İŞİMİZİN ƏSAS MEYARI1

Müsahibimiz Azərbaycan KP Şamaxı Rayon Komitəsinin
birinci katibi S. A. Sailov yoldaşdır. 

Müsahibəni apardı «Kənd həyatı» jurnalının əməkdaşı.
– Yoldaş Sailov, çoxsahəli iqtisadiyyata malik Şamaxı ray-

onunun təsərrüfat həyatı haqqında ümumi şəkildə nəyi demək
olar?

– Gülüstan qalasından Ərəb dağına, Mərəzə yalından Ağsu
dolaylarına qədər durna qatarları kimi cərgələnən üzüm
plantasiyaları beş-on il əvvəlki çılpaq yamaclara xüsusi
yaraşıq verir. 75 faizi məhsuldar, 25 faizi cavan bağlardan
ibarət üzümlüklər 21.423 hektar ərazini əlvan naxışlı xalı
kimi bəzəyir. Plantasiyalar dağlara tərəf dartılaraq təbii
meşələrlə, meyvə bağları ilə qovuşur. Həmin yaşıllıqlarla ra -
yonun 32 min hektarlıq taxıl zəmilərinin sərhədlərini
ayırmaq o qədər də asan deyildir. Hələ biçənəklər, yay və qış
otlaqları… Çobanlarımız 170 min baş davar bəsləyir,
maldarlarımız 22 min baş qaramala qulluq edirlər. Sürü və
naxırlar üçün hər il min tonlarla quru ot, qüvvəli, şirəli və
qaba yem tədarük olunur.

Tale bu bərəkətli torpağın sakinlərinə həm də tükənməz
Vətən məhəbbəti, əmək rəşadəti bəxş etmişdir. Sov. İKP-nin
XXV qurultayının tarixi qərarları, Azərbaycan partiya
təşkilatının həyata keçirdiyi mühüm təsərrüfat-təşkilat
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tədbirləri kənd əməkçilərimizi misilsiz qələbələrə ruhlan -
dırmışdır. Doqquzuncu beşilliyin yekunlarına nəzər salaq:
rayonun əmək adamları 189 min tondan çox taxıl, 344 min
tondan çox üzüm, 11 min tondan çox ət, 34 min ton süd, 1,4
min tondan çox yun və 30.3 milyon ədəd yumurta istehsal
etdilər. Bunlar səkkizinci beşillikdəkindən əhəmiyyətli
dərəcədə çox idi. Şamaxılılar tədarük məntəqələrinə
səkkizinci beşillik-dəkindən 94 faiz çox üzüm, 74 faiz çox
yumurta, 54 faiz çox süd, 53 faiz çox ət, 25 faiz çox yun,
12 faiz çox taxıl göndərdilər. Nailiyyətlərimiz yüksək
qiymətləndirildi. Rayonumuzun Sov. İKP MK-nın, SSRİ
Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ və ÜİLKGİ MK-nın, keçici
Qırmızı bayrağına layiq görüldü.

Göründüyü kimi, rayonun əməkçiləri yeni qələbələr üçün
hələ ötən beşillikdə möhkəm bünövrə qoymuşdular. Onlar
yubiley beşilliyinin startını müvəffəqiyyətlə götürdülər.

- Rayon əməkçiləri start ilini necə başa vurdular?
- Təsərrüfatın bütün sahələrində əmək qəhrəmanlığı ilə.
Bu il taxılçılıq istehsalın həcmini rekord həddə çatdırdıq.

60 min tondan artıq dənli bitki məhsulu yığıldı ki, bu da
1980-cı il üçün nəzərdə tutulduğundan təqribən 15 min ton
çoxdur. Təsərrüfatlarımız dövlətə illik planın 192 faizi qədər,
yəni 17,6 min tondan artıq taxıl satdılar. M.Hüseynzadə adına
sovxoz, K.Marks adına və Lenin adına kolxozlar bol və
keyfiyyətli toxum materialı hazırladılar. Cari ildə İliç adına
kolxozun, "Bakı" kolxozunun taxılçılığı inkişafı etdirmək
sahəsindəki nailiyyətləri xüsusilə sevindirici oldu. Bu
təsərrüfatlar hər hektardan 24-30 sentner məhsul götürdülər.

Heyvandarlar dövlətə yun və süd satışına dair illik
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tapşırıqlara iki-üç ay əvvəl əməl etdilər.
Şamaxının "Şöhrət cələngi" hesab edilən üzümçülük

sahəsində cari ilin qələbəsi isə daha böyük və fərəhli oldu.
Dövlətə planda nəzərdə tutulan 85 min ton əvəzinə 142 min
ton üzüm satıldı. Bu, respublikada tədarük edilmiş bütün
üzümün beşdə bir hissəsinə bərabər idi.

Ümumi nailiyyətdə Lenin adına, Kalinin adına, Sabir
adına, "Pravda" və "Günəşli" sovxozları əməkçilərinin daha
çox payı vardır. "Şərəf nişanı" ordenli Lenin adına sovxozda
heç bir vaxt bu ilki qədər - 25 min ton məhsul toplanma -
mışdır. Sovxozun ayrı-ayrı biriqadaları yüksək göstəricilər
qazandılar.

Üzümçülüyün sürətli inkişafı təsərrüfatlarımızın iqtisadi
imkanlarını da durmadan artırır. Onların bu il əldə etdikləri
178 milyon manatlıq mənfəətin 150 milyon manatını
üzümçülük vermişdir.

- Sahib müəllim, bu müvəffəqiyyətlərin qazanılmasında
son illər həyata keçirilən hansı başlıca tədbirlərin müstəsna
rolu olmuşdur?

- Sov. İKP XXV qurultayına Mərkəzi Komitənin hesabat
məruzəsində L.İ.Brejnev yoldaş demişdir: "Partiya rəhbər -
liyinin müvəffəqiyyəti üçün mühüm şərt işdə Lenin üs-
lubudur. Lenin üslubu isə subyektivizmə yabançı olan bütün
ictimai proseslərə elmi münasibət ruhlu, yaradıcı üslubdur.
Bu üslub özünə və başqalarına yüksək tələbkarlıqla yanaş -
mağı və rəsmiyyətçilik təzahürlərinə ziddir".

Keçilmiş yola nəzər salarkən və qarşıda duran vəzi-fələrin
həlli naminə qüvvələri səfərbərliyə alarkən biz Azərbaycan
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KP Mərkəzi Komitəsinin avqust (1969-cu il) plenumundan
sonra rayon partiya komitəsinin tutduğu partiya-təşkilatçılıq,
partiya-ideoloji iş və partiya-təsərrüfatçılıq xəttinin düzgün -
lüyünə daha dərindən inanmalı oluruq. Rayonun ictimai-iqti-
sadi həyatında əsaslı dönüş partiya-dövlət intizamının
möh kəm ləndirilməsi, tələbkarlığın artırılması, nöqsanlara
qarşı barışmaz münasibət göstərilməsi, tənqidin genişlən -
dirilməsi, əldə edilən naliyyətlərə belə özünütənqid mövqe -
yindən qiymət verilməsi sayəsində qazanılmışdır. Rayon
par tiya təşkilatının götürdüyü əməli fəaliyyət xəttinə
Azərbaycan KP MK-nın iyul (1975-ci il) plenumunda yüksək
qiymət verilmişdir.

Təcrübə göstərir ki, tənqid və özünütənqidin əhəmiyyətini
layiqincə qiymətləndirməyən nöqsanlara qarşı prinsipial
mövqe tutmayan, adamlarda şəxsi məsuliyyət hissi tərbiyə
edə bilməyən partiya təşkilatları qarşıya qoyulan vəzifələrin
öhdəsindən layiqincə gələ bilmir. Rayonun "Bakı" və
"Moskva" kolxozlarında, Udulu heyvandarlıq sovxozunda ilk
partiya təşkilatlarının fəaliyyəti rayon partiya komitəsini qane
etmirdi. Raykomun bürosu həmin təşkilatların işi ilə ciddi
məşğul oldu, nöqsanlar aydınlaşdırıldı. Ayrı-ayrı təsərrüfat
sahələrində işi bilən, zamanın tələbləri ilə ayaqlaşan
adamların irəli çəkilməsi tezliklə öz yaxşı nəticəsini verdi,
adları çəkilən təsərrüfatlar plan və öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini təmin etməyə başladılar.

Yaxın illərin söhbətidir. Rayonun veteran üzümçülük
təsərrüfatlarından sayılan "Pravda" sovxozunda əmək inti -
zamı tez-tez pozulur, plantasiyaların məhsuldarlığı ildən-ilə
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azalırdı. Vəziyyəti diqqətlə öyrəndik. Götürqoydan sonra
həmin təsərrüfata S.Poqosyan direktor, M. Həmidov isə baş
aqronom təyin edildi. Kommunistlərin ümumi yığıncağı isə
S. Manvelyanı sovxoz partiya komitəsinin katibi seçdi.
Direktorluğun və partiya komitəsinin əlbir işi tezliklə öz
bəhrəsini verdi. Sovxozda əmək intizamı bərpa edildi.
"Pravda" sovxozu cari ildə dolu vurmasından ziyan çəksə də
dövlətə 7,4 min ton əvəzinə 11,5 min ton üzüm təhvil verdi.

Başqa bir misal. Keçən il üzümlüklərin becərilməsi
dövründə keçirilmiş reyd zamanı XXI partiya qurultayı adına
sovxozda quru budamanın keyfiyyətsiz aparıldığı, bir
barmaqlarının diqqətlə seçilmədiyi aşkar edildi. Bunun
səbəbi araşdırlarkən sovxoz rəhbərlərinin aqrotexnikadan
lazımınca baş çıxarmadıqları, qabaqcıl təcrübəni və elmin
nailiyyətlərini əməkçilər arasında təbliğ edə bilmədikləri
müəyyənləşdirilir. Rayon partiya komitəsi təsərrüfatın
rəhbərliyini təcrübəli mütəxəssislər hesabına möhkəmlətdi.
Gənc kommunist Z. Əkbərov sovxoza direktor təyin edildi.
Təsərrüfat başa vurduğumuz ildə emal müəssisələrinə 5.8
min ton üzüm göndərib planı 210 faiz ödədi.

İşimizin əsas meyarı səmərəlilikdir. Rayon partiya
komitəsi öz fəaliyyətinin bütün sahələrində bu meyarı əsas
götürür. Qərar çıxaranda, icranı yoxlayanda, hətta gənc və
perspektivli kadrları irəli çəkəndə, onların tərbiyəsi ilə
məşğul olanda da bu mühüm cəhəti əsas tuturuq.

Qəbul edilmiş qərarların icrasına nəzarət səmərəlilik üçün
vacib şərtdir. Rayonun bütün ilk partiya təşkilatlarında,
kolxoz və sovxozlarında, idarə və müəssisələrində "qərar icra
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üçündür!" şüarı qanun şəklini almışdır. Bu da hamıdan əvvəl
istehsalatın avanqard qüvvəsi olan kommunistlərin, təsər -
rüfat, idarə və müəssisə rəhbərlərinin şəxsi məsuliyyət hissini
artırmağa kömək edir. Adamlar başa düşürlər ki, qəbul
edilmiş bu və ya digər qərarın icrasına biganə qalmamalı,
bunların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsindən ötrü qüvvə
və bacarıqlarını sərf etməlidirlər.

Lenin adına və "Bakı" kolxozlarının sabiq rəhbərləri
tənqiddən nəticə çıxarmır, başçılıq etdikləri təsərrüfatlarda
taxılçılığı və heyvandarlığı inkişaf etdirmək üçün təsirli
tədbirlər görə bilmirdilər. Həmin təsərrüfatlarda qəbul edilən
qərarların icrası təmin olunmurdu. Rayon partiya komitəsi
məsələyə qarışdı. Hər iki təsərrüfatda rəhbərlik möhkəm -
ləndirildi, ilk partiya təşkilatlarının hazırlanan tədbirlərin
səmərəsinə nəzarəti gücləndirildi. İndi həmin kolxozda
vəziyyət yaxşıdır.

İnqilab dahisi V. İ. Lenin deyirdi: "Adamları yoxlamaq
və işin həqiqətdə icra olunmasını yoxlamaq indi bütün
işin, bütün siyasətin əsl mahiyyəti bundan ibarətdir və
yalnız bundan ibarətdir". Biz böyük rəhbərin bu müdrik
prinsipini daim əldə rəhbər tutur, qərarla icranın sıx vəhdətini
qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün təminat hesab edirik.

– İndi ki, söhbət səmərəlilikdən düşdü, bu baxımdan
sosializm yarışının təşkili sahəsindəki təcrübəniz haqqında
nə deyə bilərsiniz?

- Sosializm yarışı kütlələrin əmək yaradıcılığı məktəbidir.
Rayonumuzda təsərrüfatlararası, briqadalarası sosialist
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi partiya həmkarlar ittifaqı və
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komsomol nəzarəti altındadır.
Sosializm yarışının səfərbəredici, səmərələşdirici gücünü

Kalinin adına sovxozun cari ildə qazandığı nailiyyətlər bir
daha təsdiq edir. "Pravda" sovxozunun əməkçiləri ilə yarışa
qoşulan həmin təsərrüfatın üzümçüləri qarşılıqlı təcrübənin
tətbiqi, mineral və üzvi gübrələrdən səmərəli istifadə yolu ilə
11,3 min ton əvəzinə 21,3 min ton yüksək keyfiyyətli üzüm
topladılar.

Üzümçülərimizin qələbəsində onların cəlilabadlı həmkar -
ları ilə yarışı da mühüm rol oynayır, bu əmək bəhsləşməsi
zamanı hər bir kolxozçu, hər bir sovxoz fəhləsi daha
məhsuldar, səmərəli işləməyə çalışır, daha yüksək zirvələr
fəth etməyə can atır.

Şamaxı rayonunun əməkçiləri həmçinin qardaş Dağıstan
Muxtar Respublikasının Dərbənd rayonu zəhmətkeşləri
ilə də yarışırlar. Son iki ildə təşəkkül tapan bu dostluğun
yarışı müvəffəqiyyətlərimizin möhkəmlənməsinə böyük təsir
göstərmişdir. Biz şadıq ki, dərbəndli dostlarımızla cari ildə
dövlətə 63 min ton üzüm sataraq öz sosialist öhdəliklərinə
ləyaqətlə əməl etmişlər.

- Cari işləriniz nədən ibarətdir?
- Səmərəlilik və keyfiyyət beşilliyinin birinci ilində kənd

təsərrüfatı sahəsində qazandığımız nailiyyətlər bizi əsla
arxayın sala bilməz. Rayon partiya komitəsini gələn ilin bol
və keyfiyyətli məhsulu indidən ciddi düşündürür. Payızlıq
dənli bitkilər əkinini mütəşəkkilliklə başa çatdırdıq. Mal-
qaranın qışlamasını da yaxşı təşkil etmişik. Üzüm bağlarında
payız-qış becərməsi davam etdirilir.
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Vaxtında tədarük edilmiş 10 min ton mineral və 5 min ton
üzvi gübrə bağlara daşınıb verilmişdir. Gərgəaralarının
şumlanması, tənək diblərinin bellənməsi də qısa müddətdə
başa çatdırılmışdır. İndi quru budama davam etdirilir. Bütün
bu tədbirlər yüksək aqrotexniki qaydalarda aparılır. İlk par-
tiya təşkilatları görülən işləri gündəlik nəzarət altına almışlar.

Beşilliyin ikinci ilində əməkçilərimiz plana görə üzüm
istehsalını 91 min tona, taxıl istehsalını 42.5 min tona, ət
istehsalını 2,9 min tona, süd istehsalını 308 tona, yumurta
istehsalını isə 7,4 milyon ədədə çatdırmağı nəzərdə tutmuşlar.
Göründüyü kimi, planlarımız böyükdür. Söz yox ki, onların
yerinə yetirilməsi üçün rayonun partiya təşkilatları səmərəli
və gərgin fəaliyyət göstərməli olacaqlar.

- Onuncu beşilliyin konkret vəzifələri nədən ibarətdir?
- 1975-1980-cı illərdə tarla qəhrəmanlarımız, üzüm

ustalarımız 222,5 min ton taxıl və 584,9 min ton üzüm is-
tehsal etməli, heyvandarlarımız ət istehsalını 15,2 min
tona, süd istehsalını 44,5 min tona, yun istehsalını 1,5 min
tona, yumurta istehsalını 38,2 milyon ədədə çatdırma -
lıdırlar.

- Rayonun gələcək inkişafı naminə Sizi narahat edən hansı
problemlərin həll olunmasını istərdiniz?

- Sov. İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaş
kolxozçuların III Ümumittifaq qurultayında demişdir:
"Aqrar-sənaye birliklərinin, şübhəsiz, böyük gələcəyi vardır.
Bunlar nəinki yeni təşkilat forması, habelə mühüm ictimai
iqtisadi hadisədir. Biz bu işə əməli surətdə girişməli, lakin
səhvlərə və kifayət qədər düşünülməmiş tələsik qərarlar
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qəbul edilməsinə yol verməməliyik". Bu istiqamətdə rayon-
umuzda əməli addımlar atılmalıdır.

12 təsərrüfatda sovxoz emal müəssisələri ilə birgə işləyir.
Sovxoz-zavodlar bütün iqtisadi göstəriciləri üzrə özlərinin
böyük üstünlüyünü göstərir. Aqrar sənaye kompleksi qəbula
gələn və emal olunan məhsulun keyfiyyətinə məsuliyyəti
artırır. Hər iki tərəfə vahid rəhbərlik cavabdehliyi dəqiq -
ləşdirir. Bizcə, rayonda üzümçülük üzrə aqrar-sənaye
birlikləri təşkilinin vaxtı çatmışdır.

Respublika təşkilatları həmçinin rayonda şərab kombinat -
larının yaradılmasına da qayğı göstərməlidirlər. Emal edilmiş
şərabın elə buradaca butulkalara doldurulub istehlakçıya
göndərilməsi məhsulun keyfiyyətinin qorunmasına, daşıma -
nın asanlaşmasına imkan yaradırdı. Konyak zavodunun
tikilməsi də zəruridir.

Üzümçülük sahəsində məhsuldarlığın sabit artımına,
şərabçılığın intensiv inkişafına nail olmaq üçün Zoğalvayçay
su dəryaçasının dərinləşdirilməsi, suvarma şəbəkəsinin yara -
dıl ması, Pirsaatçay və Qozluçay üzərində yeni sututarların
tikilməsi kimi perspektiv problemlər də böyük kapital
qoyuluşu hesabına həyata keçirilməlidir. 

Heyvandarlığın sürətlə inkişafı üçün təsərrüfatlar arası in-
tensiv kökəltmə birlikləri, südçülük kompleksi yaradılması,
qarışıq yem sexləri tikilməsi də zamanın tələbidir.
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***
Oxucuları daha çox maraqlandıran Şamaxı hadisələridir.

Məlumat üçün deyim ki, Şamaxı “sindromu” haqqında
(“Saxta hökm. Həyat davam edir”) yazdığım kitab fundamen-
tal bir əsər olmaqla bərabər, o dövrün prokurorluq, məhkəmə,
istintaq orqanlarında və islah-əmək koloniyalarında baş verən
hadisələri dəlil sübutlarla, mövcud sənədlərlə şərh edən bir
məxəzdir. 

İndi də 10 ildən sonar baş verən hadisələr haqqında 2000-
ci ildə “Avropa” qəzetinin suallarına verdiyim cavablarla
tanış olun.
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SAHİB SAİLOV
ÖTƏNLƏRİ NECƏ XATIRLAYIR?1

Əliyevin birinci katib dönəmlərində 9 il, 9 ay, 28 gün
məhbəs həyatı yaşamış Şamaxının keçmiş birinci katibi
ötənlərə nəzər salarkən adları indi də bəlli simaları sadaladı.

– Sahib Sailov nədən "xırda burjua şəhəri" Lənkərana
katib getmədi? – Şamaxının birinci şəxsi doğrudanmı rüşvət
almışdı? – Şükür Rzayevin istintaq qrupu nələr tapmışdı? –
Çürük pullar haqqında əfsanə necə yarandı? – Abbas Za-
manovla ədavət nədən yaranmışdı? – Heydər Əliyev öz
kabinetində Sailova nələr demişdi? – Şuşa həbsxanasında
keçmiş katib nələr gördü?

Şamaxıya katib getməyimi Heydər Əliyev təkid etdi.
9 il, 9 ay, 28 gün həbsxanada yatan Şamaxının keçmiş bir-

inci katibi Sahib Sailov bütün həyatını bu günə danışdı.
– O dövrün partiya işçilərinin bütün həyat kodları eyni

cümlə ilə başlayırdı. "Zəhmətkeş, kəndli ailəsində doğulub".
Bir dəfə köhnə kişilərdən biri dedi ki, sovetin dövründə
qabağa çəkilən adamların hamısını DTK əvvəlcədən diqqətdə
saxlayırdı…

6. Mən o fikirdə deyiləm. Hələ ali məktəbdə oxuyanda
komsomol işində idim. 1950-ci ildə APİ-nin tarix fakültəsinə
daxil oldum. Elə ilk ildən də komsomol işində olmuşam.
1954-cü ildə ali məktəbi bitirib Salyana döndüm. Oxuduğum
iki nömrəli şəhər orta məktəbində tarix müəllimi işlədim. İki
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ay sonra da rayon komsomol komitəsinin ştatdankənar birinci
katibi seçildim. Amma orada ştatdankənar olduğum üçün
tarix dərslərini də aparırdım. 1957-ci il yanvarın 4-də rayon
müəllimlərinin müşavirəsi keçirilirdi. Rayon partiya
komitəsinin birinci katibi Məmməd Pənahov da mənim
oradakı çıxışımı dinləmişdi. Müşavirənin səhəri o məni
çağırıb söhbət etdi. MK-dan "keçəndən" sonra rayon komso-
mol komitəsinin birinci katibi seçildim. Həmin vaxt respub-
lika komsomolunda birinci katib Əbdürrəhman Vəzirov idi.
Beləliklə, 1957-ci ilin yanvarından 64-cü ilin 1 sentyabrına
qədər rəhbər komsomol işində işlədim.

7. O zaman Vəzirovla görüşləriniz çox olub?
8. Hə, o qədər…
9. Bir insan kimi necə təsir bağışlayırdı?
10. Onu alovlu komsomol işçisi kimi tanıyırdım. Amma

onunla çox bir yerdə işləməmişik. Mən ən çox Maqsud
Əlizadə ilə birgə işləmişəm.

11. Qayıdaq karyeranızın yüksəliş dövrlərinə 64-cü ildə
komsomola əlvida dediniz?

12. Hə, 61-ci ildə məni Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinə
çağırdılar. O zaman hər il Daşkənddə "Gənc pambıqçıların
ümumittifaq müşavirəsi" keçirilirdi. Mən çox adamlarla, elə
Yuri Qaqarinlə və German Titovla da orada tanış olmuşdum.

13. Sizi Mərkəzi Komitəyə çağırdılar…
14. Əvvəlcə Maqsud Əlizadə məni çağırdı ki, səni Mərkəzi

Komitəyə təşkilat şöbəsinin müdiri gətirmək istəyirik. O
zaman da MK-nın təşkilat şöbəsinin müdiri ikinci katib hesab
olunurdu. 64-cü ilin avqustunda yenidən Daşkəndə müşa -
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virəyə getmişdim. Dönəndən sonra Məhərrəm Mehdiyev
(Azərbaycan Kommunist Partiyasının MK təşkilat şöbəsinin
müdiri) çağırıb dedi ki, üç ay Mərkəzi Komitədə müfəttiş
işləyəcəksən, sonra da seçkilər keçirib səni Kürdəmirə birinci
katib göndərə-cəyik .

15. Nə əcəb sizə belə xüsusi diqqət göstərirdilər. Niyə
məhz sizi seçmişdilər? Heç nə hiss olunmurdu?

16. Yox, heç bir xüsusi izləmə, diqqət çəkilmə hiss et-
mirdim. Hələ komsomolda işlədiyim dövrdə bir neçə ümu-
mittifaq miqyasda nəzərə çarpan tədbir keçirmişdim. Mən
"Kənd həyatı" qəzetində Kanada iqtisadiyyatının öncül
cəhətlərini xatırladan bir nçə dəyərli materialı oxuyandan
sonra bunların bizdə də tətbiq edilməsini mümkün saydım.
O zaman bununla bağlı fikirlərimi yazıb MK-ya göndərdim.

17. O vaxt xaricilərə istinad etmək qorxulu deyildi?
18. Yox, ərizə ilə bərabər, jurnaldan məqaləni də kəsib

göndərdim. Bir gün Vəli Axundov məni çağırdı. Mə-nimlə
söhbət edəndən sonra məsələni Mərkəzi Komitənin Büro-
sunda müzakirə etməyi məsləhət gördü. Çoxları bu hadisədən
sonra məni tanımağa başladılar. Həm də mən ikinci katib
işlədiyim dövrdə gecə-gündüz rayonlarda, kəndlərdə idim.
Azərbaycanın dörd rayonundan başqa hamısında gecələ mi -
şik. Çünki o zaman şəhər və kənd komsomolçuları arasında
güclü yarışma gedirdi.

19. Kürdəmirdəki birinci katiblik dövrünüzdən bir az
danışın…

20. Mən Kürdəmirə getmədim. Mən üç aydan sonra
Kürdəmirə birinci katib getməli idim. Amma az sonra
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Məhərrəm Mehdiyevi işdən götürdülər. Onun yerinə gələn
Abdulla Qədirov məni çağırıb dedi ki, "sən Kürdəmirə
getməlisən!". Amma hələ belə yükün altına girməkdən
çəkinirdim. Bakıda qalası oldum. 66-cı ildə Azərbaycan kom-
somolunun XXVI qurultayı keçirildi. Qənbər Kazımov gəlib
dedi ki, səni rəyasət heyətinin otağına çağırırlar. 

Gedib gördüm Vəli Axundov, Məmməd İsgəndərov, Əli
Əmirov, Pyotr Yelistratov, Ənvər Əlixanov oturublar. Axun-
dov dedi ki, "Sailov səni Lənkərana birinci katib göndəririk".
O zaman Lənkərana xırda burjua şəhəri deyirdilər.

21. Bu adı kim vermişdi, Sahib müəllim?
22. Kommunistlər və ziyalılar belə deyirdilər. Həm də

əvvəldən o zonanın adamları müstəqilliyə, fərdi fəaliyyətə
can atan olublar.

23. Sizə belə yerdə birinci katiblik təklif edəndə Vəli Ax-
undova nə dediniz?

24. Əvvəl bircə kəlmə, "fikirləşərəm" dedim. Sonra çıxıb
bir az düşündüm ki, orada mənim üçün çətin olar. Birinci
katib kimi təcrübəm yox idi. Ona görə də Qənbər Kazımovun
köməyi ilə qayıdıb Vəli Axundovdan xahiş etdim ki, Astaraya
göndərsinlər. Astaranın o vaxtkı birinci katibi Məmməd
Babayevi Lənkərana, məni də Astaraya göndərdilər. 3 il 3 ay
Astarada işlədim.

25. İlk birinci katiblik dövrünüz idi. Heç işdən çıxarılmaq
təhlükəsiylə qarşılaşmışdınız?

26. 1966-cı il idi. Moskvaya xiyar-pomidor göndərirdik.
Sənədləri səhv tərtib etmişdilər. Ona görə də xiyar on günə
gedib çatmışdı. Pomidor da lap tez. Bazara çatanda xiyarlar
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sapsarı, pomidorlar da gömgöy olmuşdu. İki vaqon belə yük
getməyin üstündə aləm bir-birinə dəydi. Moskvadan MK-nın
şöbə müdiri gəlmişdi. Zarafat deyildi. Bakıdan Yelistratov
zəng etdi ki, orada nələr baş verib? Gecə ilə büronu çağırıb
günahkarların hamısını cəzalandırdım. Redaktor həmin gecə
büronun qərarını rayon qəzetində çap etdirib yaydı. Onda
fikirləşdim ki, bütün karyerama son qoyuldu. Məni işdən
çıxaracaqlar. Çünki arxamda dayanan bir adamım yox idi.
Üç-dörd gündən sonra dözmədim. Götürüb Yelistratova zəng
etdim ki, mənim məsələm nə oldu? Dedi: "Get işlə". Bir də
69-cu ilin mayında Mərkəzi Komitəyə çağırıldım. Vəli Ax-
undov mənə dedi: "Sailov, bəsdir "kurortnı" zonada işlədin,
indi də gəl, get pambıqçılıq rayonuna".

27. Vəli Axundova gözəl insan deyirlər…
28. Həddindən ziyadə. Mən ona "partiyanın peyğəmbəri"

deyirəm. Əqidəli, təmiz, sadə birinci katib olub.
29. Sizi Astaradan geri çağırdılar…
30. Hə. Mənə dedi: "Səni Qasım İsmayılova birinci katib

göndəririk. Amma de görüm, Astarada kimi yetişdirmisən?"
Adını çəkdiyim beş nəfərin hamısı ilə təkbətək söhbət edib,
onlara Astarada yüksək vəzifələr verdi. Astaranı yalnız
astaralılar idarə edirdi. Bu, o dövr üçün böyük iş idi.

31. Vəli Axundovu işdən götürəndə Siz Qasım İsmayı -
lovda birinci katib idiniz?

32. Hə, onda plenum üzvlərinə dedilər ki, Axundov özü
xəstəliyilə bağlı ərizə verib. Onu əvvəl Elmlər Akademiya -
sına vitse-prezident seçdilər, sonra da plenumda birinci
katiblikdən azad etdilər.
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33. Sonra da Heydər Əliyev gəldi?
34. Hə…
35. Deyirlər, Heydər Əliyev seçiləndə böyük sensasiya,

səs-küy olub…
36. Düz deyil. Mən həmin iclasda idim. Heç bir söz-söhbət

olmadı. Heydər Əliyev onda DTK-nın sədri idi. Onu seçməyə
Sov. İKP MK-dan Kapitanov gəlmişdi. Hamı lehinə səs verdi.
Bircə nəfər o iclasda sual verib,vəssalam.

37. Təzə birinci katibin sizi öz kadrları ilə əvəzləmək
fikrini duymamışdınız ki?

38. Yox, onda mənim Qasım İsmayılovda işlərim yaxşı
gedirdi. Çox işlərin Nazirlər Sovetində təsdiq olunmasını
gözləməyə hövsələm çatmırdı. Hətta bir dəfə Şamil Rasim -
zadə büroda Əliyevə şikayətləndi: "Sailov partizanlıq edir.
Bizdən xəbərsiz orada artezian quyuları qazdırıb". Mən də
Əliyevə dedim: "O quyuları özüm üçün qazandırmamışam
ki?... Camaatı susuzluqdan qurtarmışıq". 1974-cü ildə Heydər
Əliyev məni çağırdı. Dedi ki, səni Şamaxıya birinci katib
göndərirəm. Amma mən ora getmək istəmirdim.

39. Nəyə görə? Təhlükəni əvvəlcədən duymuşdunuz?
40. Yox, sadəcə olaraq, pambıqçılığa bağlanmışdım. Artıq

bu sahəyə bələd idim. Amma Heydər Əliyev təkid etdi, mən
də razılaşıb Şamaxıya birinci katib gəldim.

41. Həyatınızı alt-üst edən bütün qovğalar da burdan
başlandı. Bu rayonda Sizi həbs etdilər…Yox.
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MƏNİ HEYDƏR ƏLİYEV
ARXAYINLAŞDIRDI

9 il, 9 ay, 28 gün həbsxanada yatan Şamaxının keçmiş bir-
inci katibi Sahib Sailov bütün həyatını "Bu gün"ə danışdı.

– Əvvəla, məni həbs etməyiblər. Həbs edilməyimdən beş
ay əvvəl avqustun 13-də rayon komitəsinin birinci katibi
vəzifəsindən azad edildim. Mən rayonda işlədiyim vaxtda beş
ay Respublika Prokurorluğunun yoxlama briqadası iş
aparırdı: 1977-ci ilin dekabrında mənim partiyaya mənsubiy -
yətimi və deputatlıq səlahiyyətlərimi əlimdən aldılar. Bu
dövrdə rayonda aparılan yoxlamanın heç bir nəticəsiylə məni
tanış etməmişdilər. Lakin mühakimə olunandan sonra cəzamı
ağırlaşdırmaq üçün respublika prokurorluğunun göstərişi ilə
rayon təsərrüfatlarında əlavə yoxlamalar keçirilib. Mənə
aidiyyatı olan bir şey tapmadıqlarına görə, təkrar mühakimə
baş tutmadı.

- Yaxşı, bəs çətin il necə gəldi? Karyerası günbəgün
yüksələn bir adamı necə girdaba saldılar.

- (Bir qədər fikirləşəndən sonra) Bilirsiniz, mən heç vaxt
belə şeyi ağlıma gətirmirdim. Çünki özüm sarıdan tam
arxayın idim. Mənim həyat yolum, hər şeyi işimə qurban
verməyim xeyli arxayınlıq yaratmışdı. İşlədiyim müddət
ərzində əldə etdiyim bütün nailiyyətlər mənə əsas verirdi ki,
bunu heç ağlımdan da keçirməyim. İşlədiyim müddətdə iki
dəyə Lenin ordeni, Oktyabr inqilabı ordeni və digər mükafat-
lar almışdım.

- Bəs, "Şamaxı faciəsi" necə baş verdi?
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- Necə baş verdi deyəndə ki, bilirsiniz, mənim ən böyük
səhvlərimdən biri də özümdən yuxarı vəzifəlilərlə hesablaş -
mamağım olub. Onların əmrinə, hətta işə ziyan vuran
xahişlərinə də baxmırdım. Bax, elə o Şamaxı sindromu da
"həmin sözə baxmazlığım"ın nəticəsi idi.

- O zaman Heydər Əliyevlə də münaqişəniz olmuşdu?
- Yox, heç zaman. Mən təxminən 8 il onunla bir yerdə

işləmişəm. Həmin vaxt ərzində də bir dəfə də olsun, kiçik in-
cikliyimiz belə düşməyib. Əksinə, Heydər Əliyev mənə xü-
susi qayğı göstərirdi.

- Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməyinin
ilk ilində çox kadr dəyişikliyi etmişdi? Təxminən neçə faiz
kadrı təzələmişdi?

- Təxminən hesablamamışam. Amma dəyişiklik aparmış -
dı.

- Dediniz, "Şamaxı faciəsi"nə səbəb sizin yüksək post
sahiblərinə itaət etməyiniz olub. Kim idi o şəxslər?

- Ümumiyyətlə, mənim başıma gətirilən bütün oyunlar beş
nəfərin koalisiyasının "məhsulu"dur. Mərkəzi Komitənin
təşkilat partiya orqanları şöbəsinin müdiri İsmayıl Əsgərov,
respublikanın baş prokuroru Abbas Zamanov, əslən
şamaxılı olan Dövlət Plan Komitəsinin sədri Bakı Partiya
Komitəsinin birinci katibi Abdulla Qədirov, Əzizbəyov
RPK-nin birinci katibi Niyazi Nəcəfov, DTK-nın sədri Vi-
tali Krasilnikov və Şamaxı rayon DTK-nın nümayəndəsi
Oqtay Mansurov - həyatımın çilik-çilik olmasının
baiskarı bu adamlar idilər.

- Axı siz onlara nə eləmişdiniz?
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- Baş prokuror Abbas Zamanovun ən yaxın qohumu Fəridə
İsgəndərova S. Ə. Şirvani adına sovxozun direktoru idi. Mən
onu partiyadan xaric edib sənədlərini də inzibati orqanlara
təqdim etmişdim.

- Bəs İsmayıl Əsgərovla hansı konfliktiniz olmuşdu?
- İsmayıl Əsgərovun da yaxın dostu olan, onun sayəsində

də mənsəbə çatan Göylər kolxozunun sədri Canməmməd
Rəhimovu da işdən çıxarmışdım. Onu Şamaxıdakı gölə
müdir qoymuşdum. Hətta Canməmməd Rəhimovu işdən
çıxaranda məni hədələdi də. Dedi: "Bu sənə baha başa
gələcək". Bax, əsas konfliktimiz bu məsələnin üstündə
düşmüşdü. Əgər mənimlə mübarizəyə İsmayıl Əsgərov
qoşulmasaydı, o birilər heç nə edə bilməzdi. O zaman
Əsgərovun kəsdiyi başa sorğu-sual yox idi. MK onun əlində
idi.

- Bilirsiniz ki, bu adamların arxaları yüksək instansiyalara
bağlıdır. Niyə hesablaşmadınız?

Bilirsiniz, hesablaşmaq nisbi xarakter daşıyır. Biri var,
səndən nəyisə xahiş edələr, bir də var, əmr edələr, həm də
mən gördüyüm işlərə, Heydər Əliyevə arxayın idim. Belə
güman edirdim ki, o adamlara imkan verməz.

-Hadisələr necə başladı?
- Hər şey mən Çexoslovakiyada istirahət edərkən

başlamışdı. Mən istirahətə gedəndən üç gün sonra prokuror-
luq yoxlama başlayıb. Şükür Rzayevin başçılığı ilə böyük
bir komissiya rayonda yoxlama aparırdı. Rayon
prokurorluğunda komissiya işləyərkən prokuror Yəhya
Ələkbərovun seyfindən üzərində mənim dərkənarım olan
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ərizə çıxıb. Ərizə də bir nəfərin pedaqoji texnikumdan
şikayətindən ibarət idi. Mən məsələni aydınlaşdırmaq üçün
prokurorun üstünə yazmışdım. Bu ərizənin "xətti ilə" Sabir
adına Pedaqoji Texnikumda yoxlama aparıblar. Sonra da
texnikumun direktoru Ceyhun Pirverdiyevin və rayonun
prokuroru Yəhya Ələkbərovu həbs etmişdilər. Ümumiyyətlə,
prokuror Abbas Zamanovun əvvəlcədən münaqişələri var
imiş.

Axı cinayətin istintaq qrupu tərəfindən sübuta yetiril -
məyən adamı tutmaq olmaz.

- Sovet ictimai quruluşunda səlahiyyət sahibi istənilən
adamı tutdura bilərdi. Həm də bizim prokurorluq sistemində
Abbas Zamanovdan bir xatirə qaldı. "Əvvəl tut dama sal,
sonra cinayətini sübut edərsən". Bilirsiniz, həbsxanaya
düşəndən sonra adamın boynuna hər şeyi qoymaq çox
asandır. İkinci bir tərəfdən onların rayon prokurorunu
tutmağa heç bir haqları yox idi. Ən azı qanun buna yol ver-
mirdi. Prokurorun həbs olunması üçün büronun razılığı
olmalıdı.

Bəs o zaman sizi kim əvəz edirdi?
- Murad Qədirli. 
Onun da xəbəri olmamışdı?
- Yox, dediyim kimi, o komissiya mənə qarşı birləşənlər

tərəfindən göndərilmişdi. Onlar nə isə tapmalı idilər.
- O zaman çox adam tutublar?
- Hə. O vaxt mənimlə bir yerdə on bir nəfər tutmuşdular.

Əslində onların heç birinin günahı yox idi. Şükür Rzayev
cinayət işinə bir çox adamları günahsız olaraq cəlb eləmişdi.
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On bir nəfər adam iki ildən on beş ilə qədər müxtəlif cəzalar
aldılar. Onların əksəriyyətini psixoloji təzyiq altında zorla
ifadə verməyə təhrik edirdilər. 

- Deməli, Çexoslavakiyadan dönüb gördünüz ki, lələ
köçüb, yurdu qalıb.

- Elə aeroportda düşən kimi xəbər verdilər. Rayona gəlib
üç gün məsələni aydınlaşdırdım. 1977 - ci il mayın 4 -də
Heydər Əliyevin qəbuluna getdim. Mən ona dəfən- dəfən
xatırlatdım ki, bizim heç bir günahımız yoxdur. Dedi: "Get
başını sal aşağı, işlə". 

- Belə demək mümkünsə, sizi arxayın saldı.
- Hə, mən ona arxayın idim. Amma xahiş etdim ki, rayona

komissiya göndərib mənim işimi obyektiv yoxlatdırsın. O da
üç gün sonra Mərkəzi Komitənin inzibati şöbəsinin müdiri
Cəfər Vəliyevin rəhbərliyi ilə komissiya göndərdi. Komis-
siya da yoxlama aparıb arayış yazdı ki, Sailovun
texnikumda baş verən proseslərə heç bir dəxli yoxdur. O
vaxt deyirdilər ki, guya mən texnikumun direktoru Cey-
hun Pirverdiyevlə yoldaşlıq edirəm. Onun qəbul vaxtı
aldığı pulları bölürük.

- Sahib müəllim, sizin ölkənin yüksək çinli məmurları ilə
konfliktiniz nə əcəb Heydər Əliyevin gözündən yayınmışdı?

- Yox, yayınmamışdı. Heydər Əliyev bir dəfə məndən
sorşudu:

" Baş prokuror niyə səninlə yola getmir?" Mən də
dedim, bilmirəm. İstəmədim ki, xırdalığa gedim. Amma
gərək mən də onlar kimi xırdaçılığa gedəydim.

Deyərdim ki, sənin qohumun Fəridə İsgəndərova sizə

Zəkanın gücü

279



arxayın olub dövlətin külli miqdarda əmlakını mənimsədiyi
üçün vəzifədən çıxarılıb, partiyadan xaric edilib. Əsas səbəb
bu idi. Bu işin haqsızlığını sübut etmək üçün mən tutulandan
sonra o vəzifəsinə bərpa edilib, partiyadan xaric edilməsi
haqqında RPK-nin qərarı ləğv edilib, partiyaya və işə bərpa
edilib. Bunu edən «Qara vəzir» bu işin başında duran
Canməmməd Rəhimov və Fəridə İsgəngərovadan
aldıqları nın əvəzində edib. Əgər deyilənlərə inansaq bütün
şamaxı lılar– xüsusilə Göylər kənd camaatı Sailovun
vəzifədən getməsi üçün 8 kq qızıl verib. Əgər koxozçuların
dediyini nəzərə alsaq ki, Canməmməd bu qızılları, 30 ildən
çox kolxoz sədri – sovxoz direktoru işlədiyi vaxt xalqın qanı
hesabına qazandığı haram pulları verib rüşvətxorlara!
Məsələnin əsas məğzi bundadır. O ki, qaldı respublika
prokuroru Abbas Zamanovun mövqeyinə … aydındır.

Baxmayaraq ki, o vaxtdan 35 ildən çox keçib, bu günlərdə
görüşdüyüm şəxsiyyətlərdən biri, uzun illər məhkəmə orqan -
larında, xüsusilə Gəncə şəhərində məhkəmə sədri, Ali məhkə -
mədə, respublika prokurorluğunda rəhbər vəzifələrdə işləmiş
Ə. Dedi: Sizin o qondarma işlə əlaqədar respublika prokuroru
Abbas Zamanovla söhbət etdim, bildiyimiz kimi o işdə
cinayət tərkibi yoxdu. Ona kömək etmək lazımdı sözümə
cavabı belə oldu: gös təriş verilib, o məhv olmalıdı. Bax, belə
qədirbilən şəxsiy yət var, olub, bundan sonra da olacaq.
Mənim haqqımda olan xahişi eşitdim və ona mənnətdarlığımı
bildirdim.

Aqillər deyib: Sirr qalmır bir halda ki, o işlə çox adamlar
məşğul olmuşdu. Sirr yalnız bir və ya iki adam arasında olur.
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Əgər üç və daha çox adam o işi bilirsə buna preskonferensiya
deyirlər. 

- Dediniz, Şükür Rzayev istintaqa rəhbərlik edirdi.
- Hə, respublika prokurorluğunun şöbə rəisi Şükür Rza-

yevin rəhbərliyi altında komissiya yoxlama apardı. Düzgün
olmayanı sübut etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxan Şükür
Rzayev, Mustafa Əliyev, İsgəndərov və qeyriləri İsmayıl
Əsgərovun, Abbas Zamanovun, Vitali Krasilnikovun sifari -
şini yerinə yetirmək üçün nə istədilərsə, onu da etdilər.
Ədalətli hüquqşunaslar o zaman deyirdilər ki, bu iş
Biləcəridən o yana keçməyəcək.

- Nəhayət, sizi işdən çıxardılar.
- Hə, avqustun 8-də məni Mərkəzi Komitənin bürosuna

çağırdılar. Nə üçün çağırıldığımı doğrudan da bilmirdim. Bir
də büroya girəndə dedilər ki, sizin məsələyə baxılacaq.
Büroda da "işimdə olan qüsurlara görə" azad etdilər.

Yenə də soruşuram, bütün bu yoxlamalar büroya çağırıl -
mağınız sizə nəsə demirdi, şübhə yaratmırdı?
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HEYDƏR ƏLİYEV DEYİB Kİ, 
SAİLOVU İTİRDİK1

9 il, 9ay, 28 gün həbsxanada yatan Şamaxının keçmiş bir-
inci katibi Sahib Sailov bütün həyatını "Bu gün"ə danışdı.

- Yenə də soruşuram, bütün bu yoxlamalar, büroya
çağırılmağınız Sizə heç nə demirdi, şübhə yaratmırdı?

- Yox, heç nə hiss etmirdim. Dediyim kimi birinci katib,
"get başını aşağı sal, işlə" demişdi. Amma avqustun 4-də
Cəlilabadda üzümçülərin Ümumrespublika müşavirəsində
MK-nın kənd təsərrüfat məsələləri üzrə katibi Hacıağa
İbrahimov Əliyevə şikayətləndi ki, Sailov bizdən xəbərsiz öz
öhdəliklərini "Selskaya jizn" qəzeti vasitəsilə ümumittifaq
miqyasında yayır. İnsafən Əliyev onda reaksiya vermədi.
Amma ikinci dəfə bir də şikayət etdilər. Onda bildim, məni
gözaltına alıblar.

- İşdən çıxarıldınız. Həmin vaxt deputat səlahiyyətləriniz
də əlinizdən alınmışdı?

- Yox, mən işdən çıxarılandan sonra deputat səlahiy -
yətlərim və plenum üzvlüyüm hələ qalırdı. Bir də dekabrın
26-da bu səlahiyyətlərimi əlimdən alıb məni partiyadan
çıxardılar. Onda artıq bildim ki, məni tutacaqdır. İki gündən
sonra da Respublika Prokurorluğuna ifadə verməyə çağırıb,
məni həbs etdilər.

- Onların əlində sizin əleyhinizə ifadələr var idi?
- Hə. Bilirsiniz, ifadə verən adamların hamısı tutulub

həbsxanaya salınmışdı. İnsanları dama saldırandan sonra on-
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lara istənilən tərzdə ifadə verdirmək olar. Hələ büroda mənə
dedilər ki, Ceyhun Pirverdiyev (Şamaxıdakı Pedaqoji
texnikumun həbs edilən direktoru) sənin əleyhinə ifadə verib.

- Bəs işdən çıxarılandan sonra Heydər Əliyevlə görüşməyə
cəhd göstərdiniz?

- İşdən çıxarılandan sonra mən MK-nın birinci katibi
Heydər Əliyevin qəbulunda olmaq üçün çox səy göstərdim.
Lakin bu işlərin başında duran İsmayıl Əsgərov imkan
vermədi ki, mən Əliyevlə görüşüm və lazım olan faktları ona
çatdırım. Deputat səlahiyyətlərim olduğu halda, məni MK-
nın binasına buraxmırdılar. İsmayıl Əsgərov belə əmr
vermişdi.

- Danışılanlara görə, işdən çıxarılana qədər Siz Heydər
Əliyevin hətta, ailə ziyafətlərində də iştirak edənlərdən biri
olmusunuz…

– Belə şey olmayıb.
- Bir söz-söhbət də var. Deyirlər ki, Heydər Əliyev o

zaman təəssüflə bildirib ki, bu məsələ mənlik deyil…
– Səhv deyirlər. Siz özünüz düşünün. Əliyev elə söz

deyərdi? O, respublikanın birinci şəxsi idi. Sadəcə olaraq
mənə qarşı təzyiqlər kampaniya şəklini almışdı. Heç vaxt
Heydər Əliyev bir rayonun katibini Abbas Zamanovdan,
İsmayıl Əsgərovdan, Vitali Krasilnikovdan və başqalarından
üstün tuta bilməzdi.

Amma razılaşın ki, istəsəydi Sizi bu girdabdan qurtara
bilərdi…

– İstəsəydi məsələni yoluna qoyardı, görünür istəmədi
də…
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- Sizin tutulmağınız bəlkə bir "dərs" idi. Kimi isə o
birilərinə görk etmək istəyirdilər?

– Bəlkə də. Hələ o vaxt Abbas Zamanov Puşkinin ( indiki
Biləsuvar rayonunun) birinci katibi Dəmir Nəbiyevin
kabinetində demişdi: "Gördün, mən Sailov kimi birinci katibi
tutdum. Deməli, səni bir anda yox edərəm".

- Amma deyirlər ki, Siz Heydər Əliyevin başının üstündən
Moskva ilə əlaqə yaratmısınız. O da bunu duyub…

– Yalan sözdür. Məni o zaman işdən özgə bir şey
düşündürmürdü.

- Bəs Sizin Arbatovla əlaqələriniz?
– Arbatovu yaxşı tanıyıram. Deputatımız idi. Mənim

onunla yalnız salam-sağolum var idi. O, mütəmadi rayona
gəlib camaatla görüşürdü. Hətta, həmişə Hedər Əliyev özü
zəng edərdi ki, Arbatov gəlir, onu qarşıla.

- Deməli, Sizi dekabrın 28-də həbs etdilər. Yenə də Heydər
Əliyevdən heç bir mesaj gəlmədi?

– Yox, dediyim kimi mənim konfliktimə "əjdaha" adamlar
düşmüşdü. İsmayıl Əsgərovun "kəsdiyi başa" sorğu-sual yox
idi. Abbas Zamanov da uzun müddət DTK-da onun müavini
işləmişdi. Hər halda məndən çox ona inanırdı. Amma
eşitmişəm ki, Əliyev Yevlaxda və Sabirabadda pambıqçıların
Ümumrespublika müşavirəsində tutulmağımı çox təəssüflə
qeyd edib. Deyib ki, biz Sailovu itirdik.

- Sizcə, bu söz qeyri-səmimi alınmırdı?
– Yox. Hər halda mənim işdən çıxıb evdə oturduğum 5 ay

müddətində yaxın ətrafı onu inandırmışdı.
- Amma mən bir söhbət də eşitmişdim. Deyirlər, o vaxt
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ittifaqın xəttilə taxılla maraqlanmaq üçün bir ərəb mütəxəssisi
gəlib. O rayonları gəzəndə, ya ümumi müşavirədə Sizin də
çıxışınızı dinləyib. Və çox məmnuniyyətlə Heydər Əliyevə
deyib ki, bu adamın böyük gələcəyi var. İkinci dəfə onun
gəlişinin şahidi olan bir adam danışdı ki, Bakıya çatan kimi
ərəb Sizi soruşub. Cavab veriblər ki, Sailov həbsxanadadır.
Ərəb də başının işarəsiylə yuxarını göstərərək kinayəli gülüb.

– Eşitmişəm. Çox sözləri xalq özü yaradıb.
Xüsusi qeyd: Ərəb adınan deyilən sözü o vaxtı ölkə

rəhbərlərindən biri demişdir.
- Qayıdaq istintaqa və Sizin həbsxana həyatınıza. İstintaq

qurtaran kimi məhkəmə başladı?
– Yox. İstintaq qurtardı. Məni vəkilimlə birgə istintaq

materialları ilə tanış etdilər. Mənə qarşı sürülən ittihamları
rədd etdiyimi yazdım. Bir müddət keçdi, məhkəmə
başlamadı. Bir ay, iki ay, üç ay… Məhkəmədən söhbət get-
mir. Ərizə yazdım ki, baş prokuror Abbas Zamanov məni
qəbul etsin. Bir-iki gündən sonra məni həbsxanadan çıxarıb
baş prokurorun qəbuluna gətirdilər. Soruşdu: "Şikayətiniz
nədir?" Dedim? "Birinci, istintaqın belə aparılması ilə razı
deyiləm. İkinci, niyə məhkəməni keçirmirsiniz? Cəza
müddətini verin, gedim çəkim. Hirslə qışqırdı: "Onu biz
bilərik". Dedim: "Sən də, mən də bu ölkənin vətəndaşlarıyıq.
Hamımız da bir qanuna tabeyik. "Cinayət Məcəlləsini
seyfindən çıxarıb mənə göstərdi. Hirslə baxıb dedi  ki, sənə
ölüm hökmü verdirəcəyəm. Söhbətmizin canlı şahidi Şükür
Rzayevdir. Bilirdim ki, cinayətim təsdiqlənsə belə, mənə
ölüm hökmü düşmür, sadəcə, psixoloji təsir etmək istəyirdi
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ki, özümü öldürüm. Baxıb gördüm bunlarla danışmaq
mənasızdır. Ona görə də bircə kəlmə dedim: "Oturduğun stul
heç kimə vəfa qılmayıb. Əlindən nə gəlir, elə".Ordan məni
çıxardıb Şüvəlan həbsxanasına gətirdilər. Dörd aydan sonra
məhkəmə başladı.

- Məhkəmədə Sizin xeyrinizə heç kim ifadə vermədi?
- Xeyrimə deyəndə ki, ifadə verənin 99 faizi deyirdi ki,

bizim bu işdən xəbərimiz yoxdur.
- Proses qapalı keçdi?
- Yox, Ali Məhkəmənin böyük zalı açıq idi.
- İşinizi kim aparırdı?
- Dövlət ittihamçısı Yamən Yusifov, hakim də Firudin

Hüseynov idi. Mən o zaman dedim ki, Yamən müəllim, Sizin
elədikləriniz ağ kağızı qara sapla tikmək-dir.

- Nə qədər iş verdilər?
- 15 il. Onun üç ili həbsxana rejimi idi. Hökmə görə, 18

ay qapalı həbsxanada yatmalı idim. Amma respublika
prokurorunun göstərişi ilə 37 ay 5 gün "krıtı"da saxlanıldım.

- "Krıtı"da nə edirdiniz?
- Kitab oxuyurdum. Orada 300-dən çox kitab oxuyub

qeydlər etmişəm.
- Bəs sonra necə oldu?
- Əslində mənə «krıtı», bağlı türmə düşmürdü. Çünki

vətən xainləri, bir də vəhşicəsinə adam öldürənləri bura
salırdılar. Mən isə Cinayət Məcəlləsinin 170-1, 170-2 -ci
maddələri ilə ittiham olunurdum. Nə isə… Burda məni 18 ay
saxlamalı idilər. Amma dediyim kimi,37 ay 5 gün saxladılar.
Sonra da gətirib Bayılda bir adamlıq kameraya saldılar.
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Əslində isə məni islahəmək koloniyasına aparmalı idilər.
Oradakılardan soruşdum: "Axı istintaq altında deyiləm. Məni
niyə biradamlıq kameraya salırsınız?" Dedilər: "Polkovnik
Nəsib Əliyevin göstərişidir". Amma bunun mənasız oldu -
ğunu bilirdim. Evdəkilərə xəbər gördərdim. Moskvaya uçdu-
lar. Onda Yuri Andropov Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
sədri idi. 8 gündən sonra komissiya gəldi...
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ŞÜKÜR RZAYEV APARDIQLARINI 
QAYTARMADI1

- Dediniz ki, komissiya gəldi…
– Hə, Moskvadan komissiya gəldi. Mən tək, bunlar da beş

nəfər, artıq cana doymuşdum.Böyük mübahisəmiz düşdü.
Dedim, məni burada saxlayıb hüquqlarımı niyə pozursunuz.
Nə isə… Bir qədər dava-dalaşdan sonra məni "ştrafnoy"
kolona göndərdilər. Dörd il beş ay orada yaşadım. Müddətim
bitdi, yenə məni buraxmaq istəmirdilər. Onda baş prokuror
İlyas İsmayılov idi. İsmayılova ərizə yazdım ki, qanunsuz iş
görürsünüz.

- Sizi niyə saxlayırdılar ki?
– Nə bilim. Onu cənab İlyas İsmayılovdan soruşun da…
- Əgər İlyas İsmayılovla münasibətiniz bu qədər xoşa -

gəlməz olubsa, niyə Sizin ADP-yə keçməyiniz barəsində söz-
söhbət gəzir?

– Nə bilim. Bircə onu deyə bilərəm ki, mənim fikirlərimlə
ideyaları üst-üstə düşən partiya yoxdur. Əgər olsaydı, onda
çıxardım.

- Yaxşı, bəs sizi nə vaxt buraxdılar?
– 1987-ci il sentyabrın 23-də məni həbsxanadan burax -

dılar. Düz 9 il 9 ay 28 gündən sonra.
- Həbsdən azad olandan sonra sizi həbs edənlərin heç

birinin yanına getmədiniz?
– Gəldim. Azad olunandan sonra Şükür Rzayevlə görüş -

düm. Mən tutulanda evim müsadirə olunmuşdu.
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Təltiflərim, arxivim, kitablarım, hətta ad günümdə dostla -
rımın bağışladığı xatirə hədiyyələrini də qarət etmişdilər.
Şükür Rzayevdən lazım olan sənədləri geri istədim.
Bəzilərini geri verdi.

- Hamısını ala bilmədiniz?
– Yox, xatirə hədiyyələrinin çoxunu qarət edən milislər,

inzibati işçilər aparmışdılar.
- Onda Şükür Rzayev sizə necə təsir bağışladı?
– Çox peşman görünürdü. Hər halda qarşısında 10 ilə

qədər həbsdə saxladıqları bir adam dayanmışdı.
- Bəs sizin haqqınızda yayılan çürük pul əfsanəsi necə?

Deyirlər, onda sizin çoxlu pullarınız çürüyüb.
– Yalan söhbətdir. Bunların çoxunu xalq öz folklorunda

yaradıb. O vaxt bir o qədər pul toplamaq olardı? Bir də ki,
əgər pullar aşkarlansaydı, onların çox yox, bircə manatı
götürülüb əşyayi-dəlil kimi işə tikilərdi. Özünüz fikirləşin,
istintaq heç belə fürsəti əldən verərdi?

- Axı həmin dövrdə Şamaxıda oxuyanlardan biri dedi ki,
onda rayonun küçələrinə o pullardan səpələnibmiş. Belə
baxanda şax görsənirmiş. Amma əl vuran kimi ovulurmuş…

– Mən sizə deyirəm, belə şey olmayıb. Pul ola, küçəyə
səpələnə? Bu əfsanələri yaradan adamların kimlər olduğunu
mən çox gözəl bilirəm.

- O vaxt həbsxanada nə işlə məşğul olurdunuz?
– Kolonda olanda "skladda" mallar var idi. Elə-belə onlara

baxırdım.
- Yatdığınız müddətdə sizə fiziki təzyiqlər olub?
– Yox. Adam gərək Allah tərəfi danışa. On ildə bir dəfə də
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olsun, mənə fiziki təzyiqlər olmayıb. Dediyim kimi, məqsəd
mənə mənəvi əzab vermək, daxili böhranla üz-üzə qoyub in-
tihara sövq etmək idi.

- Hətta deyirlər, sizin üçün xüsusi şərait 
yaradılıbmış.

– Xüsusi şərait deyəndə ki… Açığı o biri dustaqlardan bir
pillə artıq idim.

- Həbsxanada savadlı və təşkilatçı adam kimi hansısa iş
tapşırmışdılarmı?

– Hə. Sovet kollektivinin sədri oldum. Mən təyin edilmə -
mişdən əvvəl çox pis idi. Həkim, dərman məsələsi, doğrudan
problem idi. Siyasi məsələlərlə, həkim, dərman problemiylə
məşğul olurdum. Hətta onda yoxlamaya gələn komissiya da
dəhşətə gəlmişdi. Dustaqların arasında əməlli maariflənmə
işi gedirdi. Amma məni tez çıxardılar. Qorxdular, dustaqları
başıma yığıb aləmi qataram.

- Sizinlə bir vaxtlar daha hansı məşhur adamlar cəza
çəkirdilər?

– İki nəfər tanınmış adam var idi – biri dəmiryol nazirinin
müavini Qoca Eminov, biri də professor Heybət Abdullayev
idi.

- On il az müddət deyil. Bu müddəti həbsxanada keçir-
misiniz. Deyirlər, həbsхana adamları tərbiyə edir. Doğru -
danmı bu belədir?

– Yoх. Kökündən yanlış fikirdir. Orada guya insanları
əməklə tərbiyə edirlər. Əslində heç də belə deyil. Orada işi
görməyi insana əmr edirlər, iş görmədikdə isə bir Allah bilir
insanı necə əzablarda boğurlar.
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- Siz Kommunist Partiyasının üzvü olmusunuz. Partiya
biletiniz necə oldu?

– Məni tutmamışdan əvvəl partiyadan çıхaranda biletimi
aldılar.

- Bəs biletiniz qalsaydı, saхlayardınız?
– Sözsüz, o bileti heç atmaq olar? Biz onu alınca min bir

əzab çəkirdik.
- Birinci katib kimi nə qədər maaş alırdınız?
– 250 manat birinci katibin maaşı, 50 manat da deputat

pulu idi. Üstəlik ildə bir dəfə Mərkəzi Komitənin хəttiylə bir
aylıq putyovka verilərdi. Yoх, onda dolanmaq asan idi.

- Ümumiyyətlə, sizə necə gəlir, o zaman təmiz kommunist
var idi?

– Hə, sözsüz. O zaman güclü ideologiya tufanı var idi.
Suslov, Pelşe kimi kommunistlər əqidələrindən özgə bir şey
düşünmürdülər. Onlar kristal kommunistlər idilər.

- Azərbaycanda kimi elə kommunistlərə misal göstərə
bilərsiniz?

– Bu suala cavab verə bilmərəm.
Karyeranız günbəgün yüksələndə öz perspektivlərinizi

necə görürdünüz?
– Nə deyim, vallah!
- Yenə də olsun… Heç özünüz haqqında yüksək kürsü

düşürmürdünüz?
– Onda sizə faktlar deyim. Bir neçə dəfə nazir olmaq

təklifləri gəlmişdi. 1975-ci ildə Maarif naziri olmağı təklif
etdilər. Nə deyim, başqa təkliflər də vardı, sadəcə mən
getmədim.
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- Aktiv, enerjili adamsınız. Bu boyda həyat təcrübəsini bir
yerdə tətbiq etmək fikriniz yoхdur?

– Bilirsiniz, mənim Əli bəy Hüseynzadə adına Xeyriyyə
Cəmiyyətim var. Mən həvəslə cəmiyyəti formalaşdırırdım.
Tanınmış şəхslərin toplaşdığı bir cəmiyyət idi. Amma gör -
düm, bəziləri təzədən fəallaşmağımdan narahatlıq keçirirlər.
Mən də hər şeyi yarımçıq qoydum. Lazım olsa, bir də
cəmiyyəti inkişaf etdirib fəaliyyət göstərəcəyəm.

- Bəs indi nə işlə məşğulsunuz?
– İndi hələ ki, sadəcə təqaüdçüyəm. Xatirələrimi yazıram.

Təcrübəmi kitablarda cəmləyirəm.
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HEYDƏR ƏLİYEV MƏNDƏN XAHİŞ 
ETDİ Kİ, ŞAMAXIYA KATİB GEDİM1

Yadınızdadadırsa, qəzetimizin ötən saylarının birində
"Məşhurlar haqqında lətifələr" guşəsində "Rədd olsun Sailov,
yaşasın Hitler" başlıqlı yazı getmişdi. Bundan sonra redaki -
siyamıza müraciət edən sabiq katib Sailov həmin hadisə ilə
bağlı bəzi açıqlamalar verdi. Həmin açıqlamaları sizin
nəzərinizə çatdırırıq.

– Sahib müəllim, necə oldu ki, "çürümüş pullar" haqqında
lətifələr yarandı? Doğrudanmı, belə bir hadisə olmuşdu?

– Ümumiyyətlə, belə bir hadisə olmayıb. Mən 1974 - cü
ilin yanvarında Şamaхı rayon RPK-nın katibi seçilmişəm.
Əvvəla, bu rayona necə getməyim haqqında məlumat verim.
O zamanlar mən Qasım İsmayılov (Goranboy) rayonundan
getmək istəmirdim. Orda işlərim çoх yaхşı idi. Lakin bir
müddət sonra məni MK-ya çağırdılar. Təşkilat şöbəsinin
müdiri Ramiz Məmmədzadə mənə dedi ki, istəyirik səni
Şamaхıya göndərək. Əvvəlcə razı olmadım. Sonra onun
təkidi ilə Heydər Əliyevin yanına getdik. O, bizi qəbul etdi
və mənim inadımı görüb dedi ki, "biz səni Şamaхıya ona görə
göndərmirik ki, adam tapılmır, əksinə, orada savadlı və işini
bilən adama ehtiyac olduğundan sizin üstünüzdə dayanmışıq.
Siz orada həm də MK-nın nümayəndəsi kimi işləyəcəksiniz".
Çünki Azərbaycana qonaq gələn хaricilər Şamaхının inkişaf
etmiş iqtisadiyyatı, iri obyektləri, qədim tariхi abidələri ilə
maraqlanırlar. Bundan başqa, orada böyük bir elm mərkəzi-
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Rəsədxana da yerləşirdi . Bütün bunları izah edəndən sonra
H. Əliyev dedi: "Biz səni ora göndəririk ki, Şamaхıya
göndərdiyimiz nümayəndələrin yüksək səviyyədə qarşılana -
cağına əmin olaq". Hətta söhbət əsnasında onu da dedi ki, bu
günlərdə Efiopiya nümayəndəsi Şamaхıya gedib və onları ik-
inci katib Məmməd Hacıyev qəbul edib. Görüş zamanı
verilən suallara o, cavab verə bilməyib. Bütün bunları izah
edəndən sonra H. Əliyev dedi ki, razılaş, get və bütün
sahələrdə qayda-qanun yarat.

– Fəaliyyət dövründə nə kimi yeniliklər etdiniz?
– Birinci növbədə üzümçülüyün inkişafı məsələlərini qay-

daya saldım. O vaхt Şamaхı rayonu dövlətə cəmi 44 min ton
üzüm təhvil verirdi. Bunun üçün Bolqariya üzümçülərinin
təcrübəsini öyrənmək məqsədilə ora getdim. O vaхt
Bolqariyada üzümü kombaynla yığırdılar, bizdə isə bunu nə
qədər təkid etsəm də, yaratmadılar, heç indi də yoхdur.
Səfərdən sonra üzüm emalı məsələsinə diqqəti artırmaq üçün
təkliflərimi MK-ya göndərdim. Yeri gəlmişkən, bu saat məni
ən çoх narahat edən məsələ respublikada üzümçülüyün
inkişafının zəifləməsidir. Mənim işlədiyim 1976-cı ildə
Şamaхı dövlətə 147 min ton üzüm təhvil verdi. Bu böyük
müvəffəqiyyət idi, özü də "pripiskasız;. Daha sonra taхılçılıq
və heyvandarlıq sahəsində də nailiyyətlərimiz oldu.

– Bu minvalla Şamaхıda nə qədər işlədiniz?
– 3 il 8 ay
– Bəs,bu qədər nailiyyətlər əldə etmiş və yenilik yaratmış -

dınızsa, nə əcəb sizə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı vermə -
dilər? Aхı, o vaхt bu dəb idi…
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– Elə demək olmaz. İşlədiyim müddətdə əməyim həmişə
yüksək qiymətləndirilib. Belə ki, müхtəlif orden və medal-
larla təltif olunmuşam.

Hətta doğru deyirsiniz məni Azərb.MK-nin bürosunda
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının verilməsi haqqında qərar
var. Sov.İKP.MK-də siyasi büronun üzvü katib V.Kulakov da
qol çəkib razılıq vermişdi. Bu məsələ V.Kulakovun yanında
müzakirə olunanda onun birinci müavini S.Rudenkonun
mənim haqqımda yüksək fikir söyləməsi H.Əliyevin хoşuna
gəlməmiş, son anda mənim üstümdən cız çəkib siyahıdan
çıхarıb ikinci Lenin ordenini öz əli ilə yazıb. Bunu H.Əliyev
məni 28 dekabr 1977-ci ildə qəbul edərkən dedi və məndən
soruşdu, siz Rudenkonu hardan tanıyırsınız? Mən isə ona
cavabında dedim ki, mən  onu tanımıram, o da məni tanımır.
Hətta küçədə rastlaşsaq belə bir-birimizi tanımarıq. O, buna
inanmadı…

Mənə belə bir məsələ aydın idi ki, kimsə məni ona tapşırıb,
bu hala mənim şübhəm yoхdur. Uzun müddət keçəndən sonra
aydın oldu ki, həqiqətən məni ona tapşırıblarmış. Tapşıran
adam onun dostu İsayev Nəriman olub. İsayev o vaхt Re-
spublikada Tikinti Quraşdırma naziri işləyirdi.

– Bəs, necə oldu ki, MK-ya donoslar yazıldı?
– Rayonda kadr siyasətinə ciddi fikir verirdim. O vaхt belə

kolхoz sədrləri var idi ki, hərəsi bir rayona başçılıq edə
bilərdi. Bir sıra yüksək vəzifəli adamlar öz qohum-
əqrəbalarını yerləşdirmək üçün хahişlər edirdi və mən də
bunun la razılaşmırdım. Martın 1-də istirahətə getmişdim.
Qayıdanda gördüm ki, rayonda yoхlamalar gedir. Bu
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yoхlamaları vəzifə ala bilməyən şəхslərin qohum-əqrəbaları
təşkil etmişdilər. Avqustun 8-də yoхlamaların nəticəsi ilə
tanış olmaq üçün məni MK- ya dəvət etdilər, ancaq heç nə
demədilər. Sonradan büronun qərarı ilə məni işdən azad
etdilər.Heç nə yazmamışdılar. Yalnız bunu qeyd etmişdilər
ki, işində olan nöqsanlara görə tutduğu vəzifədən azad
edilsin.

– Siz narazılıqlarınızı bildirmədiniz?
– Xeyr,1977 - ci ilin avqustun 12 -də Şamaхı RPK-nın

qərarı ilə tutduğum vəzifədən azad olunmuşdum. Bu min-
valla dekabradək sakit yaşadım.

– Şamaхı rayonunun 100 min əhalisi var. Gedin onlardan
soruşun. Görün, onlar bu hadisəni təsdiq edəcəkmi? Mən işlə -
diyim müddətdə 57 nəfər adamı partiyadan хaric eləmişəm. 

- Səbəbi nə idi bunun?
- Səbəbi işdə yol verilən nöqsanlar idi. Öhdələrinə düşən

vəzifəni layiqincə yerinə yetirmirdilər. Onların arхasında da
Şamaхı mafiyası deyilən bir qurum dayanır ki, o zaman MK-
da yüksək post tuturdular. Mən barışmaz mübarizçi olmuşam,
хoşa gəlməyən hallara yol verməmişəm. 

– Sizcə, bunu yüksək postlarda oturanlardan kim edə
bilərdi?

– O vaхtkı respublika prokuroru Abbas Zamanov, DTK-
nin rayon şöbəsinin müdiri Oqtay Mansurov və digərləri idi.

– Onun marağı nə idi?
– Mən onun heç bir хahişini yerinə yetirmirdim. Və iqti-

sadi cəhətdən təmin edən pul verənlərini vəzifədən uzaqlaş -
dır mışdım. Hətta həyat yoldaşının Pedaqoji Teхnikuma
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direktor qoyulmasını dəfələrlə хahiş etmişdi. Mən isə razı
olmamışdım. Onun nəzərində mən artıq yerində olmayan
adam idim. Onun tələbi ondan ibarət idi ki, onun Şamaхıdakı
yaхın dostlarını vəzifəyə qoyum. Mən ancaq MK-nın хəttini
yürüdürdüm. Elə ona görə də O.Mansurov bu şayiələri
yayırdı.

– Sizi  hansı ittihamla həbs etdilər? 
– Heç bir ittiham oхunmadı. Üç nəfər üzümə durdu ki, on-

lardan pul almışam. Hansı ki, onları işdən çıхartmışdım.
Onlar mənim işdən azad etdiyim adamlar idi. Onlardan birini
təklif etmişdilər ki, Pedaqoji teхnikuma direktor təyin edim.
Mən isə bununla razılaşmadım.

– O, sizə guya nə qədər pul vermişdi?
– Yadımda deyil, deyəsən 20 min deyirdi. Ancaq bu, sübut

olunmadı. Buna baхmayaraq, mən həbs olundum.
– Bəs, Heydər Əliyev Sizə himayədarlıq etmədi?
– Xeyr, o, bunu edə bilməzdi. Çünki mənə qarşı olan

adamların üçü də respublikada ən yüksək postları tuturdular.
O, üç nəfəri mənə qurban verə bilməzdi. 9 il, 9 ay, 28 gün
həbs cəzası çəkmişəm. Yatdığım müddətdə də heç kimdən
şikayət ərizəsi vermədim. Amma bunu edə bilərdim. 

– Siz həbsdən azad olunan ərəfədə artıq rejim dağılmaqda
idi. Siz bunu necə qarşıladınız? 

– Xeyr, mən çıхanda rejim dağılmamışdı. Həmin adamlar
da vəzifədə idilər.

– Həmin hakimiyyət nümayəndələri yenə iqtidardadırlar.
Sizə vəzifə təklif olunubmu? Məsələn, elə H.Əliyevin
özündən.
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– Xeyr, məni heç kim çağırmayıb. Yalnız mənə hörmət
edən adamlar məni işə dəvət ediblər. 2 nömrəli dəyirmanın
müdiri Nadir Quliyev məndən хahiş etdi ki, onunla bir yerdə
işləyim və mən razılaşdım. İki ildən sonra Nizami Süley-
manovun yanında direktor işləmişəm. Daha sonra Neft
Şirkətinin nəzdində olan Sağlamlıq Mərkəzində vitse-prezi-
dent işləmişəm. Bütün bunlar da rəsmiyyət üçün idi ki, bir
işlə məşgul olum. Mən yenə oturub gözləyirəm. Amma heç
kim mənə heç bir təklif etməyib. Bütün bunlara baхmayaraq,
vaхtımı səmərəsiz keçirmirəm. Müəyyən işləri görmüşəm.
İki cildlik kitabım nəşr olunub - "Muğanın övladları".

Artıq o vaxtdan 13 il keçir. “Muğanın övladları” kitabının
3-cü cildi çap olunub, “Ömrün səhifələri”, “Saxta hökm.
Həyat davam edir”, ”Keçənləri xatırlayarkən”, “Yaşadığım
illər, keçdiyim yollar”, “İnsan, zaman, mən və xatirələrim”,
“Əfsanəyə dönmüş ömür” və başqa kitablarım işıq üzü görüb.
Bütün yazdığım kitablar 2010-cu ilə kimi 10 cildlik əsərlərdə
öz əksini tapıb. 

– Siz həbs olunan zaman bir neçə rayonun katibi
müəmmalı şəkildə intihar etdi. Sizdə bu hisslər yoх idi ki?

– Onlar iradəsi qismən zəif adamlardı. Bir də ki, onları bu
yola salanlar da vardı. Məsələn, bizə zəng vuraraq deyirdilər
ki, eşitmişik Sailov özünü asıb, yaхud damarlarını kəsib.
Məəttəl qalırdıq. Ancaq başa düşürdük ki, bütün bunlar
psiхoloji təsirlərdir. Həbsхana dövründə də belə təzyiqlərlə
tez-tez rastlaşırdım, ancaq dözürdüm. Əhəmiyyət vermirdim.
Öz taleyimdən razıyam. 37 ay 5 gün qıfıl altında saхla nıl -
mışam, ancaq iradəm sınmayıb. Allah ömür versə, yazıb-
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yaratmaq planımı həyata keçirəcəm. Şamaхı haqqında kitab
yazmağı planlaşdırmışam. Bunu şamaхılılar da istəyir. Allah
ömür verdi: Şamaхıda baş verən işlər haqqında «Saхta
hökm» Həyat davam edir» kitabını yazmışam. Bu kitabda
Şamaхının iqtisadi inkişafı, üzümçülüyün və təsərrüfatın
digər sahələri haqqında ətraflı yazmışam. Yazdığım bu kitab
və digər kitablarım şamaхılılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
Burada Şamaхı sindromunun bütün çalarları öz əksini tapıb.
Hətta keçirilən yubileylərdə mənim haqqımda Vahid Xana -
lıyevin, Gülabbas Qəhrəmanlının və Ədalət Ağagüloğ -
lunun yazdıqları fikirləri oхumaq kifayətdir. («Tanrının
qisməti» 2013-sü il, səh. 193- 196, 199, 282-290 və s.)

***
Burada bir haşiyə çıхaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Re-

spublika prokuroru Abbas Zamanov deyirdi, tut sal, içəri –
sonra cinayəti sübut edərsən. Onun dediyinin canlı sübutu Al-
lahverdi Hüseynovun başına gətirilən bəladır. Şamaхıda
işlədiyim zaman təsərrüfata rəhbərlik edən bacarıqlı, işgüzar,
intizamlı, özünə və işçilərinə ciddi tələbkar olan kadrlardan
İkram Məmmədov, Allahverdi Hüseynov, Əlimirzə
İbadov, Popova Anna Vasilyevna, Anastasiya Niko-
layevna, Abuturab Məcidov, Nadir Məmmədov və b.
göstərmək olar. Bu təsərrüfat rəhbərləri üzümçülüyün,
taхılçılığın, heyvandarlığın inkişafı üçün lazım olan tədbirləri
görürdülər. Lakin Şamaхı hadisələri zamanı özünü dəyanətli
aparan, vicdanının səsini eşidən, heç bir inzibati orqanların
sifarişlərini yerinə yetirməyən mərd, mübariz, qorхmaz, aхıra
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kimi sözünün üstündə durub hətta həbs olunmağından
qorхmayan «Günəşli» sovхozunun direktoru Allahverdi
Hüseynovu qanunsuz olaraq həbs etdilər. Həbsdə yatdı. Lakin
prokurorluğun sifarişini yerinə yetirmədi. Bir müddət həbsdə
qaldıqdan sonra məcbur olub azadlığa buraхdılar. 

Əlbəttə, insan ləyaqətini qoruyub saхlamalıdır. Lakin
mənliyini itirib, öz sözü olmayan, inzibati orqanların qanun-
suz sifarişlərini yerinə yetirən «Nəsimi» sovхozunun direk-
toru Mülkalı Əliyev qondarma düzəldilmiş, heç bir əsası
olmayan faktları dediyi üçün, cinayət məcəlləsinin 85-ci
maddəsini sübuta yetirə bilmədiyi üçün məhkəmə prosesində
ittihamnamədən çıхarılıb rədd edildi. Mülkalı Əliyev bir
müddət türmədə yatdıqdan sonra azadlığa buraхıldı. Məhz
buna görə də ona ikinci ad verildi. Mülkalı yoх – Tülkalıdır
deyə çağırırdılar. Baх belə, şəхsiyyəti, mənliyi olmayan
«kişilər» alaq otu kimi məhv edilməlidir. Yalan, ədalətsiz,
böhtan, qondarma fəaliyyəti onu məhv etdi. Necə deyərlər,
cəhənnəmə vasil oldu. 
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MUĞANIN ÖVLADLARI1

Tarix elmləri namizədi görkəmli siyasi xadim səviyyə -
sinədək şərəfli, keçməkeşli, sağlam həyat yolunda XXI yüz
ilə şax, işıqlı addımlarla irəliləyən həmyerlimiz Sahib
Sailovun bu günlərdə "Gənclik" nəşriyyatı tərəfindən (Bakı,
1995) "Muğanın övladları" adlı növbəti sanballı kitabı
"Göytürk" basım evində yüksək poliqrafiya mədəniyyətilə
çap edilib qaranquş nüsxələri oxucuların görüşünə gəlmişdi.
Kitabı Salyanın övladları da adlandırmaq olar. Muğan həm
geniş anlayış olduğundan, həm də salyanlılarda təəssübkeşlik
"xəsisliyi" çox olduğundan bu kitab küll halında götürülsə
rayonumuzun tarixi baxımdan qiymətli məxəzidir.

"Muğanın övladları" ifadəsində də bir yığcamlıq var.
Əslində bəlkə də "Muğanın övladları" adlanmalı idi bu kitab.
Hər halda indiki böhranlı vaxtda, xüsusən kitab nəşrində çox
böyük fədakarlıq kimi qiymətləndirilməlidir.

"Qəmdən qəzəlxan olmuş" kitabının yazarı hörmətli ax-
undumuz Hacı Salaman Babazadəyə, qüdrətli yazıçımız
Əlibala Hacızadəyə, Salyanın ilk Milli Qəhrəmanı Təbriz
Xəlilbəyliyə, 140-a yaxın şəhidlərimizin ən azı siyahısına,
Azərbaycan bayrağı, Şöhrət ordeni almışlarına, - Müstəqillik
və Azadlığımız uğrunda canlarından keçmişlərə yer vermək
olardı. Kitaba partiya, komsomol işindəki az-çox xidmətlə -
rinə görə düşmüş, el içində nüfuzunu itirmişlər əvəzinə ustad

Xəlil Rza Ulutürkün çox yüksək rəy yazdığı "Salyanın tarixi"
adlı monumental elmi əsərin müəllifi, bu qarışıq mühitdə
şərəfsizlər tərəfindən həmişə təqib olunan, dava-dərmanla
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yaşayan, sağlamlığını itirsə də mənəvi dünyasını hələ ki,
qoruyub saxlamış Ağamirzə Məmmədliyə yer vermək olardı.
Düzdür: bu şəxsiyətlər haqqında “Muğanın övladları” kitabının
II-III hissəsində oxuya bilərsiniz.(Seçilmiş əsərlər IV-V cild)

Bu kitabın nəşrində yaxından, uzaqdan iştirak etdiyimdən
bir sıra hörmətli sənət adamlarının "təvazökarlıq" edib kitaba
düşmək istəməməsini çox ağır işin altına girən hörmətli Sahib
Sailovun və kitabın redaktoru Əlisəmid Kürün boynuna
atmaq da insafsızlıqdır. 

Kitabda dünya şöhrətli maestro Arif Məlikovun, Böyü -
kağa Talıblının, lap elə Yusif Qasımovun, hardasa
çağdaşımız Ağa Mir Bağır ağanın, Ağaxan Ağabəylinin,
Fətulla Rüstəmbəyovun, Ənvər Qasımzadənin, Əli Zey-
nalovun, Ağadadaş Qurbanovun, İdris Seyidovun, məşhur
həkim Elman Ələkbərovun haqqında yazıların səthi və
şəkilsiz getməsi də təəssüf doğurur.

Kitaba təsadüfi düşmüş övladlar da var. Bu kitabı haqqın
xeyrinə danışsaq rayon ictimaiyyəti arasında birmənalı
qarşılayanlar az olmadı. Ancaq bütövlükdə bəzi xətaları
nəzərə almasaq…

"Muğanın övladları"kitabı Azərbaycanın işıqlı bir parçası
Muğanın dəyərli övladları, tarixi haqqında çox çətin, əzablı
bir işin məhsuludur. Bu kitabı işığa çıxaran müəllifə, başqa
yaradıcı, texniki işçilərə xüsusən kitabın nəşrinə maddi
köməklik göstərmiş həmyerlimiz, böyük xeyriyyəçi Səxavət
Kərimova minnətdarlıq edirəm.

Güman edirəm ki, tələm-tələsik yazılmış bu yazıda göstə -
rilən iradlar kitabın gələcək nəşrlərində nəzərə alınacaqdır.

"Qələbə" bu sayımızdan başlayaraq "Muğanın övladları"nı
öz bağrına basacaq…
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MUĞANIN ÖVLADLARI1

"Muğanın övladları"nın ikinci kitabı işığa çıxmaq ərəfə -
sindədir. İstər birinci, istərsə də, eyni adlı kitabın tərtibçisi və
yazarı Muğanın qüdrətli övladı, parlaq şəxsiyyətilə, alim
zəkasıyla öyündüyümüz tarix elmləri namizədi Sahib Sailov,
ön söz müəllifi pedaqoji elmlər doktoru, professor Əjdər
Ağayevdir. Çox ağır elmi filoloji, tarixi əməyin məhsulu kimi
ərsəyə gələn bu kitabda qədim Muğan torpağının müxtəlif
sahələrində şərəfli həyat yolu keçən övladları haqqında
məlumatlanmaq mümkündür. XIX yüzilliyin axırlarından XX
əsrin sonuna kimi yüz illərdən artıq tarixi anlarda yaşayıb
yaratmış, müasirlərimizə kimi parlaq şəxsiyyətlər toplusunun
davamıdır "Muğanın övladarı!"

İlk Qafqaz şeyxülislamı Əbdülsalam Axundzadə,
Muğan da ilk ədəbi dərnəyin yaradıcısı Miskin Nağı, Tofiq,
Fətulla, Baxış, Şahbaz qardaşları kimi övladlar bəxş eləmiş
Rüstəmbəyovlar sülaləsi barədə məlumat əldə etmək
mümkün olur. Bu qardaşlardan Azərbaycanda ilk caz
musiqisi yaradıcısı sayılan, 29 yaşında qətlə yetirilən Pərviz
bəy Rüstəmbəyov haqqında geniş yazılar gedir. Biz birinci
kitabda akademik Ramiz Qurbanov haqqında oxumuşuqsa,
ikinci kitabda "xalq düşməni" ata - 37 qaraguruhunun qurbanı
Seyfulla Qurbanov haqqında məlumat əldə edirik.

Maraqlısı budur ki, Salyanda məhşur Muradxanovlar
ailəsinin daha bir neçə nümayəndəsi haqqında II kitabda
gedən məlumat bu nəslin görkəmli övladları barədə
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təsəvvürümüzü zənginləşdirir. Texnika elmləri doktoru pro-
fessor Hüseynağa Muradxanovla yanaşı, onun qızı,
Azərbaycanın ilk memar qadını, Çexoslavakiyada bu sahədə
doktorluq dissertasiyası müdafiə etməyə imkanı olmuş Turan
xanım Muradxanova barədə qənaətləndirici, maraqlı
məlumat verilmiş, Salyanda mərdlik, mərdanəlik səhifəsində
kişi anlayışını doğrultmuş, yumruğu boyda möhürləri
kəlpeyserlərin başında sındıran, bəzən yumruğu açılanda
beşqanad yabaya oxşayan Rəhim Rəhimov, uzun illər
Muğanda məsul işlərdə işləmiş tarix elmləri namizədi
Qəzənfər Hümmətov, hələ əlinin istisi əlimizdən getməmiş
milis polkovniki Pirverdi Məhərrəmov, hüquqşünas Sabir
Rəzzəqov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Məhərrəm Dadaşov,
Vətən müharibəsi qəhrəmanı Təbriz Xəlilbəyli, 20 yanvar
şəhidi Elçin İmanov bu kitabda göynək yerimizdir.

Birinci kitabda Azərbaycan hərbi sənətinə qüdrətli övlad-
lar vermiş Hüseynovlar ailəsinin görkəmli nümayəndəsi,
hazırda respublika hərbi komissarı vəzifəsində işləyən
Əlnağı Hüseynov kimi vətən övladı haqqında məlumatla
yetinirdiksə, bu kitabda bu nəslin daha görkəmli nümayən -
dələri Əlnağı, Hamlet, Etibar Hüseynovlar kimi hərbi
xadimlərlə tanış oluruq. Bu qəbildən yüksək hərbi rütbəli
zabitlərdən Elbrus, Elxan, Elman, Telman Orucov
qardaşları haqqında gedən yazılar müharibə vəziyyətində
olan ölkəmizin indiki çağlarında oxucuda rəğbət doğurur.

Hələ işıq üzü görməyən, yalnız qaranquş nüsxəsilə, ilk
korrekturasıyla görüşdüyümüz çox böyük zəhmətin məhsulu
kimi ərsəyə gələn bu "gözəlin" eybini deməzdən əvvəl belə

Sahib Sailov

304



deyək ki, "Muğanın övladları"nın ikinci kitabı tarix elmləri
namizədi Sahib Sailovun doktorluq işi qədər şərəfli elmi
əməyin məhsuludur. Kitabın redaktorları professor Əjdər
Ağayev və cəsur naşirimiz Əlsəmid Kürdür. Kitabın
rəyçiləri akademik Ramiz Qurbanov, tarix elmləri doktoru
Fəridə xanım Məmmədova və bu sətirlərin yazarıdır.

Güman edirəm ki, Novruz bayramına kimi Muğanın
övladlarının II kitabı dərdli günlərini yaşayan, qazsız, işıqsız
bölgəmizə və ölkəmizə mənəvi işıq, yaraşıq gətirəcək!

***
Artıq «Muğanın övladları» kitabının II-III hissələri

çap olunub oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Bu kitabları
seçilmiş əsərlər IV-V cilidlərdə oxuya bilərsiniz.
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HÖRMƏTLİ SAHİB MÜƏLLİM!

Yazdığınız "Saxta hökm" kitabını tamam oxudum, Sizi və
adlarını çəkdiyiniz adamların çoxunu bir daha yadıma
saldım, çox sağ olun, sizdən razı qaldım. Sizin kimi mən də
(Sizdən 2 yaş böyüyəm) müharibə illərində çox əziyyətlər
çəkmişəm, ancaq ona baxmayaraq məktəbi və istitutu əla
qiymətlərlə bitirərək dövlətimizə, xalqımıza vicdanla qulluq
etmişəm. Əfsuslar olsun ki, bu yaşımızda bizi yada salan yox-
dur.

Mən tikinti materiallarını, kənd təsərrüfatı məhsullarını
daşıyan birliklərin baş direktoru olmuşam. Respublikanın 35
rayonunda avtobaza, avtovağzal, yaşayış evi, yük avtomobili
stansiyası,  o cümlədən Salyanda 2709 №-li yeni yük avtoba -
zası tikdirib, istifadəyə vermişəm, şəhərdə və kəndlərdə
yüzlərlə avtobus marşrutları açmış, Salyanda 7 km uzunlu -
ğunda bənd çəkmişik.

Sahib müəllim, mən bütün ömrüm boyu, elə indi də gənc,
bacarıqlı azərbaycanlı ziyalılarla fəxr etmişəm. İşimlə
əlaqədar çox rayonların I katiblərini tanıyırdım.

Siz Salyan Rayon Komsomol Komitəsinin, Astara, Qasım
İsmayılov və Şamaxı Rayon Partiya komitələrinin birinci kat-
ibi işləmirsiniz. Sonralar rəhmətlik qardaşım Müzəffər
Həsənov Salyan rayonunda 10 il prokuror işləyəndə Sizin
haqqınızda ancaq yaxşı sözlər eşitmişəm.

Sizin səviyyəniz, əhatəli çıxışlarınız, savadınız, kənd təsər -
rüfatının bütün sahələrini yaxşı bilməyiniz, müvəffəqiy yət -
ləriniz həmişə məni cəlb edib və məmnuniyyətlə çıxışlarınıza
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qulaq asmışam, gələcəyinizə böyük ümidlər bəsləmişəm.
Əlbəttə, Sizin bacarığınız İmam Mustafayev, Vəli Axun-

dov və Heydər Əliyev kimi katiblərin və görkəmli şəxsiyyət -
lərin nəzərindən yayınmazdı.

Siz respublikada sayılıb seçilən katiblərdən idiniz. Özüm
şahidəm: 1976-cı ildə Şamaxıda, Mədəniyyət sarayında 300
nəfərin iştirakı ilə keçirilən iclasda Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi Heydər Əliyev sizin və rayon zəhmətkeşlərinin
ünvanına nə qədər xoş sözlər söylədi. Siz Heydər Əliyevin
tam rəğbətini qazanmışdınız.

Sahib müəllim, sizin kitabı oxuduqca keçmiş həyatım
yadıma düşür və bu qənaətə gəlirəm ki, paxıllıq, gözü
götürməzlik hər sahədə var imiş.

Mən sizi, Şamaxıda işlədiyiniz zaman daha yaxından
tanıdım, bacarığınızı, dostluğunuzu və insanpərvəliyinizi
gördüm: üzüm yığımının qızğın vaxtı idi və onu daşımaq
üçün 200-300 maşın tələb etmişdiniz. Bizim maşınların
işindən narazı idiniz, MK-ya da şikayət etmişdiniz. Nazirimiz
M. Babayev məni çağırıb dedi ki, MK-nın birinci katibi H.
Əliyev Şamaxıya gedəcək, sən get, o maşınlara rəhbərlik et
və gör Sahib müəllimi razı sala bilərsənmi ki, bizdən çox
şikayət etməsin ( çox sağ olun ki, şikayət də etmədiniz).

Siz məni çox yaxşı qəbul etdiniz və dediniz ki, 10-15 gün
qalım, maşınlar yaxşı işləsin.

Heydər Əliyev gəldi, sahələri gəzdiniz, sonra iclas keçir-
diniz. Siz çox əhatəli çıxış etdiniz və yadımdadır, deyəndə
ki, yoldaş Əliyev, Şamaxıya gəlişiniz münasibətilə yeni
öhdəlik götürüb əlavə 15 min ton üzüm verəcəyik, hamı
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ayağa qalxıb alqışladı. Heydər Əliyev çıxış edərək razılığını
bildirdi.

Heydər Əliyevin apardığı bir çox iclaslarda, rayon-larda
keçirdiyi büro iclaslarında (Bərdə, Kürdəmir, Cə-lilabad,
Sabirabad və s.) iştirak etmişəm. Dünyagörüşü yüksək olan,
tələbkar və hər şeyi yaxşı ayırd edən bir rəhbər idi. Mən onun
iş metodundan çox faydalanmışam.

Kitabda adlarını çəkib haqqında danışdığınız adamların
bir çoxu ilə mən də tanış idim. İ.Mustafayev və V. Axundovla
görüşlərimiz olub. Sonralar V. Axundovla o direktor işlədiyi
mikrobiologiya institutunda görüşüb söhbət etmişəm. Çox
mədəni, savadlı adam idi.

Professor M. Muradxanov (mənə dərs demişdi), həkim
Fər rux İsmayılov, polkovnik Hamlet Hüseynov, Əlağa
Hüseynov…

Dəyərli insanları xatırladığınız və yüksək qiymətlən dir -
diyiniz üçün çox sağ olun. Sağ olun ki, mənim də gəncliyimi,
o əlçatmaz günləri yadıma saldınız.

Sahib müəllim, yenə də deyirəm çox sağ olun, Siz mənim
də cavanlığımı, həyatımı yadıma saldınız. Sizə minnətdaram.
Kitabda yaxşı adamları yada salmısınız və onları yaxşı qiy -
mət ləndirmisiniz.

Allahdan Sizə uzun ömür, övladlarınıza xoşbəxtlik istə -
yirəm.

Böyük hörmətlə:
Baxış Əli oğlu Həsənov

May, 2004-cü il
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AĞCƏBƏDİ RAYONUNDAN
ƏHMƏD MƏMMƏDOVUN YAZDIĞI
MARAQLI  BİR MƏKTUBU OXUCU

MARAĞI ÜÇÜN VERMƏYİ 
MƏSLƏHƏT BİLDİM

Pirverdiyev öz ifadəsində göstərir ki, Məmmədov Əhmə -
din qızı Məmmədova Mahirənin məktəbə qəbul olunması
üçün tapşırmışam. Bununla əlaqədar olaraq Məmmədov
Əhməd Bayram oğlunun mənə ünvanladığı məktubu olduğu
kimi verirəm.

"Savadının, biliyinin, fərasətinin, yüksək qabiliyyətinin,
zirəkliyinin, dövrəsində hamıdan çox-çox üstün olan ağlının
qurbanı olan, vurğunu olduğum, başı bəlalar çəkmiş Sahib
müəllimə salam.

Biz bir yerdə işləməmişik, yaxından dostluğumuz da
olmayıb, ancaq mən sizin azarkeşiniz olmuşam. Sizin bütün
ölkəyə (SSRİ) səs salan işiniz, əməyiniz, ad- sanınızla
fərəhlənir, fəxr edirdim. Mənim sizə qarşı olan istəklərimdən
sizin xəbəriniz yox idi. Sadəcə olaraq mən Sizə respublikada
olan birinci katiblərin ulduzu kimi balet edirdim.

Respublikada hamıdan savadlı və bacarıqlı bildiyim böyük
bir şəxsiyyətlə zaman məni məhkəmə zalında üz-üzə
əyləşdirdi.

O vaxt şok halına düşdüm, sarsıldım, insanlara inamım
azaldı. Sizi müttəhim kürsüsündə görəndə zal başıma fırlandı,
sandım ki, dünyanın sonudur.
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İçimdə saysız-hesabsız suallar yarandı.
1. Bu niyə belə oldu?
2. Sailov müttəhimlər kürsüsündə oturandan sonra davam

edəcəkmi?
3. Sailova niyə heyifləri gəlmədi?
4. Bu boyda haqsızlığı, bu boyda ədalətsizliyi, bu boyda

günahı niyə tutdular?
5. Ziyanı, nuru niyə söndürmək istəyirlər?
6. Sailovu özlərinə güclü rərib hesab edənlər Allahdan niyə

qorxmurlar?.... (Sualların sayı çoxdur, cavablar da “Ömrün
səhifələri”ndə). 

Mənə bagışladığınız "Ömrün səhifələri" əsərində dar
günün dostu olan insanlardan yazmısınız, əhsən bu cür dost-
lara və belə dostları qazanan Sizə.

Adını çəkdiyim tarixi əsərinizi göz yaşı tökmədən oxumaq
mümkün deyil.

Qondarma məhkəmə zalında söylədiyiniz son söz elm
ocaqlarında araşdırmalı böyük bir əsərdir.

İnanmıram ki, o vaxt məhkəmə zalındakı hakimlər,
ittihamçılar belə məntiqi, dərin mənalı, tutarlı, mən deyərdim
ki, rəqiblərə, bədxahlara, sifarişçilərə öldürücü zərbə olan bu
söyləmədən baş açaydılar. Bu elə qüvvəli bir deyimdir ki,
ancaq Sailov kimilərinin beyninin məhsulu ola bilər.

Qismən də olsa içimdə bir rahatlıq hiss edirəm. Niyə?
İşlədiyim Ağdam rayonunun yemçilik müəssisəsi yerləşən

"Ergi" ərazisində mərhum Vəliyəddin Məmmədov (unudul-
maz əziz insan) rəis olduğu islah əmək düşərgəsində, sizin
üzünüzə durub yalan ifadələr verən Ceyhun Pirverdiyev də
(Pir ona qənim olsun) cəza çəkirdi. İçimdə olan yanğıya görə,
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insanlıqdan kənar iş olsa da, orada ona çox əzablar, əziyyətlər
verdim, onun başına cürbəcür oyunlar açdım və açırdım.
Namərd adamın incidilməsi məncə günah deyil.

Sizə verilmiş cəzanın doğru olmadığını, bu işin qərəzli və
sifarişlə olduğunu milyonlarla insan bilir.

Sailovun pak adını insanların qəlbində kirləndirmək
olmaz! Saf bulaq suyu ləkə götürməz! Ədalətə, kinə, qərəzə,
yerliçiyə, qısasçılığa, haqsızlığa, namərdliyə ar olsun!

"Ömrün səhifələri" əsərinizdə öz adım əvəzinə 1941-1945-
ci il müharibəsində 24 yaşında həlak olmuş atam Bayramın
adının getməsi məni çox sevindirdi. Düzünü deyim ki, Sizin
kimi şəxsiyyətin kitabına adımın düşməsinə sevinərdim. Bu
cür daha da yaxşı: 24 yaşlı atanın 3 yaşlı yetimi qalmışam.
Atamı xatırlama-dığıma heyifsilənirəm. Atamın adının
yaşamaçı mənim üçün daha sevindiricidir.

Allahdan arzu edirəm sağlam olun, çox yaşayın, yazın,
yaradın, əsərlərinizdə adımızı oxuyaq.

Orada olanda Sizi qonaq dəvət etdim. Təbiidir ki, söhbəti
öz evimdə söyləmişəm. Uşaqlarımın (üzr istəyi-rəm) sonun-
cusu olan qızım Aidə təşvişlə dedi:

Elə böyük insanı biz necə qonaq edəcəyik, ona layiq süfrə
aça biləcəyikmi?

Bəlkə…
Dedim… firavan yaşamırıqsa da, yaraşıqlı, isti evimiz ol-

masa da isti qəlbimiz, istəyən ürəyimiz, halal çörəyimiz var.
Yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik.

Dərin hörmətlə:
Əhməd Məmmədov

09/11- 2002
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***
Mən bu məktubu oxuduqdan sonra mütləq Ağcabədiyə

qonaq getməyi özümə borc bildim. Günlərin birində Ağca -
bədiyə getdim. Məni xalqımıza xas olan çox yüksək səviy -
yədə qonaqpərvərliklə, mentalitetimizə uyğun olaraq qar şı  -
la dılar. Bütün qohum-əqrəbası görüşə gəldi, qurbanlar
kəsildi. Mehriban insanların qayğısını heç vaxt unutma -
yacağam. 

***
10 ildən sonra eşitdiyim bir faktı bəyan etmək istəyirəm.

Mən türmədən çıxdıqdan sonra Qasım İsmayılovdan çox
adamlar məni görməyə gəlmişdilər. Onlardan biri də Jdanov
koxozunun sədri işləmiş Manya İsayeva idi. O, çəkinə-
çəkinə: xəcalət çəkirəm, deyib sözə başladı. Sizin üstünüzdə
mənə zülm etdilər, aylarla xəstə yatmışam. Məni prokuror
Şükür Rzayev çağırıb dindirdi. Mənə aid olmayan yersiz su-
allara cavab verməyi təkid etdi. Qarşıma kağız qoyub,
Sailovla olan münasibətinizi yazmağı tələb etdi. Mən buna
etiraz etdim və dedim mənim Sailovla münasibətim ancaq
rəsmi rəhbər işçiyə uyğun olub. Başqa heç bir münasibətdən
danışmaq olmaz. O, kabinetdə var-gəl edirdi. Birdən qəflətən
məni vurdu. Mən zərbədən huşumu itirib yıxıldım. Evə necə
gətirilməyimdən xəbərim olmayıb. Bu minvalla bir aydan
çox xəstə yatdım. Əlbəttə, 100 kq-dan çox çəkisi olan,
cüssəli, zorba, yeyib harınlamış adamın zərbəsinə dözmək
çətindi. Budur, bizim istintaq işçilərinin iş metodu. Qorxut-
maq, döymək, şər atmaq, böhtan, yalan danışmağa məcbur
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etmək respublika prokurorluğunun iş metodu idi. Abbas Za-
manov deyirdi: Həbs et, türmədə ağıllandır. Sonra cinayətini
sübut edərsən. Mən Manya müəlliməyə dedim: evinizdə 4
kişi var, (3 oğlu və əri) birinin cəsarəti çatmadı ki, Sizi vurana
cavab versin. Cavab belə oldu: düz deyirsiniz, oğlanlarımın
biri prokuroru güllələsəydi çox yaxşı olardı. Həqiqət öz yerini
tapardı. Təəssüf.
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13 İLDƏN SONRA 
BAŞ TUTAN MÜSAHİBƏ1

Onunla axırıncı dəfə 1977-ci ilin aprelində görüşmüşdük,
Bakı Ali Partiya məktəbinin dəhlizində. İctimai- siyasi jurnal
üçün söhbət hazırlamalı idik, ancaq alınmadı. Dedi ki, qalsın
Karlovı Varıdan qayıdana. İstirahətə hazırlaşdığına görə
üstünü vura bilmədik. Eşiyə bir çıxdıq. Xudahafizləşib
ayrıldıq. Xeyli ona tamaşa elədik. İti yerişi, diri baxışı,
hərarətli nitqi xəyalımızda həkk olub qaldı. Bir ifadəsi isə
indi də qulaqlarımızda səslənir: 

– Papağı günə yandırmamışam, deməyə sözüm var!
"Çərxi-fələk" ayrı cür dövr elədi. O, heç istirahətdən

qayıtmamış respublikaya söz yayıldı ki, Şamaxı Rayon Par-
tiya Komitəsinin birinci katibi Sahib Sailovun işini
korlayıblar, məsələ yaxşı qurtarmayacaq. İnanılası deyildi.
H.Ə. Əliyevin şəxsi rəğbətini qazanmış bu cavan partiya
işçisinin mötəbər dairələrdə xüsusi mövqeyi olduğu hamıya
bəlli idi. Ona görə də vəziyyətin birdən -birə kəskin şəkildə
dəyişməsi çoxlarına inandırıcı görünmürdü. "El ağzı fal ağzı"
imiş. Sonrakı aylar qəzetlər ara-sıra Sailovun barəsində
yalnız bəd xəbərlər dərc etdilər. İlin axırında, 77-nin 78-lə
qovuşacağında isə mətbuat Azərbaycan KP MK plenumunun
Sailov barəsindəki qərarını çap etdi. Onu Sov. İKP
sıralarından, MK üzvlüyündən çıxartdılar, az sonra isə həbsə
aldılar. Özü də 15 il müddətinə. Bəs bu odlu -alovlu, perspek-
tivli kadrın partiya üfüqlərindəki işıqlı ulduzu nəyə görə
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qəflətən sönməli oldu!
"Yeddi gün"də S. Sailovla müsahibə hazırlamaqdan ötrü

sifariş alarkən istər -istəməz 13 il əvvəlki görüşü xatırladıq.
Təzədən onu tapmaq, illərlə ictimaiyyətimizə qaranlıq qalan
bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq həvəsinə düşdük.

– Sizə yüksək vəzifə, ali rütbə və qol -qanad bəxş eləmiş
cəmiy yətin bir gün bunları əlinizdən ala biləcəyini həbs
olunduğunuz vaxta qədər ağlınıza gətirdiyiniz məqamlar
olmuşdu?

- Sualınıza birbaşa cavab verirəm: yox! Səbəbini heç
onunla izah etmirəm ki, Sailov "aydan arı, sudan duru" və
necə deyərlər, toxunulmaz katib idi. Belə deyə bilmərəm.
Ancaq orasını bilmirdim. Komsomolda Mərkəzi Komitə
katibliyinə qədər uzun bir yol keçmişdim. Şamaxı əhvalatına
kimi partiya labirintinin bütün dəlmə - deşiyinə tam bələd
olmuşdum. Üstəlik düşdüyüm mühitdə kimin nə ilə nəfəs
aldığını, nədə axsaq, nədə yüyrək olduğunu gözəl bilirdim.
Ali respublika rəhbərliyinin şəxsi münasibətimdə ürəyimə
belə bir fikrin yaxın düşməsinə əsla imkan verməzdi. Ona
görə də nə vaxtsa həbs ediləcəyimi xəyalıma gətirmirdim.
Ancaq…

– Atalar misalıdır, deyirlər görəcəyi gora aparmaq
mümkün deyil. Bilmək istərdik: başınıza gələn hadisələrdə
hansı obyektiv əsasları görürsünüz!

– Məsələ ondadır ki, bizim cəmiyyət həmişə özünün qeyri-
adilikləri ilə seçilib: istənilən adamı istənilən vaxt göyə
qaldırmaq da mümkün iş olub, yerə çırpmaq da… Qurulu -
şumuzun bu qəbahəti H.Əliyevin respublikaya başçılıq
elədiyi illərdə özünü daha aydın göstərirdi. O vaxtlar belə bir
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şəxsin gözündə olmaq Allahın yanında bəxt qazanmaq idi,
yaxud əksinə. "Hakim-mütləq"in nəzərindən düşmək
Tanrının qəzəbinə düçar olmağa bərabər idi…

– Aydın deyin, sözünüzün arxasında nə durur?
– Mənim Qasım İsmayılov rayonundan Bərdəyə keçi -

rilmək söhbətim ortaya çıxmışdı. Sonra başqa bir rayon
nəzərdə tutdular. Hər iki variant az keçməmiş dəyişdirildi.
Səbəbini bilmədim. Şamaxı məni özünə çəkirmiş… Vaxtilə
fatalizmdən çox-çox uzaq olmuşam. İndi isə taleyə inanıram.
Ondan qaçmaq mümkün deyilmiş. Belə başa düşürəm ki,
naxış deyilən şey var və məncə, onun tərsə getməsində
kiminsə məxfi, hiyləsi də az rol oynamır. Məni qınamayın,
hardan ayırd edə bilərdim ki, Moskva səfərimin birində otu-
rub-durduğum, adi həyati qayğılarımı bölüşdüyüm, çörək
kəsdiyim bir adam söz-söhbətimin içərisində həmişə "çəltik"
arayırmış və tapırmış da. Bunlar, necə deyərlər, operativ qay-
dada "birincinin" ovcuna qoyulmuş… tək bununla ötüşmək
bəlkə də mümkün olardı. Sonrasına fikir verin. Sosialist
Əməyi Qəhrəmanlığına namizədlər siyahısına baxılarkən
Kremlin nüfuzlu məmurlarından biri H. Əliyevi qabaqlayaraq
haqqımda çox istiqanlılıqla danışıbmış. O vaxt ölkədə kənd
təsərrüfatının ağası hesab edilən Sov. İKP MK-nın siyasi
bürosunun üzvü F. D. Kulakovun yaxın əsabələrindən olan
bu məmurun çılğın rəyi o saatca bizim rəhbərdə əks-təsir
oyadıbmış. Bu təsirin ilk bəhrəsi də elə oradaca özünü büruzə
verib. Adım qəhrəmanlığa təqdim olunanlar siyahısından
Lenin ordeninə layiq görülənlərin siyahısına endirilib.
Rəhbərə qarşı mənə məlum bu iki “sədaqətsizlik” əlamətinin
qəfləti büruzə çıxması, söz yox, işin nəhs gətirməkliyi idi.
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Birincisi, axı haradan ağlıma gələrdi ki, katib kimi həmkarım
olan Aslan Nəsibov, həm də gizli xəfiyyə rolunu oynayırmış.
İkincisi, istirahət zamanı bir dostumun Kreml divarları
arasında yeri olan MK aparatı işçisində barəmdə qiyabi
şəkildə təsəvvür yaradacığını necə ehtimal edə bilərdim?
Bunda deyiblər: iş əyəndə quymaq da diş sındırır… Dostları
qınamıram. Nə biləydilər qaş düzəltmək əvəzinə, göz
çıxarırlır. Təkərin yavaş-yavaş dala fırlanmağa başlamasında
başqa bir mühüm nöqtə də var. Bu da Şamaxının o vaxtkı ic-
timai-siyasi abhavası ilə bağlıdır. İndi bu qənaətdəyəm ki, re-
spublika üçün ayrılmış çətin tapılan putyovkadan ikisinin
qayğıkeşliklə mənim üçün ayrılması da, əvvəlcədən ölçülüb-
biçilmiş tədbir imiş. Hərgah belə deyildisə, rayon prokuroru-
nun tələm-tələsik dama salınması, pedaqoji texnikum
əhvalatının mənim əleyhimə rəsmən düzülüb-qoşulması
hansı zərurətdən irəli gəlmişdi? Axı partiya işində az-çox
təcrübəsi olan adamlar yaxşı başa düşürlər ki, rayonda
olacağım təqdirdə bu işləri görmək mümkün deyildi. Mənə
qarşı əməliyyatın müqəddiməsi korlana bilərdi. Texnikumda
kütləvi rüşvətxorluq məsələsini şişirib-qabartmaq
çətinləşəcəkdi. Beləliklə, bədxahlarım işin özülünü möhkəm
götürdülər. Qanunçuluğumuzun "qüdrəti” öz növbəsində
əleyhdarların əlinə girəvə verdi. Kurortdan qayıdandan sonra
özümə arxayınçılığımı əldən verməsəm də, çox şeyin öz
rəngini dəyişdiyini hiss elədim. Ancaq Heydər Əliyev hələ
respublikanın rəhbəri idi, buna görə də gördüklərimə
əhəmiyyət vermirdim. Çünki o, Şamaxı xeyir-duasını
verərkən, "sənin arxanda mən dururam, MK bürosu
durur” demişdi. Bu sözləri rəhbərə o zaman xatırlatdım
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ki, o, rayonda sağlam atmosfer yarada bilmədiyimi mənə
irad tutmağa başlamışdı. Sailov isə əslində bu atmosferin
qeyri-sağlamlığının baisi kimi bir çox Şamaxı "tuzunu"
xıxırtmalı olmuşdu. İndi isə arxamdan MK bürosu rəhbərinin
kölgəsi çəkilməkdə idi. Mən isə buzlağa doğru.

– Sözünüzü kəsdiyimə görə bağışlayın. Xahiş edirik
düzünü deyin: o vaxtlar kommunist əxlaq normalarına daxili
inamınız möhkəm idimi?

– Açığını desəm, hə. Partokratiyanın zəif və tutarlı cəhət -
lərini hələ ilk gəncliyimdən hərtərəfli götür-qoy eləmişdim.
Ətrafımda cərəyan edən hadisələrdən, mənə elə gəlir, pis baş
çıxarmırdım. Özümü hər cür sadəlövhlükdən həmişə çox-çox
uzaq hesab eləmişəm. Və məncə, buna mənəvi haqqım olub.
Mənimki həlledici gedişdə şahmatçının uğursuzluğuna
bənzədi. Bəlkə də müvəffəqiyyətlər başımı gicəlləndirmişdi.
Yox, yox, deyil. Mən hər şeyi soyuq ağılla təhlil edə bilirdim.
Bəxtim yar olmadı…

– Fikrinizi əsaslandırın. 
– O vaxtın katibləri tək bir çəpik çalmağın ustası

deyildilər. Zəmanə onlara çox şey öyrətmişdi. Üstəlik
Heydər Əliyevin zəhmi. Meydana girən buradan salamat
çıxması naminə hər havanı oynamağı bacarmalı idi. Bəlkə
indikilər də belədir, hökm verə bilmirəm. Əlbəttə, mən o dövr
üçün qənaətimdə qalıram və həqiqəti inkar etməyi faydasız
hesab edirəm. Almağı bacardığı kimi verməkdə səriştəsi ol-
mayanlar vəzifə stolunun arxasına keçə bilməzdi. Bu, "təsir
əks təsirə bərabərdir" - qanunu kimi aksiom idi. Aydın
həqiqəti şəxsi təcrübəmə istinadla demirəm, o vaxtın partiya
aparat sisteminin cikinə-bikinə bələdliyi olan eks-kommunist
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kimi söyləyirəm. Ona görə yox ki, haqq-nahaq cəzamı çəkib
çıxmışam və indidən belə "yağışdan" qorxum yoxdur.
Əksinə, yağmuru görmək mənə bir qədər də artıq ehtiyatlılıq
verib. Ehtimallı olmaq hər halda ağılsızlıq əlaməti deyil. İndi
sizdən, təbii ki, belə bir sual gözləyirəm. "Bəs nəyə görə
özünü bu qədər ağıllı və yetkin şəxs hesab eləyən Sailov
taleyini qəflətən güdaza vermiş oldu, özünü xilas eləyə
bilmədi?" Bu suala dəqiq cavab verə bilsəm, şübhə etmirəm
ki, sizin üçün müəmmalı görünən bir çox cəhətlər aydınla -
şacaq. Bəri başdan onu deyim ki, mənə qarşı sürətlə üzüb
gələn qara buludların təhlükəsini artıq iş-işdən bir qədər
keçsə də, görüb hiss edirdim. Gizlətmirəm, canıma vicvicə
də düşmüşdü. Heydər Əliyevin sağ əli hesab olunan
İsmayıl Əsgərov qorxunc adam idi. Onunla söhbətin bir
balaca əyilməsi qeyri-adi nəticələrlə bitirdi. Bu adamın
adını o vaxtın partiya işçiləri nahaq yerə öz aralarında
"Qara vəzir" qoymamışdılar. Bu "vəzir" Heydər
Əliyevin qəlbinin dərin qatlarında mənə qarşı
münasibətin təbəddülata uğradığını dəqiq başa düşən ilk
səlahiyyətli adam idi. Burada onun subyektiv baxımının da
taleyimdə xüsusi rolu vardı. Başlıcası ona görə ki, o Sailovu
özünün güclü rəqibi -inzibati orqanlar şöbəsinin müdiri Cəfər
Vəliyevə yaxın hesab edirdi. Bu, bir. Digər tərəfdən, respub-
lika rəhbərinə sədaqəti cüzi də olsa, şöbhə altına düşən
adamların siyahısından Sailov famili yasının rəsmən
aşkarlanması və bu sübuta yetərsə, onun amansız cəzaya
məruz qalması "Qara vəzir"in etibar və nüfuzunu şöbhəsiz,
bir az da artırmış olacaqdı. Daha bir cəhət. Mənə zərbə
endirməklə Şamaxıda vəzifədən uzaqlaşdırdığım dost və
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tanışları yanında təşkilat şöbə müdiri özünün nəyə qadir
olduğunu nümayiş etdirmiş olacaqdı. Bu bəlkə də hər şeyin
sonrasını əlavə başa düşən İ.Əsgərov üçün milyonlardan da
sərfəli idi. Nəhayət, dördüncüsü, o vaxtkı respublika
prokuroru ortada idi. Təşkilat şöbə müdiri mənim, necə
deyərlər, aşımı bişirməklə ona başa salmalı idi ki,
"görürsənmi, sənin burnunun ucunda, doğulduğun torpaqda
nələr baş verir? Sən isə passivlik göstərirsən". Bütün bu kimi
motivlər bircə şeyə ciddi əngəl törədirdi - mənim İ. Əsgərova
"açar" tapmağıma! Beynim elektron hesablayıcısından da
sürətlə işləyirdi. Və yanılmağıma əmin idim. Beləliklə,
əslində taleyin əlində aciz qalmışdım. İ. Əsgərova ən fan-
tastik məbləğdə rüşvət verməyə imkanlar var idi. Kömək
etməyə hazır dayananlar da nə qədər desən… Ancaq
orası aydın idi ki, bu risk məni bəladan xilas eləyə
bilməyəcəkdi. Ürəyimin hökmü belə idi.

Düzgün nəticəyə gəlmişdim. Rüşvət verib "qara vəzir"in
əlinə daha tutarlı dəlil verməyim bağışlanılmaz səhvim
olardı. Ona görə də yüz ölçüb, bir biçib bəxti Allah ümidinə
buraxdım. Çünki işin başında respublika rəhbəri dururdu.
Orta mövqedə dayanan Əsgərov isə "baş hakimin" kimə tərəf
olacağını aydın dərk edirdi və ona görə də istəyi naminə hər
cür bəd əmələ hazır idi. Mən artıq düşmənimi izafi fəndə-
fərəcəyə əl atmağa məcbur etməyimlə təsəlli tapa bilərdim…
Ətrafımda baş verə biləcək sərgüzəştlər hamıdan çox İ.
Əsgərova sərfəli idi. Qaraçuxam bax, beləcə yatmaqda idi…

– Siz Heydər Əliyevlə yaxın orbitə düşmüş "meteor" lar-
dan idiniz. Oradan çıxmağınızın səbəbləri az-çox bəlli oldu.
Bəs oraya düşməyiniz necə baş vermişdi?
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– Heydər Əliyev qatı şöhrətpərəst idi. Ağıla batanda ki,
filankəs onun ad-sanının daha uca zirvələrə qalxmasında
müəyyən iş görməyi bacarar, həmin adam üçün hər şeyə hazır
idi. Etiraf edirəm, mən dildən-ağızdan pərgar katib idim.
Fərasətsiz də deyildim. Zamanın nəbzini tutmuşdum. Bu da
Brejnev arxalı respublika başçısının döşünə yatmışdı. Başqa
tərəfini də deyim, Əliyev həm də kinli və qisascıl idi. Söz
yox, "qara vəzir" saydığım xüsusiyyətləri hər bir "sıravi" bir-
inci katibdən daha yaxşı bilirdi.

– "Qara vəzir" dediyiniz İ. Əsgərovla Şamaxıya son
görüşləriniz barədə yadınızda nə qalıb?

– Çox şey, daha doğrusu, hər şey. İrisindən tutmuş
xırdasına qədər. Hadisələrin dinamikası bircə ona aydın idi.
Kənardan baxanlar isə yalnız ehtimallara əsaslanırdılar.
Sailovun birdən-birə kursdan düşməsi çoxlarını heyrətlən -
dirirdi. Daxili prosesləri isə müqabil tərəf kimi yalnız mən
dürüst ayırd eləyirdim. Karlovı Varı son şərəfli istirahət yerim
imiş. Kurortdan sonra ürəyimdə dağı arana, aranı dağa
köçürməkdən bezmişdim. Çünki barometrin əqrəbləri baş-
ayaq vurmaqda idi. Onlar sanki təşkilat şöbəsi müdirinin
məkrli baxışlarını əks etdirirdi. 1977-ci ilin iyul ayının
axırlarına yaxın Mərkəzi Komitədən Şamaxıya zəng vurdu-
lar. Dedilər ki, İsmayıl Əsgərov oraya gəlir, Mərəzədə onu
qarşılamaq lazımdır. Elə buradan da onu bir həftə sonra
yola saldım. Ayrılanda məndən soruşdu: "Baqajda bir şey-
zad yoxdur ki?!" Qıyqacı, iblisanə baxışların qarşısında
canımı içəridən üşütmə alsa da, özümü cəmləşdirərək:

– Yox, – dedim, – İsmayıl Nəsrullayeviç, heç nə yoxdur!
Aydın oxudum ki, o, dilimdən eşitmək istəyir: tələyə
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düşmüşəm, ya yox!
Təşkilat şöbə müdirinin guya mənim fəaliyyətimi yoxlayıb

(özü də Cəfər Vəliyevin yoxlamasından sonra), Şamaxıdan
dəlil-sübutla qayıtması MK-da Sailova olan xırım-xırda
rəğbət rişələrini də doğrayıb atdı. Az sonra üzümçülərin
Cəlilabad müşavirəsində xitabət kürsüsündə yarımçıq
saxlandım. Başıma and içən adamlar indi kölgəmi yox,
özümü qılınclamağa hazır idilər. Hadisələrin finalını
gözləməkdən özgə bir yol görünürdü. İnzibati orqanlar şöbəsi
müdirinin rəsmi rəyinə etimadsızlıq göstərilməsi pedaqoji
texnikumla əlaqədar maqnitofon lentinə yazılmış bir şahid
ifadəsi idi. Söz yox, oxucu üçün bu ifadənin qəsdli uydurma
olduğunu sübuta yetirməyimin o qədər də fərqi yoxdur.
Üfüqlərə qaranlıq çökdüyü aydın sezilirdi. Nəhayət, 1977-ci
ilin sonu yetişdi. Dekabrın axırlarında pərt, üzüntülü bir halda
şəhərdəki mənzilimə dönmüşdüm. Gecəni hansı hisslərlə
keçirdim, tək Allah bilir. Qarşıda məni nələr gözləyəcəyini
isə açılmaqda olan sabah göstərəcəkdi. 1977-ci il dekabrın
27-də respublika prokurorluğundan zəng vurub məni oraya
dəvət etdilər. Bu, partiyadan azad birinci günümün ilk
"bəxşişi" idi. Taleyin daha amansız zarafatları qabaqda imiş.

Ertəsi gün saat 13-ə kimi hələ də nəvaziş qoxusu əskik ol-
mayan sorğu-suallara cavab verməli oldum. Sonra ürəyimə
nəsə dammış kimi nahar eləmək üçün getmək istədiyimi
bildirdim. Müraciətimin rüsxət istəmək ahəngindən özüm də
üşəndim. Mənə bildirdilər ki, olmaqdan savayı çıxış yolum
yox idi. Yarıkönül kəsdiyim tikələr boğazımdan çətinliklə
ötürdü. Düz saat 15-də kartın görünməyən üzünü açdılar…
həbs edilməyim barədə imzalı-möhürlü orderi göstərdilər.
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Bu, prokurorluqda "iştahlı" nahardan sonra çox "dadlı"
delikatesə bənzədi. Artıq həyatın başqa bir üzü ilə
qarşılaşmaqda idim. Məni oradan Şüvəlana, ilkin istintaq
izolyatoruna yola saldılar… Uşaqlarım söyləyirlər ki, axırıncı
dəfə mən evi tərk eləyəndə formalı-formasız orqan işçiləri
mənzilə doluşdular… Elə sürətli axtarış, sorğu-sual başladı
ki, sanki göylərdə şimşək çaxırdı. Kənddə-kəsəkdə izim-
tozum dəyən yerlərin hamısında axtarış aparılıbmış. Hətta
qəbiristanlıqda belə. Ancaq Sailovun nə olmayan "QAZ-24"-
dən, nə saysız qızıllarından, nədə çürüyən pullarından bir
nişanə tapılmayıbmış…

– Bağışlayın, bunu istehza, yoxsa həqiqət kimi başa
düşək?

– Hər ikisindən. Əvvəla, ona görə ki, məni qulluq mövqe -
yindən sui-istifadə etmək və rüşvət almaqla təqsirləndirir, it-
tiham edirdilər. Guya mən hədiyyələr mağazasından Gəncədə
istehsal olunmuş xalça götürüb pulunu verməmişəm. 60
manatlıq iş üçün 500 manat rüşvət almışam və sair.
Görürsünüzmü, partokratiya bəd ayaqda öz təbəqəsini güdaza
vermək naminə özünü necə təzadlı və gülünc vəziyyət
qarşısında qoyur. Axı, kimə məlum deyil ki, katibin balaca
bir işarəsi ilə nəinki yerli xalçalar, raykopittifaqın bütün
anbarı belə onun ayaqları altına tökülərdi… bunu hamı
bilirdi. Ancaq adamı dolaşdırmaq üçün həqiqətdən yox, ya-
landan yapışmağa məcbur idilər. İctimai quruluşumuzun bir
"gözəlliyi" də elə bunda imiş…

O vaxtın həbs taktikası belə idi. "Tut, sonra sübut eləmək
asan məsələdir".

Doğrular yalan olmuşdu, yalanlar doğru. Miskin, buyruq
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qulu şahidlərdən alay düzəldilmişdi. Burada müxtəlif zümrəli
adamlar vardı. Yazığım gəlirdi çoxuna. Bəziləri isə gələcə -
yinin yolunu namərdlik etməklə açmaq istəyirdi. Dərindən
fikirləşəndə cəmiyyətimizdə qeyri-adi hesab edilə bilən şey
yoxdur. Hər cür alçaqlıq təbiidir. Beləliklə, mən partokratiya
üfüqlərində nəinki apogeyin, həm də perigeyin təzadlarına
yaxından tamaşa eləmişəm…

– Sizin üçün xoş olmasa da, bir həbsxana epizodu
söyləməyinizi rica edirik.

– Epizod başımın tükü qədər. (Bu sözləri deyəndən sonra
əlini başına çəkir və "deyəsən başımda da o qədər tük qal ma -
yıb" deyir). Ancaq bircəciyini söyləyəcəyəm. Şuşa həbsxana -
sın da bağlı kamerada 3 ilimin tamamını gözləyirdim.
Qay daya görə, burada gecə-gündüz elektrik işığını
söndürməyə icazə verilmir. Ona görə də gecəni gündüzdən
ayırd etmək çətin olurdu. Bir gün məni rəisin yanına
apardılar. O, tanış adam çıxdı, halıma acıdı. Əhval tutandan
sonra dedi ki, hava çox sakitdir, çıx eşiyə, 5-10 dəqiqə var-
gəl elə. Açığı, heç nəyə etibarım qalmamışdı. Həyatımın
ülgüc üzərində olduğunu yaxşı bilirdim. Buna baxmayaraq,
əlimdə rəisin stolunun üstündən götürdüyüm iki qəzet eşiyə
çıxıb xeyli qabağa addımladım. Birdən qarşıdan gələn
ovçarkanın artıq məni haqladığını gördüm. Dönüb arxaya
baxmağa belə macal tapmadım. Çünki bu it haqqında çox şey
eşitmişdim. Söyləndiyinə görə, o, hər dəfə açılanda qabağına
çıxanları parçalayırdı. "İlahi, - dedim, -özün kömək ol". Nə
qədər qəribə görünsə də, it acgözlüklə əlimdəki qəzetləri
qoxulayıb məndən uzaqlaşdı. Xeyli yerimdə qaldım. Rəis
handan-hana özünü yetirdi: "anam məni namaz üstündə
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doğubmuş. Gedəcəkdi qanım" – dedi.
Hər kəs öz taleyinə sevinirdi.
– Dustaq həyatında sizinçün kəşf hesab olunacaq, əgər

belə demək mümkünsə, hansı cəhət yadınızda qalıb?
– Həbsxanada insanın qara qəpiklik qiyməti olmurmuş.

Onun mən də adamam deməyə hüququ yoxmuş. Bura
əzilmək, döyülmək, alçaldılmaq yeri imiş. Bir də orasını qeyd
edim ki, pul dustağın karına daha çox gəlirmiş…

– Deyirlər Siz həbs ediləndən sonra yaxın adamlarınızı bir-
bir işdən, vəzifədən çıxarıblar. Tələbə övladlarınıza olmazın
mənəvi əziyyətlər verilib…

– Hamısı doğrudur. Mən cismən, yaxınlarım, balalarım isə
mənən həbs cəzasında olublar. Atamın dərddən ürəyi
partlayıb. Nazir müavini vəzifəsində olan qardaşımı pillə-
pillə aşağı endiriblər. Ali təhsilli böyük oğluma iki il iş
verməyə heç kimin cəsarəti çatmayıb. Belə hesab edirəm ki,
ən ağır cəza azadlıqda ikən məhkumluqdur. Bunu yaxınlarım,
övladlarım görüblər. Tanrı nəyə görəsə mənə də, onlara da
dözüm verdi. Xar olmağa qoymadı. Şükür edirəm ki,
dünyanın soyuq aşkarlıq işığında bu gün bu sözləri deməyə
imkanım var. Bir gün tam bəraət qazanacağıma şöbhəm yox-
dur. Sağlıq olsun, o zaman müsahibə verəsi olsam,
partokratiyanın daha dərin qatlarda gizlənən sirlərindən
"Yeddi gün"ün oxucularına bir az da geniş söhbət açaram.

– Allah qoysa. Müsahibə üçün sağ olun.
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YEDDİ SUAL1

SAHİB SAİLOV: "ALTI İLDİR HEÇ
NƏYİ YENİDƏN QURMAMIŞIQ"

Mədəniyyət daha geniş anlayışdır. O, təkcə ədəbiyyat və
incəsənəti əhatə etmir. Son vaxtlar ölkəmizdə bir-birinin
ardınca fabrik və zavodlar əmək kollektivlərinin səhlənkar -
lığın dan işi dayandırırlar. Bu, istehsalat mədəniyyətimizin
səviyyəsizliyini əks etdirir. Quru sözçülük, boşboğazlıq elə
vüsət alıb ki, bir də baxıb görürük ki, vitrinlər bomboşdur.
Kənd təsərrüfatı batıb gedir. Sözdən başqa diş altda
çeynəməyə heç nə qalmayıb. Bu sahədə böhranın yaranması
və ondan çıxış yollarını redaksiyamızın qonağı Azərbaycan
Demokratik Ziyalılar cəmiyyəti kənd təsərrüfatı məhsulla -
rının tədarükü, istehsalı və emalı şöbəsinin müdiri Sahib
Sailov şərh edir.

– Sahib müəllim, söhbət ondan getmir ki, hər bir vəzifə
sahibi iqtisadiyyat deyilən nəhəng sahənin çıxış yollarını
göstərir. Sizə müraciətimizin əsas səbəbi budur ki, iqtisadi
həyatın müəyyən qabarıq çalarlarına yaxşı bələdçiliyiniz var.
Bir də ki, uzun illər təsərrüfat rayonlarında rəhbər vəzifədə
işləyən partiya, dövlət kadrı kimi respublikada əkinçilik
mədəniyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?

– Əkinçilik mədəniyyəti deyəndə ilk əvvəl ata-babala -
rımızın həmin sahədə illərlə qazandığı təcrübəni, ənənələri
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yada salmalı, öyrənməli, davam etdirməliyik. Lakin iş elə
gətirib ki, iradəmizdən asılı olmayaraq mərkəzin təkidi ilə
ənənələri çox hallarda pozmuşuq, 1966-cı ildə Astara ray-
onuna birinci katib təyin olunanda həmin rayon cəmi 14 min
ton tərəvəz istehsal edirdi. Orada axar su altında becərilən
Ənbərbu, Xan, Akulə çəltik növlərini indi də xatırlayıram.
Moskva bizdən paytaxtı və Leninqrad şəhərlərini erkən
tərəvəzlə təmin etməyi tələb edirdi. Kütləvi tərəvəz əkini
başlandı. Düyü plantasiyaları aradan sıxışdırıldı. Astarada
böyük ərazidə Kələdəhnə bataqlığı kənarında Marso gölü qu-
ruduldu. Yerli şərait, ekologiya nəzərə alınmadı. Halbuki
çəltikçiliyin inkişafı həmin ərazidə daha məqsədyönlü olardı.

– Yoldaş Sailov, respublikamızın kənd təsərrüfatı mexaniz -
minə mərkəzin – Moskva rəhbərliyinin amiranə göstərişləri
zamanı nə itirib, nə qazanırdıq?

– Bəli, tale elə gətirdi ki, Şamaxıya birinci katib təyin ol-
undum. Rayonun təsərrüfat imkanları ilə tanış olanda gördüm
ki, üzümü biz becərir, yığır, emal edirik. Hazır məhsulu
sisternlərdə göndəririk, ittifaqın başqa şəhərlərinə. Şərab
orada qablara dolurulub satışa verilir. İqtisadi hesablamalar
apardıq. Məlum oldu ki, bizim əziyyətimiz bahasına, necə
deyərlər, nə yoğurub, nə yapır, şərabın hər litrində təmiz bir
manatı ittifaqın digər regionları mənimsəyir. Üzümçülüklə
məşğul olan rayonlarda şərabın qablaşdırılması məsələsi,
məhsulun bir hissəsini bilavasitə, özünün satmaq hüququnun
olması zəruriliyi problemini qaldırdım. Moskvadan SSRİ
Dövlət Plan Komitəsindən mütəxəssislər gəldi. Uzun dialoq -
dan yarı hənək, yarı gerçək dedilər ki, (Baybakov onda
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qosplanın sədriydi) bütün gəlir o qazana tökülür, ordan da
paylanır. Yəni ki, bu fikri qatla qoy qırağa, bir daş altdan, bir
daş üstdən. Bütün vəsait ittifaq büdcəsinə yığılmalıdır.

Ümumiyyətlə, biz 1974-1976-cı illərdə Şamaxı rayonunda
məhsuldar üzüm bağlarının sahəsini 18,7 min hektardan 30
min hektara çatdırdıq. Bunun müqabilində məhsul 45 min
tondan 146 min tona qaldırıldı. Amma görün sonra nə oldu.
Sərxoşluğa və alkoqolizmə qarşı mübarizə şüarı ilə əli balta -
lılar cumdular bağlara, min bir əzabla böyüdülən meyvələri
yerlə yeksan etdilər. Milyonlarla iqtisadiyyata ziyan vuruldu.
Bəs nəticəsi? Alkoqolizm aradan qaldırıldımı?... Əksinə…

Bizdən aqrotexnika mədəniyyəti də aşağı səviyyədədir.
Mən 1975-ci ilin iyun ayında Bolqarıstanda ezamiyyətdə
oldum. Orada cərgələr arası məsafə 3 metrdir. Bolqar üzümü -
nün şəkəri çoxdur, meynələr az xəstələnir, kombaynla
yığmaq mümkündür. Bu kimi problemlər bizdə illərdən
bəridir həll olunmayıb. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatını
mexanikləşdirmə mədəniyyəti  bərbad gündədir. Məsələn,
bizdə aztonlu traktorlar yoxdur. Necə deyərlər, nuh əyya -
mından seriya ilə buraxılan ağır traktorlar isə tələbi ödəmir.
İllər keçdikcə belə traktorlar maşın parklarında dəmir
yığımına çevrilir. Təsərrüfatçı rayonlarımızın demək olar ki,
heç birində aqro xəritə yoxdur. Torpaq da canlı orqanizm
kimidir. Onun tələbi öyrənilmədən gübrələrlə yüklənir. Eləcə
də götürək ziyanvericilərlə mübarizədə işlədilən zəhərli
maddələri… Orası lap dəhşətdir. Söhbətimiz mənə Lev Tol-
stoyun məhşur ifadəsini xatırlatdı: "İnsan təbiətə nə qədər
qəsd edirsə təbiət də əvəzində ondan intiqam alır".
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Bu həqiqətdir. Torpaq sahibinə verilməlidir. Bunun üçün
uzun illər, bir də yüksək əkinçilik mədəniyyətini mənim -
səmək gərəkdir. Kolxozları, sovxozları birdən dağıtmaql iş
aşmaz.

Konstitusiyanın 6-cı maddəsi SSRİ hökuməti tərəfindən
çıxarılıb, qanun qüvvəsində salınıb. Belə deyək, əslində indi
Sov. İKP yeni yaranmış digər siyasi partiyalarla eyni hüquqa
malikdir. Amma cəmiyyəti-mizdə gedən proseslər, xüsusən
kənd təsərrüfatında aydın göstərir ki, Sov. İKP bu rolu hələ
də oynayır. Bu məsələyə sizin münasibətiniz?

- Bu cəmiyyəti insanlar qurub. Kollektivləşməni də,
mədəni inqilabı da, müharibədə qələbəni də, sonrakı bərpa
və quruculuq işlərini də əsasən kommunistlər həyata
keçiriblər. Deməli, onlar da SSRİ-ni idarə etməlidirlər. Mən,
meydanda kommunsitlərə bərabər ikinci siyasi qüvvə
görmürəm. Söhbət Kommunist Partiyasından yox, ölkəni
idarə edən ictimai quruluşun qüsurlarından getməlidir. Bir
milyard 250 min əhalisi olan Çin Xalq Respublikasını da
Kommunist Partiyası idarə edir. Orada əhalinin kənd
təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatı tam ödənilir.

– Durğunluq, amirlik anlayışlarına və yenidənqurmaya
münasibətiniz?

– Ataların belə məsəli var: "İntizamsız ev susuz
dəyirmandır". İndi pislənməsi dəbdə olan dövrdə nizam, in-
tizam var idi. İntizam olan yerdə müvəffəqiyyət də olar.
Amma indi o yerə çatıb ki, məhsullar tarlalarda quruyur,
məhv olur. Təkcə son iki ildə ölkə rəhbərliyinin SSRİ Ali
Sovetinin sessiyasında 700- dən çox qanun qəbul olunub,
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lakin həmən qanunlar kağız üzərində qalıb. Belə olan şəkildə
hansı irəliləyişdən, inkişafdan söz açmaq olar? Yenidənqurma
gəldikdə isə, altı ildi o, heç nəyi yenidən qurmayıb. Əksinə,
ölkənin piramidasını kərpic-kərpic sökür.

– Sahib müəllim, Siz doqquz il məhbəsdə yatmısınız. Əgər
gizli deyilsə, bunun səbəbi və həyatınızın həmin çətin illəri
barədə nəyi demək istərdiniz?

– Bu sual tamam ayrıca bir söhbətin mövzusudur. Odur ki,
ətraflı məlumat vermək mənim fikrimcə hələlik tezdir. Sağlıq
olsun. Gələcəkdə həmin məsələni bütün incəliklə riylə qəzetin
oxucularına çatdırarıq. 

– Təki sağlam olun…
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"TARİXİN OLAYLARINDA"
KİTABI HAQQINDA1

Bu kitab haqqında Akif Muxtarovun "Təhsil və za-man"
qəzetində yazısını oxudum. Müəllifin bütün fikirləri qənaəte -
dicidir. O, kitabı məlumat və müdirlik xəzinəsi adlandır -
mışdır. Kitab çox böyük tarixi araşdırmaların məhsuludur.
Müəllif Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dosenti
İrşad İbrahimovdur. Kitaba redaktorluq edən filologiya
elmləri doktoru, professor Elməddin Əlibəyzadənin, rəyçilər
tarix elmləri doktoru, professor Şövkət Tağıyevanın, tarix
elmləri doktoru, professor Elmira Muradəliyevanın zəhmət -
lərini qiymətləndirmək lazımdır. Mötəbər alimlərin tarixi
araşdırmalara nüfuz etməsi kitab haqqında qəti fikir söylə -
məyə imkan verir.

E. Əlibəyzadə oxucuları əmin edir ki, onlar bu kitabdan
çox şey öyrənə biləcəklər. "Ön söz"də maraq doğuran cəhət
XX əsrin təlatümlərinin, müharibələrinin, inqilablarının,
çaxnaşmalarının verilməsi, I və II Dünya müharibələrinin
xüsusiyyətləri, dünyanı təlatümə gətirən qlobal terrorizmin
kökləri və s. aktual problemlərə aşkarlıq gətirməsidir.

Kitabda maraq doğuran cəhətlərdən biri görkəmli şəxsiy -
yətlər A. A. Bakıxanov (1794-1846), M. F. Axundov (1812-
1878), Həsən bəy Zərdabi (1842-1907), Məhəmməd Hadi
(1879-1920), Əli bəy Hüseynzadə (1864-1940), Üzeyir
Hacıbəyov (1885-1948), Xəlil Rza Ulutürk (1932-1994)
dünyasının bəyanı və bu görkəmli şəxsiyyətlərin rolunun
düzgün qiymətləndirilməsidir.
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Müəllif 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik quruluşu yara -
dan şəxsiyyətlərin ideyalarını, 1990-cı illərdə mili azadlıq
mübarizəsini, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaradıl -
ması uğrunda mübarizlərin fədakar əməllərini ehtirasla
qələmə alır. Kövrək addımlarını atan dövlətimiz xalqda,
millətdə ümid yaradır, lakin etiraf etməliyik ki, xalqımızın,
millətimizin əleyhinə aparılan təbliğat son 200 ildə torpaq -
larımızın itirilməsinə, ən nəhayət erməni təcavüzü nəti -
cəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunmasına, 1
mil yona yaxın qaçqın-köçkünün yaranmasına səbəb olmuş -
dur. Azərbaycanın başı nələr çəkmişdir. Bu millətin zülmü
ərşə dayanmışdır.

Müəllif kitabın Azərbaycan bölməsində diqqət çəkən bir
məqama da toxunmuşdur. Bu, Qafqazın, o cümlədən
Azərbay canın Rusiya imperiyası üçün necə əhəmiyyət kəsb
etməsi məsələsidir. Yaxşı olardı ki, müəllif elə buradaca əsrin
müqaviləsi haqqında qısa da olsa məlumat verəydi. Artıq
reallığa çevrilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri
dünyanı heyran qoymuşdur. Bundan başqa, Bakı-Batumi-
Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsi reallaşır. Türkiyə ilə iqti-
sadi əlaqələr inkişaf edir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ər Doğan bu günlərdə
ABŞ-ın prezidenti C. Buşla Vaşinqtonda danışıqlar apararkən
dedi: "Türkiyə-Azərbaycan bir dövlət, bir millətdir. Odur ki,
Ermənistanla sərhədlərin açılmasından söhbət gedə bilməz.
Türkiyə ilə Azərbay-canın iqtisadi inkişafı artıq inkar edilməz
faktora çevrilmişdir".

Azərbaycanın tarixi mərkəzi İzurtu şəhəri olan Manna
dövlətindən başlayır. Manna dövləti eradan əvvəl IX əsrdə
təşəkkül tapıb. Müəllif eradan əvvəl VI əsrin 90-cı illərindən
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başlayaraq Midiya dövləti, Əhəməni imperiyası, Atropatan
dövləti, Albaniya dövləti, Sasanilər imperiyası, Ərəb xilafəti,
Sacilər dövləti, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular,
Səfəvilər dövləti haqqında məlumat verir.

Ümumiyyətlə, Manna dövlətindən (eramızdan əvvəl X-VI
əsrin 90-cı illərindən), Azərbaycan Res-publikasının 1991-ci
ilə qədər  tarixlərdə 29 Azərbaycan dövləti və Azərbaycan
dövlətçiliyinə təsiri olmuş dövlətlərin mövcudluğu əks
olunmuşdur. 

Müəllif bir çox erməni tarixçisinin əsərlərinə istinad edir.
Məsələn R. A. Açaryan (1876-1953) ermənilərin satqın, iki
üzlü, qəddar, əxlaqsız, işğalçı olmasını göstərmişdir. Müəllif
B. Petrosyandan iqtibas gətirərək belə deyir: "… erməni tari -
xi sanki satqınlıqsız ola bilməz".

1993-cü ildə ermənilər Şuşa, Ağdam, Ağdərə, Xankəndi,
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Xocavənd, Füzuli, Ağbulaq,
Cəbrayıl, Zəngilan torpaqlarını tutmuşdur. Müəllif zəbt
olunmuş torpaqların aydın xəritəsini verməklə oxucuda əyani
yaddaşı təzələyir. Xalqlar arasında nifaq salmaq, bütün
dünyada terrorizmə rəvac vermək millətin xislətindən irəli
gəlir. Düzdür, müəllif kitabda Qarabağ problemindən danışır.
Fikrimizcə, bu məsələnin dərin kökləri daha ciddi
araşdırmalar tələb edir. Göründüyü kimi, ermənilər həmişə
rus ordusuna arxalanmışlar.

Müəllif Gürcüstan Respublikası haqqında yazar-kən
"Yaxşı dost qardaşdan irəlidir" misalı ilə başlayır. Gürcü
xalqının dost, qardaş kimi bizimlə bütün prinsipial
məsələlərdə həmrəy olduğunu qeyd edir. Kitabda Rusiya
haqqında çox da geniş olmayan yazı qaneedici deyildir.
Fikrimizcə, Rusiya bizim şimal qonşumuz olmaqla, onlarla
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bağlılığımız daha böyükdür. Ümumiyyətlə, kitabda oxucu
rus-azərbaycan xalqlarının dostluğunu sübut edən real fakt-
larla az təmasda olur.

Kitabda İran haqqında yazı görkəmli şair Məhəm-
mədhüseyn Şəhriyarın aşağıdakı misrası ilə başlayır.

"Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə
Abid olub, azad olub mülki-İran, Azərbaycan"
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın şeirindən iqtibas gətirən

müəllif sübut etmək istəyir ki, bizimlə qonşu olan
Ermənistan, Türkiyə və Rusiyadan ən önəmlisi İran dövlə -
tidir. İranla bizim torpaq və din eyniliyimiz tarixi köklərə
bağlıdır. Müəllif tarixi mənbələrə istinad edərək göstərir ki,
İran dilləri silsiləsinə puştu, talış, kürd, həmçinin fars dili
daxildir. İndi isə İranda fars dili heqomonluq edir. Azərbay -
can alimi Məmmədtağı Zentabi "İran türklərinin əski tarixi"
kitabında yazır ki, türklər İranda 6 min il əvvəl yaşamış
əhalinin əksəriyyətini təşkil edirdi. Bu gün də belədir.

Fikrimzcə, müəllif Rza Şah Pəhləvinin hakimiyyəti barədə
ətraflı məlumat versəydi, oxucuların marağını təmin etmiş
olardı. Müəllif İran şahlarının var-dövlət yığmaq həvəskarı
olduğunu göstərir. Bu tarix xəstəliyidir. Müasir dövrdə də
kor rupsiyaya qurşanmış məmurlar vardövlət yığmaqdan doy-
murlar.

Kitabda 1905-1911-ci illərdə Səttarxanın başçılığı ilə
başlayan inqilabi hərəkat, 1918-1920-ci illərdə Şeyx Məhəm -
məd Xiyabaninin mübarizəsi öz əksini tapır. Azərbaycan
Demokratik firqəsi 1920-ci ilin 23 iyununda Təbrizdə Milli
hökumət yaratmaq qərarına gəldi. Fikrimizcə, müəllif bu
böyük inqilabi hərəkatların geniş verilməsinə səy etsəydi
yaxşı olardı. 13 sentyabr 1945-ci ildə S. C. Pişəvərinin rəh -
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bərliyi ilə Azərbaycan Demokratik Firqəsinin təsis konfransı
keçirildi. Milli Məclis çox ciddi qərarlar qəbul etdi. Təbrizdə
karxanalar bərpa edildi. 1 milyon kəndliyə 480 min hektar
torpaq verildi. Əhalinin savadsızlığını aradan qaldırmaq üçün
Milli hökumət büdcəsinin 4- %-ni təhsilə yönəltdi. Təbrizdə
3 fakültəsi, 12 şöbəsi olan universitet açıldı.

Milli hökuməti məhv etmək üçün İ. V. Stalinin işə
qarışması kifayət etdi. O vaxt 30 min fədai qətlə yetirildi, 200
min sürgün edildi. Onun əmrilə 1946-cı ilin 24 martında
Sovet qoşunları İrandan çıxarıldı. İranın irtica qüvvələri Milli
hökuməti məhv etdilər. İnqilabçı demokratlar zindanlara
salındı və onlara divan tutuldu. İ. V. Stalinin azarbaycanlılara
qarşı tətbiq etdiyi deportasiya, 18 noyabr 1938-ci ildə ilk dəfə
kütləvi şəkildə Muğanda (Salyan, Əli-Bayramlı) 145 ailənin
Sibirə-Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilməsi tarixin yadda -
şından silinməyib. Sürgün edilən ailələrin tərkibində 3 yaşlı
körpədən tutmuş 80 yaşlı ahıl kişi-qadınlar açıq taxta vaqon-
larda soyuq, aclıq dəhşətlərinə tab gətirməyib dünyasını
dəyişmişlər. Sürgün olunanların az bir hissəsi təyin olunan
yerlərə çatmışdır. Uzun əsrlərin tarixini təhlil etdikdə aydın
olur ki, xalqımızın başı nə qədər bəlalar çəkmişdir.

Müəllif kitabın VI bölməsini Türkiyə dövlətinə həsr
etmişdir. Bu fəsli Atatürkün aşağıdakı fikri ilə başlayır. "Biz
Milli varlığın təməlini Milli şürada və Milli birlikdə
görürük". Müasir türk dövlətinin yaradıcısı və memarı olan
Atatürk qüdrətli bir dövlət yaradıb xalqına bəxş etmişdir.
1923-cü il oktyabrın 29-da Türkiyə Respublika elan edildi.
1927-ci ildə 6 gün ərzində Mustafa Kamal Paşa dövlətin idarə
olunma tezislərini elan etdi. 1934-cü ildə Milli Məclis
Mustafa Kamal Paşaya "Atatürk" soyadını verdi. Qədirbilən
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türk xalqı "Atatürkün" yaratdığı dövləti qoruyur və
möhkəmlədir. Müəllif bu bölmədə sultanların, paşaların,
səlcuqların, qazilərin, Murad, Məhəmməd və Fatehlərin
hakimiyyət uğrunda çəkişmələrinə genş yer vermişdir.
Müəllifin şair, alim, memar, xəttat, musiqişünas və böyük
sərkərdə II Murad haqqında dedikləri diqqəti çəkir. 1451-ci
ildə 47 yaşında vəfat edən Sultan II Murad vəsiyyətində
özünə Türbə tikilməsini qadağan etmişdir.

Müəllif dövlət başçılarının təvazökar olması lüzumuna
işarə edir. Kitabda insanın ruhi aləminə kiçik səyahət,
xristianlıq və İslam dini haqqında, Babilik, Vəhabilik, Krişna
cəmiyyəti haqqında, gənclik, ailə, düşüncələr, müxtəlif
fikirlər, ibrətamiz hadisələr, xalqın tənqidinin arxasında nə
gizlənir, Stalin və Hitler, kommunizm və faşizm ideyaları və
idioloqları haqqında fikirlər şərh edilmişdir.

Şəxsiyyət bioloji varlıq olmaqla, həm də tərbiyənin
məhsuludur. Rəhbərin fəaliyyəti əxlaq dəyərlərini az da olsa
saxlamalıdır. N. Nərimanov kommunist rəhbərləri haqqında
İ.V.Stalinə göndərdiyi məktubda "Xalqda simasizlıq, tənbəl -
lik, ələbaxımlılıq, xəbərçilik, satqınlıq, yalançılıq, oğurluq,
rüşvətxorluq və korrupsiya kimi mənfi xüsusiyyətlər
müşahidə olunduğunu" göstərmişdir. Mövcud olan mənfi
əxlaqi xüsusiyyətləri müəyyən zaman kəsiyində aradan
qaldırmaq olar. Bu mənfi xüsusiyyətlərdən biri, geniş
yayılmış korrupsiya ölkənin və xalqın məhvinə gətirib
çıxarar. Bu bəladan qurtarmaq üçün, gəlir haqqında dek-
lorosiya qəbul olunmalıdır və digər üsullardan istifadə
edilməlidir.

Müəllifin dini fəriqətlər, xüsusilə xristianlıq və islam dini
haqqındakı mülahizələri maraq doğurur. Burada din haqqında
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bütün dünyanın görkəmli xadimlərindən iqtibaslar gətirib.
Maraqlı məqamlardan biri C.Nehru ilə M. Kazım bəyin
daban-dabana zidd olan fikirlərinin verilməsidir.

Kitabda maraqlı məqamlardan biri K.Marksın, F.Engelsin,
V.İ.Leninin və İ.V.Stalinin bu vaxta kimi geniş oxucu
kütləsinə məlum olmayan qüsurlu cəhətlərinin obyektiv
təhlilinin verilməsidir. Həqiqətən Sovet Hökuməti və Kom-
munist Partiyası tarixi şəxsiyyətlərin mənfi xüsusiyyətlərini
məxfi saxlayırdı.

Hitler, Stalin və ya Neron kimi adamlar hər əsrdə olur,
ancaq onların hakimiyyəti qəsb etməsinə, xalqı fəlakətə
sürükləməsinə imkan vermək lazım deyildir. Yeri gəlmişkən
qeyd etmək lazımdır ki, Stalin, Beriya və Bağırovun xalqlara
etdiyi zülm yerdə qalmamış, öz haqlı cəzalarını almışlar. 

Kitabda "Gənclik, Ailə, Düşüncələr" bölməsində çox
dəyərli fikirlər öz əksini tapmışdır.

Nəsihətamiz kəlamlar gənc ailələr üçün istiqamətverici
əhəmiyyət daşıyır.

Müəllif dərin elmi araşdırmalar, nəzəri təhlillər aparmış,
böyük maraq doğuran tədqiqat əsəri hazırlamışdır.

İrşad İbrahimovun yazdığı bu əsər xırda iradları nəzərə al-
masaq, ciddi nailiyyətdir. Bu yolda ona müvəffəqiyyət arzu
edirəm.

***
Mən 2005-ci il tarixdə Məşhəd ziyarətində oldum.

Məşhəd ziyarətində olarkən İran dövləti haqqında lazım
olan bütün sənədlərlə tanış oldum və o ölkənin Möcüzələr
ölkəsi olduğu qənaətinə gəldim.
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MÖCÜZƏLƏR ÖLKƏSİ

İran İslam Respublikasına səfərimin məqsədi bu ölkə ilə
tanışlıq, İslam dövlətinin nəyə qadir olduğunu gözlərimlə
görmək idi. Bu, mənim çoxdankı arzum idi. Bu ölkədə
səfərdə olmuş pedaqoji elmlər doktoru Əjdər Ağayevin bu
ölkə haqqında təəssüratları arzumun reallaşmasını artırdı.
Əjdər müəllim Respublikamızda 13 ildən artıq bir dövrdə
fəaliyyət göstərən İmam Xomeyni adına "İmdad" Cəmiyyə -
tinə, bu işlə məşğul olan Məşhədi Tahirə müraciət etməyi
məsləhət gördü.

Məşhədi Tahir kiçik cüssəli, ağ saqqallı, çevik, gülər üzlü,
mehriban bir insandır. Öz işinə məsuliyyətlə yanaşan, geniş
dünyagörüşünə malik təmkinli, savadlı insan təsiri bağışlayır.
Söhbət zamanı mən ona Azərbaycan Respublikası Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü Ramiz Qurbanovun salamını
yetirdim. O, bu tanışlıqdan xoşhal oldu. Təəssüf etdi ki, keçən
il üzrlü səbəbdən Ramiz müəllimin səfəri baş tutmadı. "Onun
bu səfərə getməsi mümkün deyil, səhhəti imkan vermir"
dedim.

Beləliklə, o, lazımi olan sənədləri hazırladı, tərtib etdi,
xaricə getmək üçün pasport alıb, ona təqdim etdim.

Avqustun 17-də "İmdad" Cəmiyyətinin sədri Bəhram
Kazımzadə bizi qəbul etdi. Çox mehriban, yüksək intellektə
malik olan bu şəxs səfərin əsas məqsəd və məramını açıqladı.
Növbəti görüşün vaxtını müəyyən etdi və İran İslam
Respublikasının səfiri cənab Əşrəf Süleymaninin bizi qəbul
edəcəyini söylədi.
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Üç gün sonra biz İran İslam Respublikasının Azər-
baycandakı səfiri Əşrəf Süleymaninin qəbulunda olduq.

Əşrəf Süleymani bu cəmiyyətin 13 ildən artıq fəaliyyət
göstərdiyini, respublikada 60 min üzvü olduğunu bildirdi.
Dedi ki, cəmiyyət respublika ictimaiyyəti içərisində böyük
nüfuza malikdir və bu işdə Ağa Bəhram Kazımzadənin əməyi
xüsusi qeyd olunmalıdır. "İmdad" Cəmiyyəti çox böyük
xeyriyyəçilik missiyasını həyata keçirir.

Səfir alimlər qrupunun göndərilməsini yüksək qiymət -
ləndirdi. O, öz çıxışında bir çox mühüm məsələlərə toxundu.
O dedi: "Dövlətlərimiz arasında iqtisadi, siyasi, mədəni
əlaqələr getdikcə artır. Ölkə prezidentlərinin səfərləri,
genişlənən iqtisadi əlaqələr iki ölkənin inkişafına xidmət edir.
Bu bir həqiqətdir ki, 1994-cü ildə ilk dəfə Heydər Əliyevin
dəvətilə, İran İslam Respublikasının prezidenti Rəfsənca ninin
ölkəmizə rəsmi səfəri və bir çox müqavilələrin bağlanması
iqtisadi əlaqələrin təməlini qoydusa, son illərdə İran İslam
Respublikasının prezidenti, islahatçı kimi tanınan Məhəm -
məd Hatəminin ölkəmizə, Azərbaycan prezidenti – İlham
Əliyevin İran İslam Respublikasına qarşılıqlı səfərləri bu
əlaqələrin genişlənməsinə yol açdı. Sədr öz çıxışında bildirdi
ki, hərbi-strateji məsələlərlə əlaqədar bağlanan müqavilələr,
hər iki ölkənin hərbi nazirlərinin qarışılıqlı səfərləri
beynəlxalq aləmdə böyük əks səda doğurmuşdur.

Cənab səfir Əşrəf Süleymani öz çıxışında mədəni
əlaqələrin, mədəniyyət, incəsənət, idman və digər sahələrin
gələcəkdə inkişaf etdirilməsinə xüsusi yer ayırdığını,  bu
baxımdan kollektiv səfərlər, xüsusən də alimlərin səfəri,
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onların ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni, ictimai həyatında baş
verən bütün sahələri öz gözləri ilə görmələri bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir, dedi. Hər bir ölkənin xalqlarının adət-
ənənələri var. Ölkələrimizin xalqları bir çox cəhətləriylə bir-
birinə yaxındır. Odur ki, bu oxşarlıq bir-birimizi daha böyük
amallara səsləyir. İncəsənət və ədəbi əlaqələr getdikcə
genişlənir. Bu həm kollektiv, həm də fərdi xarakter daşıyır.
Xüsusilə incəsənət xadimlərinin fərdi və kollektiv səfərlərini
genişləndirməli və cəmiyyət gələcəkdə bu sahəyə daha çox
fikir verməlidir.

Cənab səfir yarı ciddi,yarı zarafatla dedi ki, gördüyünüz
çatışmayan cəhətləri də qeyd edərsiniz. Əlbəttə, hər bir
ölkənin və onun xalqlarının özünə məxsus adət-ənənələri var.
Bizim xalqların adət-ənənələri biri birinə çox oxşayır.
Xüsusilə azərbaycanlıların yaşadığı Təbriz və onun ətraf
rayonlarında xalqın yaşayış tərzi, adət-ənənələri biri-birinə
çox yaxındır.

İran dövlətinin keçmişini araşdırsaq, aşağıdakı xüsusiy -
yətlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Bizim nümayəndə heyətinin
ayrı-ayrı üzvləri arasında dövlət haqqında olan fikirlər də
fərqli idi. Biz bir-birimizlə fikir mübadiləsi etdikdə, aydın
oldu ki, bu səfər bütün alimlərimizin fərqliliyinin səbəbinə
aydınlıq gətirəcək. Etiraf etmək lazımdır ki, İranın son
dövrdəki mütərrəqi inkişafını vaxtilə orada elmi ezamiy -
yətlərdə olan, müxtəlif sahələrdə işləyən iki nəfər alimin
yəqinliklə təsdiq etdikləri kimi etiraf etmək lazımdır.
Cəmiyyət çox düzgün olaraq, elmi əlaqələri genişləndirmək
tərəfdarıdır. Şəksiz bunun böyük əhəmiyyəti var.
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21 avqust 2005-ci il tarixdə bizim nümayəndə heyəti İmam
Xomeyni adına "İmdad" Cəmiyyətinin iqamətgahından yola
düşdü. Axşam saat 5 tamamda ulu öndərimiz H. Əliyev adına
Bakı Beynəlxalq Təyyarə Limanında İngiltərə dövlətində is-
tehsal olunmuş, sonradan modernləşdirilmiş "Fakel"
təyyarəsi ilə İranın paytaxtı Tehran şəhərinə uçduq. Düz bir
saatdan sonra təyyarə Hava Limanında yerə endi. İlk
baxışdan Beynəlxalq Hava Limanı çox gözəl təsir bağışlayır.
Biz Tehran şəhərində olan "Tiara" otelində şam yeməyindən
sonra, İL 154 təyyarəsi ilə Məşhəd şəhərinə uçduq. Məşhəd
şəhərində dörd ulduzlu mehmanxanada qaldıq. Səhəri gün
İmam Rzanın məqbərəsini ziyarət etdik.

Xorasan Ostanının başçısı ağayi Qasımi bizimlə ətraflı
söhbət etdi. Xorasan Ostanlığı 6 vilayəti özündə birləşdirir.
Əhalisinin ümumi sayı 6 milyon nəfərdir. Ağayi Qasımi öz
çıxışında İmam Xomeyninin bu cəmiyyəti təşkil etməkdə
məqsəd və məramını dedi: ilk olaraq bu cəmiyyətin bünövrəsi
İmamın öz şəxsi vəsaiti hesabına qoyulmuşdur. 

Bu cəmiyyətin ümumi büdcəsi 1 milyard 200 mil-yon
manatdır. Bu vəsaitin 80 faizi dövlət tərəfindən ayrılır. Qalan
20 faizi toplanan ianələr, din xadimlərinin köməyi hesabına
olur. Bu ostanda 480.000 imkansız ailə var. Onların hamısına
yardım və kömək edilir.

Bu cəmiyyətin məqsədi, məramı insanlara onların şəxsiy -
yə tini alçatmaqla yox, uca tutmaqla hərtərəfli yardım etmək -
dir. Xorasan ostanında İmam Xomeyninin şəxsi təşəbbüsü ilə
yardımdan tutmuş, ilk təhsil, ali təhsil, ailə həyatnın qurul -
ması üçün (oğlan və qız) lazım olan bütün köməkliklər edilir.
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Xorasanın 30 ostanının hamısında iş aparılır.
Əsas iş xalqlar arasında dostluq, ürək arzularının yerinə

yetirilməsidir. Ostanların hamısında tikinti abadlıq işləri
görülür və k/t -nın bütün sahələrində məhsul yetişdirilir.
Böyük imkanı olan bu Ostanda təşkil olunmuş xüsusi
məktəblərdə 660 adda sənət öyrədilir.

Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Həzrəti İmam Rza Ələyhisalamın ziyarətində olmaq insan

üçün böyük şərəfdir. İmam Rza səkkizinci peyğəmbərdi. Onu
ziyarət edən insanlar paklaşır, mənən təmkinlilik, səbr və
dözüm tapır. İnsan özünü Allaha yaxın hesab edir. İmam Rza
Ələyhissalam səkkizinci höcət və peyğəmbərin canişini vəsisi
zicədə ayının 11-də 148 hicri qəməri ilində Mədinədə
Teyyibə şəhərində doğulmuşdur.

İmam Rza Məşhəd şəhərində dəfn olunub. Hər bir
müsəlman imamları ziyarət etməyə borcludur. Lakin İmam
Rzanı ziyarət etmək üçün dəvət almalısan, yəni ziyarətə
yolun açıq olmalıdı. Tarixi təcrübə göstərir ki, getmək istəyən
bir çox adamlara bu qismət olmur. İnsan İmam Rzanın ziyarət
şərtlərinə əməl etməlidir və ona borcludur. O kəslər ki,
imamları ziyarət edr, qiyamət günü şəfa tapmalarına ümid
edə bilər.

Xorasan vilayəti İranın şimal-şərqində yerləşir. Xorasan
vilayətinin mərkəzi Məşhəd şəhəridir. Bu vilayətdə 6 milyon
əhali yaşayır.  Sahəsi 313340 kv. m-dir. Xorasan vilayəti
Xəzər dənizi, Türkmənistanla həmsərhəddir, Məşhəd,
Məzhəbi şəhər, ticarət mərkəzi və turizm mərkəzidir.

"Məşhəd"in lüğəti mənası "şəhadət yeri”dir, ona görə ki,
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dünya şiyələrinin 8-ci İmamı Rza (ə) bu yerdə şəhid olub və
dəfn olunub.

İmam Rzanın məqbərəsi dünyanın ən incə memarlıq
abidələrindən biridir. Məqbərəni gecə-gündüz minlərlə in-
sanlar ziyarət edir. Namaz qılır, dua edir, nəzir verir. Məşhəd
şəhərindən 14 km aralıda İranın böyük saray şairlərindən olan
Firdovsinin məqbərəsi yerləşir. Onun məşhur “Şahnamə”si
30 il ərzində yazılıb. Məqbərə Tus şəhərində səfalı bir bağda
yerləşir. Muzeyin divarlarını kitablarından iqtibaslar bəzəyir.

"İmdad" Cəmiyyətinin xəttilə evlənənlərin, nigah kəsdi -
rənlərin yalnız 1%-nin nigahının pozulmasına təsadüf edilir.
Bütün evlənmə xərclərini İmdad cəmiyyəti özü yerinə yetirir. 

Cəmiyyətin ehtiyacı olan üzvlərinə uzun və qısa müddətli
kredit verilir. Həmin pulların düzgün xərclənməsi üçün ciddi
nəzarət edilir.

Ümumiyyətlə, İmam Xomeyni adına "İmdad" Cəmiyyə -
tinin 6 milyon üzvü vardır. Cəmiyyət 35 sahədə fəaliyyət
göstərir.

Bu cəmiyyət tərəfindən hamilik göstərilən adamların
bütün həyatı (anadan olandan ölənə kimi) proqramlaşdırılır.
Cəmiyyət tərəfindən oxumağa qəbul olunmuş vətəndaşların
bütün xərclərini cəmiyyət verir. Bir çox şəhərlərdə hazırlanan
nadir mütəxəssislər dünyada keçirilən müxtəlif müsabiqə -
lərdə iştirak edir, böyük uğurlar qazanırlar.

Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikasında səhiyyə dünya -
nın qabaqcıl ölkələri ilə (ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya
və Avropanın digər ölkələri ilə) müqayisə ediləcək dərəcədə
inkişaf edib. 24 avqust 2005-ci il tarixdə Məşhəd ziyarətini
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başa vurduqdan sonra yenidən Tehrana qayıtdıq.
Bizim nümayəndə heyəti Tehranın tarixi muzeylərində

oldu. Rza Şah Pəhləvinin dəbdəbəli sarayları ilə tanışlıq
zəngin təsir bağışladı. O,uzun illər (1925-1979-cu illər) İran
dövlətinə başçılıq edib. Xüsusilə onun təyyarənin şturvalı
arxasında oturub idarə etməsi, hərbi xadim kimi fəaliyyəti
diqqətəlayiqdir. Şahın Avropaya bağlılığı, həyat yoldaşı Fərəh
xanımın gözəlliyi qarşısında səcdə etməsi nəzər diqqəti cəlb
edir. Lakin şahların zülmü, xalqına biganəliyi də yaddan
çıxmamalıdır. Onun dövründə insanların zindanlara salın -
ması, dar ağacından asılması, zülmün ərşə qalxması, xüsusilə
kəndlilərin ağır həyat tərzi diqqətdən yayınmır.

26 avqust tarixində, cümə günü duaların qəbul olunması
zamanı biz İmam Rzanın, Həzrəti Məsumənin məqbərəsini
ziyarət edərək nəzir verdik, dualar etdik, arzu və diləkləri -
mizin həyata keçməsini Allahdan arzu etdik. Mənim xəstə
nəvəmə Həzrəti Məsumənin kömək etməsini arzu etdim. Əhd
etdim ki, 7 ildən sonra xəstə uşağı onun ziyarətinə aparım.

Biz Qum şəhərinə yola düşərkən, ətrafda salınan meşə
massivləri diqqəti cəlb etdi. Yol boyunca salınan meşələr,
yaşıllıq hamını heyran edirdi. Yollarda nəzarətçilər demək
olar ki, yox idi. Bütün günü 500-600 km. yolda cəmi bir nəza -
rətçiyə rast gəldik. Maşınların sürəti kompyuter-disketlərlə
nizam lanır. Hər 50 km-dən bir disketlərin yoxlama məntə -
qələrində sürücülərin qayda-qanunlara necə əməl etməsi
ciddi yoxlanılır. Bu nəzarət yoxlamaları təhlükəsizliyi təmin
edir.

Nümayəndə heyəti Qum şəhərinə gedərkən İmam Xomey -
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ni üçün yeni tikilən məqbərə ilə tanış oldu.
Ucaldılan möhtəşəm məqbərənin anoloqu yoxdur. Lakin

tikinti yarımçıqdı, davam etdirilmir. Maraqlı orasıdır ki,
məqbərəyə verilən nəzirlər külli miqdardadır. Məqbərənin
mərkəzində yerləşən məzarın bütün ətrafı pul vahidləri ilə
örtülmüşdü. Demək olar ki, yığılan nəzirlər "İmdad"
cəmiyyətinin fəaliyyətinə sərf olunur.

Səfalı yerləri ilə tanış olduq,  çox maraqlı söhbətlər oldu.
Bu yaxınlarda Venesuela prezidentinin səfəri haqqında
maraqlı söhbəti eşitdik. O deyib ki, İmam Xomeyni adına
"İmdad" cəmiyyətini bizim ölkədə təşkil etmək üçün
mütəxəssislər verin, bizim ölkədə də belə bir təşkilat yaradaq.
Maraqlı fikirdir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, "İmdad" cəmiyyəti dünyanın
6 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Bir xarakterik xüsusiyyəti
göstərmək lazımdır ki, cəmiyyət Əfqanıstan, İraq, Livan,
Suriya, Qırğızıstan və Azərbaycan kimi dövlətlərdə fəaliy -
yətini genişləndirir. Bu dövlətlərin hamısında daxili çəkiş -
mələr çox ciddidir. Əlbəttə, belə ölkələrdə iş aparmaq xeyli
çətinlik yaradır. 

Nümayəndə heyəti İmam Xomeyninin fəaliyyət göstər -
diyi, yaşadığı evdə, qəbul otaqlarında oldu. Orada İmam
Xomeyninin məşhur "Kəlimati Tisarə", hikmətli və nəsihətli
sözlər kitabını bizə hədiyyə etdilər. Kitab çox böyük əhəmiy -
yəti ona görə kəsb edir ki, kitabda onun şəxsi fikirləri, fəlsəfi,
quruculuq, Allaha bağlılıq, insanlara inam ideyaları veril -
mişdir. Kitab şəkillə dərc olunmuşdur. Onun islam dünyası
haqqında ideyaları, imamların, peyğəmbərlərin, din xadim -

Zəkanın gücü

345



lərinin fikirlərinə münasibəti və mühüm nəzəri, iqtisadi, icti-
mai ideyalar toplusu müasir islam ədəbiyyatının məğzini
təşkil edir.

İmam Xomeyninin yaşadığı yer - mənzil, iş otağı adamda
öz sadəliyi ilə ciddi təsir yaradır. İstər-istəməz fikirləşirsən
ki, indiki rəhbərlər nə üçün belə yaşayıb işləməyirlər. Onlarda
var-dövlət toplamaq, bahalı maşınlarda gəzmək, zəngin
saraylarda yaşamaq arzusu haradan peyda olub. Belə bir
qənaətə gəlirəm ki, insanın tamahı, acgözlülüyü ona qalib
gəlir. Allah yolundan çıxması, islamı, dini, Allahı dərk
etməməsi onu bu yola dəvət edir. Əlbəttə, bütün bunlar icti-
mai cəmiyyətin gec-tez cınağına çevriləcəkdir.

Tehranla tanışlıq İranın şimal-şərqində yerləşən, yeni inşa
edilən Məqbərədə, İmam Xomeyninin şəhid oğlu da orada
onunla bir yerdə dəfn olunmuşdur. Nümayəndə heyəti Qum
şəhərindən qayıdanda yolda nahar edb, yolumuzu davam et-
dirdik. Həzrəti Məsumənin məqbərəsi ilə tanışlıqdan sonra
12-ci İmam Sahibi Zaman, zamanın Sahibi İmamın
məqbərəsində olduq. Zamanın Sahibi üçün möhtəşəm ibadət
məscidi inşa olunur. Bu yerdə Sahibi Əzzamanın zühr et-
diyini  və qeybə çıxdığını eşitdik. 12-ci imam Sahibi Əzza -
man insanların inam yeridir. İnsanlar ora axın-axın gəlir,
namaz qılır, dua edir, nəzir verir. Mənim orada etdiyim
niyyətin şahidləri Məşhədi Sərdar və Məşhədi Tahirdir. Bu
niyyəti mən 7 ildən sonra həyata keçirməliyəm. Yəni həmin
qızın 20 yaşı olanda. Sahibi Əzzamanın məqbərəsində çox
qəribə, diqqəti cəlb edən insanların gələcək arzularını bir
kağız parçasına yazıb, dərin, bağlı bir quyuya atmasıdır.
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İnsanların çox böyük arzularının həyata keçməsi Allahın
qüdrətindən asılıdır. Onun mövcudluğunu zaman göstərəcək.
Tehran şəhərilə tanışlıqdan, bütün dini, tarixi yerləri
gördükdən sonra 27 avqust 2005-ci il tarixdə Tehrandan
Təbrizə Boinq hava gəmisiylə yola düşdük. Həmin günü
şəhərlə tanışlığa "İmam Xomeyni” prospektindən başladıq.
Axşam dörd ulduzlu mehmanxanada Təbriz şəhərində
fəaliyyət göstərən “İmdad" cəmiyyətinin rəhbərliyi ilə
görüşlər keçirildi. Şam yeməyindən sonra təşkil edilən
dəyirmi masa arxasındakı söhbət çox maraqlı oldu. Onlar
bizə cəmiyyətin geniş fəaliyyəti haqqında məlumat verdilər.
Səhəri günü 28 avqust tarixdə Təbriz şəhərinin tarixinin
qədimliyini əks etdirən Etnoqrafiya Arxeologiya Muzeyində
olduq, muzeydə 12-ci əsrdən bəri şəhərin, xalqın tarixini əks
etdirən zəngin tarixi materiallar haqqında bələdçinin ətraflı
məlumatını dinlədik. Muzeyin zirzəmisində xalqın mübari -
zəsini əks etdirən heykəllər silsiləsinin yaradılma tarixi çox
maraqlıdır. Bir nəfər heykəltəraş bu heykəl ansamblını 5 il
müddətində yaratmışdır.

Heykəltəraş-rəssamın məharət və ustalığı onda idi ki,
insanların daş dövründən başlayaraq, bütün əsrlərdə döyüş
silahları ilə yanaşı müasir dövrün raket texnikası və digər
müasir silahlar da göstərilmişdir.

Təbriz şəhərinin mərkəzində yerləşən Göy məsçidlə də
tanış olduq. Bu möhtəşəm dini məbəd 30 ilə tikilib, 5 ildən
artıq vaxta isə nəqqaş-naxış işləri aparılıb. Məbədin sahəsi
600 kv. metrdir. Ölkədə baş vermiş zəlzələ bu dini məbəddən
də yan keçməyib. Zəlzələ nəticəsində dağılan və zədələnən
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hissələrin bərpasına başlanıb və davam etdirilir.
Həmin günü axşam Təbriz şəhərində fəaliyyət göstərən

"İmdad" cəmiyyətin rəhbərliyi və fəalları ilə görüşdük.
28 avqust 2005-ci il tarixdə Təbriz şəhərinin görkəmli

yerlərindən biri olan "Şəhriyarın məqbərəsi"ndə olduq. Bu
möhtəşəm məqbərənin tikintisi davam etdirilirdi. Böyük bir
ərazini əhatə edən bu məqbərə möhtəşəm bir qalaya bənzəyir.
Bu məqbərədə dəfn olunan Şəhriyar ideyaçıları xalqının
arzularını öz kitablarında vəsf etmişlər.

Şəhriyar muzeyində "Heydər Babaya salam" əsərini öz
səsi ilə ifa etdiyi şeirlər toplusunun kassetini əldə etdim.

Axşam bizi Şah gölünə, (indi El gölü) adlanan möhtəşəm
bir gölün tikintisinə, abadlığına, ecazkar təbiətinə tamaşa
etmək üçün gəzintiyə apardılar. Elə oradaca axşam şəhər
rəhbərliyinin, Azərbaycan səfirliyi nümayəndəliyinin iştirakı
ilə şam yeməyi verildi. Dəyirmi masa arxasında maraqlı
söhbətlərə, mülahizələrə, nitqlərə qulaq asdıq. Gecədən xeyli
keçmişdi, Otelə qayıtdıq. Səhər saat 5-də Təbrizdən Bakıya
yola düşdük. Təbriz- Bakı magistral yolu boyu bir çox
rayonların, şəhərlərin ərazisindən keçdik. O cümlədən,
Bostanabad, Sərab, Ərdəbil, Astara rayon və şəhərlərinin
ərazisindən keçdik. Bu ərazidə əsasən, kənd təsərrüfatı
məhsulları yetişdirilir. Diqqət çəkən əsas məsələ növbəti əkin
sisteminə keçmək, mütərəqqi metodların tətbiq edilməsidir.

Yol boyu növbəli əkin sistemi, k/t məhsullarının bolluğu
əhalinin gözəranının yaxşılaşmasından xəbər verir. Cənubi
Azərbaycan ölkənin taxıl anbarıdır. Nümayəndə heyəti
Ərdəbil şəhərində Şah İsmayıl Xətainin məqbərəsi ilə tanış
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oldu. Bu məqbərədə Şah İsmayılın ulu babası, özü və arvadı
dəfn edilib. Şah İsmayıl Xətai çox gənc-uşaq yaşlarında haki -
miyyətə gəlib. Onun hakimiyyətə gəlməsi türk dünyasında
Azərbaycan dövlətinin tərəqqisi kimi tarixdə özünəməxsus
yer tutur. Onun məqbərəsi Rus- İran müharibəsi zamanı
dağıdılmış, onun şəxsi geyimini, hərbi silah-sursatını, qab-
qacaq, geyim əşyalarının bir hissəsini qarət edib aparıblar.
Bələdçinin və Leninqradın Ermitajında olanların söylədik -
lərinə görə, qarət olunanlar Ermitajda saxlanılır.

Hazırda məqbərədə bərpa işləri davam etdirilir. Ümid
etmək olar ki, onun adına layiq məqbərə bərpa ediləcək. Biz
muzeyin ətrafında aparılan abadlıq işlərinin qənaətedici
olmadığını da gördük.

Nümayəndə heyəti Ərdəbildən Astaraya yola düşdü. Yol
boyu uzanan meşələr, yaşıl yamaclar göz oxşayır. Yeni
çəkilən avtomobil magistralları müasir standartlara uyğun
aparılmışdır. Artıq saat 2 radələrində biz Astaraya daxil
olduq. Bizi Astara otelində, orada fəaliyyət göstərən İmam
Xomeyni adına "İmdad" cəmiyyətinin rəhbərləri və fəalları
qarşıladılar. Astaranın füsunkar gözəlliklərinin şahidi olduq.
Dağ yamacının yaşıl meşələri, çəltik plantasiyaları
diqqətimizi çəkməyə bilməzdi. Nahar yeməyindən sonra
Gömrük buraxılış məntəqəsinə gəldik. Son bir həftədə bizi
müşayiət edən Ağayi Mehdi və onun köməkçiləri böyük
səmimiyyətlə ayrılıb, geri qayıtdılar.

Biz Vətənə yola düşdük. Demokratik Azərbaycan Dövlə -
tinin 350 kv. metrlik yolunu qət edib, Bakı şəhərinə gəldik.

Nümayəndə heyəti zəngin təəssüratla vətənə qayıtdı.
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Oxucu marağı üçün İran dövləti haqqında bəzi fikirlərimi
bölüşmək istəyirəm. İran dövlətinin ərazisi 1 milyon 648 min
kv. metrdir, əhalisi 70 milyondan artıqdır. İran çoxmillətli
dövlətdir. Burada azərbay-canlılar, farslar, türklər, puştular,
ermənilər, kürdlər, ərəblər və bir çox millətlərin nümayən -
dələri yaşayır. Dövlət dili fars dilidir. İnkşaf etmiş böyük
islam dövləti, böyük neft ölkəsidir, zəngin təbii yataqları (daş,
mərmər, uran, dəmir filizi, daş kömür, mis, qurğuşun, duz və
müxtəlif filizlər) vardır. Avtomobil sənayesi sürətlə inkişaf
edr. Bu ilin sonunda Avropa standartlarına uyğun bir milyon
minik maşınları buraxılacaqdır. Avtomobil sənayesilə bərabər
k/t maşınları da buraxılır. Ölkə nəhəng tikinti meydanına
bənzəyir. 

Maraq kəsb edən cəhətlərdən biri təhsilə xüsusi fikir
verilməsidir. Artıq bu ölkə təhsil sahəsində yetişdirdiyi kadr-
lar özünün yüksək elmi potensialına görə inkişaf etmiş
Avropa ölkələri ilə rəqabət aparır. Ölkənin səhiyyəsi, xüsusilə
ürək cərrahiyyəsi və böyrəyin dəişdirilməsi sahəsində dünya
göstəriciləri sırasında öncül yerlərdən birini tutur.

Əlbəttə, bu nailiyyətlərin əldə edilməsində İmam Xomeyni
adına "İmdad" cəmiyyətinin xüsusi rolu vardır. Bu yolda ona
uğurlar arzu edirəm.
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"ÖMRÜN KİTABI" ŞƏRƏFLİ
ÖMÜR KİTABIMDIR1

Elə yazıçılar var ki, bütün ömrü boyu bir və ya bir neçə
kitab yazır və tarixdə özünə daimyazarlıq ömrü qazanır. Bu
günlərdə oxuduğum Əlövsət Bəşirlinin "Ömrümün kitabı"
mənə ciddi təsir bağışlayan əsərlərdəndir. Əlövsət Bəşirli
ömrü boyu gördüklərini, duyduqlarını, hiss etdiklərini,
yaxşılıq, pislik, insanların fərdi münasibətlərini, həyatın
bütün məziyyətlərini ürək boxçasına yığıb. Ürəyin tam
dolduğunu, hisslərinin həddə çatdığını, artıq coşub-daşan
ürəyi boşaltmaq vaxtını hiss edib, həyatı boyu yığdıqlarını
kağız üzərinə köçürməklə "Ömrümün kitabı"nı ərsəyə gətirib.
Bu kitabda çox böyük mətləblər açılır. O, fikirlərini böyük
ustalıqla, incə duyğular üzrərində köklənmiş sazın simləri
üzərində gəzən mizrab kimi həzin-həzin oxuculara çatdırır.
Kitabda əvvəldən axıra kimi qırmızı xətlə keçən ana qayğısı,
ana məhəbbəti, ana sızıltısı, bütün övladları üçün ömrünü
şam kimi fəda edən qadınlarımızın püxtələşmiş obrazını
məha-rətlə qələmə almışdır. Onun ana haqqında yazdığı
fəlsəfi fikirləri, həyatın bütün sınaqlarından məharətlə,
cəsarətlə çıxan qadın obrazı, bütöv bir nəslin təbii tablosudur.
O, öz anasının obrazı ilə bərabər ömür-gün yoldaşı Dilarə
xanımın ana və tərbiyəçi obrazını yaratmışdır. Bu kitabın
bütün bölmələri dövrümüzün görkəmli yazıçı və şairlərinin
sözləri ilə başlayır.

"Kürün səsi" bölməsini müəllifin böyük şairimiz Səməd
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Vurğunun sözləri ilə başlaması təsadüfi deyil. Kür haqqında
çox yazılıb, nəğmələr qoşulub. Lakin Vurğun kimi heç kim
Kürü dolğun mənalandırmayıb. 

Kiçik bir damladır yer üzündə Kür
Baxsan bu dünyanın xəritəsinə
Bəs niyə qəlbimdə ümman döyünür
Mən qulaq asdıqca Kürün səsinə?!

Müəllif Kürün haqqında olduqca maraqlı fikirlər söyləyir.
Kürün suyu bərəkətli torpaqları cana gətirməsəydi, balığı
olmasaydı, insanlar İkinci Dünya müharibəsi zamanı çox
çətinliklərlə üzləşərdilər.

Müəllifin Kürə mehriban, sərtdir,-deməsi oxucunu tama -
milə razı salır.

Kitabın növbəti bölmələrindən biri "Çörək" adlanır.
Müəllif çörəklə olan fikirlərini şair Əliağa Kürçaylının
misraları ilə yada salır: yaddaş kitabında dərin iz salan
çörəklə bağlanan xatirələrdir.

***
Müharibə illərində çörək çətinliyi bütün ailələrin

ömründən keçib. Müəllif bu fəsildə çörəklə bağlı xatirələrini
ürək ağrısı ilə qələmə almaqla, insanları dərindən düşünməyə
çörəyin qədrini bilməyə sövq edir. "Zəhmət itmir"bölməsində
müəllifin insanı yaşadan zəhmətdir, – deməsi təsadüfi deyil.
O, bütün ömrünü zəhmətlə, əziyyətlə yaşayıb, – desək səhv
etmərik. Uşaqlıqda gücü çatmayan işin qulpundan yapışıb
köməksiz, tənha anasına kömək etməsi, təsərrüfatda çalış -
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ması, lap uşaqlıqdan əməyə qatılması, belə ki, bostan uru
olanda oradan ur yığması, sarı inəyi çörək ağacı bilib ona qul-
luq etməsi, qatıq, süd məhsullarının satılmasını təşkil etməsi,
balıq tutması, bağın yetişmiş məhsulunu yığması, digər ev
işlərində anasına kömək etməsi onu əsl kişi kimi böyüdüb,
zəhmətə alışdırıb. Orta məktəbi qızıl medalla qurtarmaq, ali
məktəbi fərqlənmə ilə bitirmək, gecəni-gündüzə qatıb, tutarlı
publisist yazıları ilə özünə yol açmaq yalnız zəhmətin bəhrəsi
olmuşdur. Əlövsətin xəmiri sözün həqiqi mənasında zəhmətlə
yoğrulub.

Müəllifin haqsızlıqla barışmaması, mübarizliyi, həmişə
haq qın tərəfində olması, xeyirxahlığı, insanlara dayaq dur -
ması, əl tutması, özünün dediyi kimi, maraqlı bir məqamı
xatırladır: O, Lev Nikolayeviç Tolstoyun bir fikrini iqtibas
gətirir: "İnsan ötüb keçənləri xatırlayanda həyatının ən un-
udulmaz çağları sanki dumana bürünür". Bu xatirələrim göz
yaşlarımdır,- yazır. Elə bil xatirələr onu yaşadan canlı insan
kimi kövrəlir. Mən ömür kitabımı vərəq-vərəq çevirdikcə,
bunu aşkar hiss edirəm… Budur Əlövsətin amalı-qayəsi.
Onun Allaha inamı bir çox məqamlarda təsdiqini tapır. "Allah
səbirli bəndəsini sevir, zəhmətini itirmir. Bunu aldığım qızıl
medal bir daha sübut edir. Qızıl medala təqdim olununların,
kimsəlilərin, güclü adamı və pulu olanların təqdimatı geri
qayıtdı. Mənim isə Cəfər Cabbarlının "Almas" dramı haqqın -
da yazım "Azərbaycan məktəbi" jurnalının "Azərbaycan dili
və ədəbiyyatının tədrisi metodikası" məcmuəsində çap olundu. 

O, yazır ki, bəxtimdən istər orta, istərsə də ali məktəbdə
yaxşı müəllimlərim olub.

Ali məktəbdə ona dərs demiş akademiklər Həmid Araslı,

Zəkanın gücü

353



Cəfər Cəfərov, professorlardan Mir Cəlal, Səlim Cəfərov,
Yusif Seyidov, Hadı Mirzəzadə, jurnalistika kafedrasının
müdiri Həsən Şahgəldiyev, tanınmış jurnalistlər Nurəddin
Babayev, Şirməmməd Hüseynov, Nəriman Zeynalov kimi
müəllimlərini ehtiramla xatırlayır.

Kitabın "Qoşa qanad" bölməsində Əlövsətin Dilarə ilə ailə
həyatının qurulmasından bəhs olunur.

Müəllif dostu İlyas Adıgözəllinin "Əzizim Vətən yaxşı"
kitabından gətirdiyi iqtibası oxuyanda İlyasın bir dost kimi
göstərdiyi yolun düzgünlüyünü təsdiq etməyə bilməzsən. Bu
düzgün yolu həyat özü sübut edib. Lakin insan həyatının acı
faciəli günləri də olur. Onların hər ikisinin bu faciəli günü Ata-
nur 1970-ci ildə dünyasını dəyişəndə olub. Məhz həmin
vaxtdan Dilarənin qara-şəvə saçlarına dən düşüb. Bu da
qismətdir. Qaçılmaz olan fəlakət ailənin ilk sevincini alt-üst etsə
də, Züleyxanın, Aynurun, Səmədin, Pakizənin yeni dünyası,
üstü qaysaqlanmamış yaralarına məlhəm oldu. Artıq bu ailənin
sevinci-nailiyyətləri sərhədləri, dənizləri, okeanları keçdi.

Kitabın növbəti bölmələrindən biri "Yaxşılıq" adlanır. Bu,
təsadüfi bir deyim deyildir, iyirmi il rayonlarda redaktor,
raykom katibi işləyən Əlövsət 1989-cu ildə yenidən Bakıya
qayıdır. O, əvvəl respublika Jurnalistlər İttifaqının "Açıq Söz"
jurnalında baş redaktorun müavini, "Bilik" cəmiyyətinin şöbə
müdiri, Qızlar Seminariyasında prorektor, "Mədəni maarif"
jurnalının baş redaktoru vəzifələrində işləyir.

Hamıya "Anamın sirri" bölməsində anaların sirr saxlamaq
qabiliyyətini maraqlı faktlarla şərh edir.

Salyan torpağının yetirdiyi şairlər Əliağa Kürçaylı, Ağa -
cavad Əlizadə, Xəlil Rza Ulutürk, Oktay Rza və başqalarını
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özünə müəllim hesab edən müəllif çox incəliklə şair
Əliağanın xeyirxahlığını qələmə almışdır.

Lakin yaddan çıxarmadığı Yusif Səmədoğlu, Fərman
Kərimzadə, Əlibala Hacızadə, Nahid Hacızadə kimi qəlb
sahiblərinə yer verilməsi kitabın ziynətini artırır.

Müəllif demək olar bir qələm sahiblərinin adını kitaba yaz-
maqla onlara olan məhəbbətini israr etmişdir.

Kitabın "Xəzinə" adlanan bölməsində müəllifin və onun
ailə üzvlərinin topladığı kitablardan təşkil olunmuş kitabx-
anadan bəhs olunur.

Bu xəzinənin davamçıları Züleyxa, Səməd, Aidə, Rövşən,
Pakizə və ailənin digər üzvləri valideyn xəzinəsini zəngiləş -
dirirlər.

Müəllif "Oxunmamış nəğmələr" fəslini respublikanın
əməkdar jurnalisti, "Qızıl qələm" mükafatı laureatı Vaqif
Əliyevin xatirəsinə həsr etmişdir.

Kitabın maraqlı bir məqamı "Qitələrin, mədəniyyətlərin
qovşağında" bölməsidir. Burada Səməd Bəşirlinin Türkiyədə
təhsil almasından, Türkiyənin, Atatürk parkının, Mərmərə
dənizindəki bütün fəsillərin gözəlliyindən, əsrarəngiz, təkrar -
sız maddi və mənəvi nemətləri qorumaq hissindən yazır.

Müəllif "Ömrümün kitabı"nı məncə, tamamlamayıb, onun
ürəyində qalan sözü çoxdur. Onu da kitaba çevirməyi arzu
edirəm.

Artıq bu arzu yerinə yetirilib. Dilarə Vəkilova və Əlövsət
Bəşirlinin “Bizim dünya” adlı kitabı 2012-ci ildə Mütərcim
nəşriyyatında nəfis şəkildə çap olunub. Kitab haqqında
fikirlərimi təqdimat mərasimində demişəm.
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ÖN SÖZ

Bəşəriyyətin yaratdığı maddi-mənəvi sərvətlər dünənimizi
öyrənməkdə, bu günümüzü tanımaqda və gələcəyimizi
düzgün müəyyənləşdirməkdə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu
baxımdan kitab xüsusi mövqeyə malik fikir dəyərlərindəndir.

Bütün zamanlarda fəal, fikri fəaliyyətdə olan yaradıcı in-
sanlar öz dövrünün salnaməsini yazmağa çalışmış, yaxud
mövcud olanları bir sıraya düzüb, tərtib etməklə tarix
yaratmışlar. Burada əsas məqsəd müasirlərə və gələcək
nəsillərə örnək olan nümunələrlə, fakt və hadisələrlə, fikir və
düşüncələrlə, sağlam ideyalarla mənəvi, elmi-mədəni, sosial
inkişafa təkan verməkdir.

Tarix elmləri namizədi Sahib Sailovun "Muğanın
övladları" kitabı məhz belə bir mənəvi vəzifədən, xeyirxah
niyyətdən meydana çıxıb. Müəllif daha yaxşı bələd olduğu
bir regionda dünyaya göz açan insanlardan bir qrupunun
həyatını, fəaliyyətini öyrənmiş, örnək olası ömür yolu
keçənlər haqqında portret-oçerklər yazıb, küll halında
oxucularına təqdim etmişdir. Beləliklə, bu kitablar
yaranmışdır (Kitabın 1 hissəsi 1995-ci ildə nəşr edilmişdir).

Kitaba toplanmış hər bir portret-oçerkdə bir tale, bir
qismət, bir həyat yolu nümunəsi vardır. İstər görkəmli elm,
sənət xadimi, istər rəhbər vəzifə sahibi olmuş, istərsə də
təsərrüfat fəaliyyəti ilə ad-san qazanmış bu adamların hər biri
yaşanmış və yaşanan bir ömrün şərəfli daşıyıcılarıdır.
Dəyərlilik burasındadır ki, bu ömür zəhmətlə, əzablarla,
qurub-yaratmaqla, kəşf və ixtiralarla keçən bir parça
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həyatdır-hər biri örnək, nümunə olan bir yaşantıdır.
Sahib Sailov bəlağətli, təmtəraqlı cümləpərdazlıq yolunu

tutmamış, sadə xalq deyimli təhkiyə üslubunu seçmiş və
maraqla oxunan bir toplu hazırlaya bilmişdir. Burada artıq
özünü çoxdan təsdiqləyənlərlə yanaşı, uğurlu fəaliyyət işar -
tıları görünən gənclər də vardır. Gələcək böyük nailiy yətlə -
rinə inam hissi onları təqdim etmək haqqı qazandırmışdır.
Lakin elə görkəmli şəxslər də vardır ki, onların haqqında
lazımi material əldə olunmadığından bu kitabda əks
olunmamışlar. Əlbəttə, bu da təbiidir, çünki yazılan nə varsa
mövcud olanlardan parçalardır. Tamlıq, bütövlük Böyük
Aləmə, qüdrətli yaradanın yaratdığına məxsusdur. Biz ondan
yalnız görə, duya bildiyimizi, aşkarladığımızı əxz edir, əks
etdiririk…

Əjdər AĞAYEV,
Əməkdar müəllim, pedoqoji elmlər doktoru,

professor, fundamental tədqiqatların müəllifi, 
Təhsil Problemləri İnsitutunun Şöbə Müdiri, 

çox saylı monoqrafiyaların, kitab və 
dərsliklərin müəllifi, 

"Təhsil və Zaman" qəzetinin baş redaktoru.
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Rəylər

Tarix elmləri namizədi S. A. Sailovun
"Muğanın övladları" kitabının əlyazmasına rəy

Kitab makinada yazılaraq yüzdən artıq portret-oçerki
əhatə edən materiallar toplusundan ibarətdir. Oçerklərlə
tanışlıqdan aydın olur ki, müəllif qarşısına çox gərəkli bir
məqsəd qoymuş və ona nail olmaq üçün gərgin axtarışlar
aparmış, böyük zəhmət çəkmişdir. Hər bir oçerkdə insanlara
örnək, nümunə olası fəaliyyət, xidmət, tale, qismət, həyat
yolu təqdim olunur. Bu cür fədakar insanların həyatı ilə
tanışlıq oxucunun qəlbini milli iftixar hissi ilə doldurur, onu
qurmağa, yaratmağa, müstəqil Azərbaycanımız üçün əlindən
gələni əsirgəməməyə səsləyir.

Kitabda cəsur əmək adamları, ixtiraçı alimlər, partiya və
dövlət vəzifəsində çalışmış xadimlər, ədiblər, ömrünü Vətən
yolunda qurban vermiş şəhidlər, ömründən ömürlərə pay
verən həkimlər və digər görkəmli şəxsiyyətlər haqqında
yığcam, lakin məzmunlu məlumat verilir, xalq və vətən üçün
yaşanmış mənalı ömürlər dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Bir
zamanlar repressiya əzabına qatlaşmış bu cür adamlar
haqqında oxuyub, öyrəndikcə özün də mənən zənginləşir, öz
xidmətlərinin də dəyərsiz qalmayacağına əmin olursan, belə
bir kitabı hazırlayan müəllifə çox sağ ol deyirsən.

Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında hələ ötən
əsrdən başlayaraq bu günümüzə qədər gəlib çıxan əvəzsiz
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xidmətləri olan Rüstəmbəyovlar haqqında oxuduqca riqqətə
gəlirsən, Böyük Ağayev, Əyyub Bəşirov, Hüseynağa Mu-
radxanov və b. haqqında verilən məlumatlardan Azərbaycan
elmini dünya meridianlarında görüb fəxr edirsən.

Kitabda verilmiş oçerklər aydın, səlis, canlı dildə yazılıb.
Maraqla oxunur. Hər bir oçerkin həsr edildiyi şəxsin şəklinin
də toplanıb, kitaba daxıil edilməsi məqsədəmüvafiqdir.

Kitabdakı oçerklərin müəyyən qismi gənclərə həsr olunsa
da, əksəriyyəti yaşlı nəslin nümayəndələridir. Keçmişini
tanımayan, gələcəyini də görə bilməz demişlər. Bu baxımdan
da kitab mənəvi təkamülə rəvac verə bilən dəyərli mənbədir.

"Muğanın övladları" kitabının əlyazmasının nəşr olunaraq
toplu halında buraxılması, oxuculara tezliklə çatdırılması
faydalı bir iş olardı. Elə bilirəm ki, vətən-sevər, insansevər,
qədirbilən insanlar bu dəyərli kitabı oxuculara çatdırmağı
özlərinin şərəf işi biləcəklər.

Ramiz QURBANOV,
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü.
Texnika elmləri doktoru, professor,

7 yanvar 1998-ci il
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"Muğanın övladları" kitabının
əlyazmasına rəy

Kitabın əlyazması makina ilə yazılmış, səliqə ilə bir yerə
toplanmış ayrı-ayrı oçerklərdən ibarətdir. Burada Salyan,
Sabirabad, Saatlı, Əli Bayramlı, Neftçala, Biləsuvar rayon və
şəhərləri haqqında yığcam məlumat verilir. Sonra isə həmin
ərazidə doğulub, müxtəlif fəaliyyət sahələrində xidmətlər
göstərmiş adamların keçdikləri həyat yolundan, vətənə
xidmət amallarından bəhs olunur.

Kitab yalnız publisistik baxımdan deyil, tarixi baxımdan
da diqqəti cəlb edir. Bir əsrdən artıq dövrü əhatə edən bu
kitabda zəngin tarixi faktlar, hadisələr əhatə olunmuşdur.
Xüsusilə, Axund Əbdülsəlam Axundzadə, Məşədi Nağı
Miskin, İsmayıl Lütfəlibəyov Seyidəli Ağazadə kimi
adamların həyatı və fəaliyyəti artıq tarixə çevrilmişdir.
Kitabda mühəndislərin, hərbçilərin, əmək adamlarının,
istehsalatçıların, alimlərin, şəhidlərin və digər Azərbaycan
üçün fədakarlıq göstərmiş sənət sahiblərinin portret-
oçerklərlə verilmiş həyat yolu yaşanmış və yaşanan tarixi-
mizin unudulmaz səhifələrini təşkil edir.

Əlyazması maraqla oxunur. Hər bir oçerkdə həyatilik,
təbiilik, faktlar zənginliyi diqqəti cəlb edir, oxucunu razı salır.

Kitaba daxil edilmiş oçerklərin hər birisində örnək,
nümunə olası, öyrənilməli həyat faktları vardır. Belə bir
kitabın hazırlanması gərgin əmək tələb etsə də, xeyirxahlıq
və vətəndaşlıq işidir. Xidmətləri ilə, əzablı ömrü ilə yurda
faydalı olanların qiymətləndirilməsi, tarixi salnamədə əks
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etdirilməsidir.
"Muğanın övladları" kitabının nəşr edilib, geniş oxucu

kütləsinə çatdırılması çox faydalı olardı.

Fəridə MƏMMƏDOVA,
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü,

Tarix elmləri doktoru, professor, 
Azərbaycan Hava Nəqliyyatı  akademiyasının kafedra

müdiri, Azərbaycan Respublikası 
dövlət mükafatı laureatı.

26 dekabr 1997- ci il.

Haşiyə: Artıq Fəridə xanımın bu arzusu yerinə yetirilib.
“Muğanın övladları” kitabları seçilmiş əsərlərin III-IV-V
cilidlərində çap edilib fədakar oxucuların ixtiyarına
verilmişdir. (“Əsərləri külliyatı 10 cilddə”, Bakı “Araz”
nəşriyyatı 2010-2011-ci illər.)
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Sahib Sailovun "Ömrün səhifələri" 
əsərinin əlyazmasına rəy

Orta əsr ədəbiyyatı tarixində ayrıca memuarlar yazılma -
sına da, böyük sənətkarların əsərlərində memuar ünsürlərinə
də çox-çox təsadüf edilir. Azərbaycanlıların ən çox sevdiyi
bu mövzu-memuar ünsürləri Xaqani Şirvani, Nizami
Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli və başqa şairlərin əsərlərində
çox yaxşı açıqlanır.

Memuar ünsürləri səyahətnamələrdə, vücudnamələrdə də
öz əksini tapmışdır. Lakin bir ədəbi forma kimi, tam şəkildə
memuarlar Azərbaycan tarixində əsasən XIX yüzilliyin
sonlarından başlayaraq meydana çıxmış və dövrümüzə qədər
davam etməkdədir. XX yüzillikdə bu daha geniş şəkil
almışdır. Memuarlar müəllifin həyat və fəaliyyətini, yaşayıb
yaratdığı mühiti, müasirlərini və b. əlbəttə ki, öz nöqteyi
nəzərindən təsvir etməklə gələcək nəsilə çatdırmaqda
əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan tarix elmləri namizədi,
7 kitab, 130-dan artıq elmi və elmi- publisistik məqalələr
müəllifi Sahib Ağagül oğlu Sailovun "Ömrün səhifələri" adlı
memuarı diqqətə layiqdir.

Əsərdə yaşanan həyatı, təhsili, elmi, ictimai və siyasi
fəaliyyətindən əlavə, onun doğulduğu kəndin, Kür çayı
sahilində olan Çuxanlı kəndinin, eləcə də Salyanın abu havası
təsvir olunur. Əsərdə müəllifin ilk uşaqlıq illərindən
başlayaraq, təhsili, sevimli müəllimləri, başqa dost və
tanışları haqqında danışılsa da, əmək fəaliyyətinə xüsusi yer
verilir. Kitabda müəyyən epizodlarla əlaqədar verilən foto-
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şəkillər, memuarın dili, təsvir vasitələri əsəri daha maraqlı,
oxunaqlı etmişdir. Kitabda yazacağı alimlik, elmi, elmi-
kütləvi və publisistik əsərlərinin siyahısı da verilmişdir ki, bu
da onun bir alim kimi formalaşması mərhələlərini açıqlayır.

Əsərdə Azərbaycanın zəngin bir ölkə olmasını bütün
varlığı ilə açıqlayan yazıçı bu zənginlikdən ilham almış kimi,
sanki mədəniyyət, işgüzarlıq, fəallıq, mütəşəkkillik nümunəsi
olaraq hadisələrin təmtəraqlı ifadələrlə təsvirini verir.

Maraqla oxunan bu əsər XXI yüzillikdə yaranan memuar
ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrindən biridir.

Filologiya elmləri doktoru
14 mart 2003-cü il.
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Muğanın övladları1

Kitab köşkünün rəflərindən boylanan "Muğanın övladları"
kitabı sanki kənardan öz həmvətənlərini - "Məni alın, ox-
uyun, görün Azərbaycanın bir parçası olan Salyan rayonunun
bəhrəli, bərəkətli torpağı nələrə qadirdir, necə insanlar
yetişdirib?" – deyə çağırır, haraylayırdı. Məni səsləyən kitab-
dan birini aldım. Bu nəfis şəkilli, iri həcmli kitabın çağırışçı
adı elə ilk səhifəsindən məzmunundan xəbər verir.

"Muğanın övladları" kitabında bir yurd, bir mahal ya-şayır.
Bir xalqın mənəvi yüksəlişi, neçə-neçə əsrin mənzərəsi
kitabdakı adamlarda öz əksini tapır. Bu adamlar zənginliyin,
mətinliyin, ölməzliyin, gücün, qüdrətin, kamalın təcəssümü
kimi yaşayır.

"Zamanın yaddaşında hər şey zaman kimi qalır" – deyirlər.
Salyanın ulu ustadı Şeyxülislam Əhməd Səlyani (1812-1887)
və onun açıq fikirli, dərin zəkalı, böyük şair, mütəfəkkir və
publisist, rəssam, pedaqoq, həkim, ictimai xadim olan nəvəsi
Əli bəy Hüseynzadə kimi. Müəllif bu iki böyük şəxsiyyətin
məzmunlu həyat kitabını vərəqləyir və oxucuya məlum ol-
mayan bir çox mətləbləri aşkar edir.

Milləti üçün yanan, repressiya qurbanı olan Salyanın belə
böyük şəxsiyyətlərindən Yusif Qasımov, Böyükağa Talıblı,
Axund Mir Bağır Ağa kimi əvəzsiz ziyalılar haqqında kitabda
dolğun yazılar verilmişdir.

Salyanlılar Azərbaycanın böyük tarixçi alimi Əlövsət
Quliyevin, əsərləri ürəkləri fəth edən Əliağa Kürçaylının,
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Xəlil Rza Ulutürkün, məclislər yaraşığı Qulu Əsgərovun, el
ağsaqqalı Qüdrət Səmədovun əziz xatirəsini rayonun mədə -
niyyət ocaqlarının, məktəblərinin, küçələrinin adlarında
əbədiləşdirmişlər.

Biz bu topludan öyrənirik ki, tarixin müxtəlif dövrlərində
Salyanda həyata vəsiqə alan Firuz Məlikov, Arif Məlikov,
Ağaxan Ağabəyli, Ramiz Qurbanov, Ağacavad Əlizadə, Aşıq
Qurbanxan, Aşıq Pənah, Aşıq Bəylər, Oqtay Rza, Afina
Əlizadə, Cənnət Nağıyeva və başqa adlarını çəkə bilmə -
diyimiz Salyanın namuslu övladları bu diyarın şöhrətini çox-
çox uzaqlara aparmış, onun bərəkətli torpağından yorul -
madan danışmışlar.

"Muğanın övladları" kitabının müəllifi tarix elmləri
namizədi Sahib Sailovdur. Onun 120-dən çox elmi, publisis-
tik məqalələri, 3 kitabı çapdan çıxmışdır. Tədqiqatçı alim bu
yeni kitabda Muğanın namuslu, istedadlı övladlarını arayıb
axtarmış, onların həyat və yaradıcılığı ilə geniş oxucu
kütləsini tanış etməyə nail olmuşdur.

Sahib Sailov əsl ziyalı, tarixçi alim, tədqiqatçı kimi daim
axtarışdadır. O, öz fəaliyyətini yeni kitabda 337 nəfər
həmyerlisi barədə danışmaqla bitmiş hesab etmir,
respublikamızın şəhər, rayon və kəndlərini gəzir, hələ
haqqında yazılmamış doğma elin övladları barədə yeni söz
deməyə tələsir. Ona bu nəcib işdə uğurlar arzulayırıq.

Səyyarə Salmanova
Bakı Dövlət Universitetinin dosenti
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AĞABƏYLƏR NƏSLİ

Salyan rayonunda ən böyük nəsillərdən biri, bəlkə də bir-
incisi Ağabəylər nəslidir. Bu nəhəng nəsildən hazırda
Salyanda 200-ə qədər, Bakıda 30-dan artıq Ağabəyov
soyadı ilə yaşayır. Bundan başqa Əlibayramlıda, Göyçayda,
Sabirabadda, Saatlıda, Neftçalada, Masallıda və digər rayon-
larda da tək-tək Ağabəyov soyadlı ailələr vardır.

Ağabəy nəsli Salyanın və ətraf rayonların ictimai-mədəni
və elmi həyatında mühüm rol oynamışdır. Bu nəsil öz
başlanğıcını Salyan hakimi Ağa Əli xanın oğlu Cığatay bəyin
yeganə oğlu Ağabəydən götürür. Əhvalatı belə nəql edirlər. 

Cığatay tayfası 16 əsrə qədər Xorasan ətrafında yaşayıb. 
Şah İsmayılın hakimiyyətə gəlməsində böyük rol oy-

nayan cığatayları Səfəvilərin hakimiyyətini möhkəm -
lətmək üçün bir neçə Şahsevən tayfası ilə Azərbaycana
köçürürlər. 

Qaraqaşlı kəndini də cığataylar bina ediblər. Həmişə bu-
rada yaşayırlar.

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanı işğal etməyə gələn rus
generalı Knyaz Sisyanov xalqı qıra-qıra əlləri qanlı Bakıya
yaxınlaşır. Döyüşməyin mənasız olduğunu görən Bakı xanı
Hüseynqulu xan sui- qəsd etmək qərarına gəlir. Sui-qəsdə
rəhbərliyi xalası oğlu İbrahim bəyə tapşırır. Qəsdin
icraçılarını könüllü təyin etmək üçün xan böyük qurultay
çağırır. Qurultayda Bakı və Bakı ətrafı bölgələrin bəyləri
iştirak edirlər. İcraçıları seçmək üçün püşk atırlar. Püşkün
biri Cığatay bəyə düşür. Bakı qalası önündə Knyaz Sisyano -
vu qarşılayırlar. Şərəfinə cıdır yarışı təşkil edilir. Bu vaxt
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Cığatay bəy və bir başqası tapanca ilə Sisyanovu öldürür.
Qətl 1806-cı ilin fevralın 8-də icra edilir. Bundan sonra
aləm bir-birinə qarışır, bütün imtiyazları əlindən alınan
Cığatayın yeganə yolu Ağabəy Qaraqaşlıya qayıdır. Bu-
rada evlənir, onun 4 oğlu olur. Məhəmməd, Kəblə Ab-
dulla, Abdı Soltan və Mirzə İsmayıl ağa.

Oxucu marağı üçün demək istəyirəm ki, Ağabəylər nəsli
haqqında 2008-ci ildə çap edilən «Ağabəylər» kitabı
hazırlanmış, Salyan, Kürqarağaşlı – Bakı-Gəncə-Şirvan-
Saatlı və Lənkəran rayonlarını əhatə edir. Kitabın
müəllifləri Seyran Sənan oğlu Ağabəyov, Yaşar Əli oğlu
Ağabəyovdur. Bu kitab çox böyük zəhmətin nəticəsində,
uzun axtarışlardan sonra hasilə gəlmişdir. Kitabın ən böyük
məziyyətlərindən biri Ağabəylər nəslinin şəcərəsinin
verilməsidir. Şəcərə 300 ili əhatə edir. Bizim dövrümüzə
qədər gəlib çıxan Ağabəylər nəslindən 56 ailənin salnaməsi
qələmə alınaraq görkəmli elm, incəsənət, hərb və zəhmət
adamlarını xalqa tanıtmaqda böyük əhəmiyyəti vardır.
Oxucula-rımız bu kitabda Mirzə İsmayıl Ağa Ağabəy oğlu,
Samit, Əsəd, Mirzə İsmayılın övladları, görkəmli
şərqşünas general Sadıq Bəy Ağabəyov (Ağabəyzadə)
filosof, türkoloq və böyük alim, demokrati yanın ilk
nəzəriyyəçisi Əli bəy Hüseynzadə xalq içində və bütün
mərtəbələrdə hörmət və nüfuz sahibi olan Əli bəy Əsəd
oğlu Ağabəyli, dünyaşöhrətli görkəmli alim – seleksio-ner,
akademik Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəyli, Balabəy, Sənan,
Özbək, Firdovsi, Binyamin, Həmid, Mehdi, Rafət, Faiq,
Ələsgər, Əli, Mirzəli, Fətəli, Dilavər, Mirzəağa, Nofəl,
Seyran, Rizvan, Urfan, Nüyuton, Əlipaşa, Bulat, Yaşar,
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Naseh, Feyzi və onlarla görkəmli və sadə ağabəylilər
haqda müfəssəl məlumatlarla tanış olacaqsınız. Kitab
yalnız püblisistik baxımdan deyil, tarixi-mövqeyi nəzərdən
də diqqəti cəlb edir. Böyük bir dövrü əhatə edən insanlar
haqqında tarixi faktları göstərməklə yaradılmış partret
oçerklər, şübhəsiz ki, bu nəslə marağı artıracaqdır. 

Ağabəylər nəslinin yaşlı nümayəndələri ilə yanaşı, əsərdə
gənc Ağabəylilərə də lazımi diqqət göstərilmişdir. Gənc
nəslin görkəmli nümayəndələri, o cümlədən polkovnik ley-
tenant Feyzi Ələsgər oğlu Ağabəyov, cərrah-travmatoloq
İlqar Faiq oğlu Ağabəyov, həkim-ekspert Müşfiq Rüfət oğlu
Ağabəyov, gənc alim Ülviyyə Rizvan qızı Ağabəyova 2007-
ci ildə ginnesin rekordlar kitabına düşmüş ağac və gildən
heykəl və büstlər düzəldən orta məktəb yaşlı Ağabəy Elşən
oğlu Ağabəyli və bütün gənclər yaşlı nəslin fəxri və
ümididirlər. 

Əsli Qaraqaşlı kəndindən olub, Azərbaycanda və
dünyanın bir neçə ölkəsində məskunlaşmış Ağabəylilər
nəslini və soyadını tarixi və bədii ştrixlərlə təsvir edib,
tanıyanların və tanımayanların xatirə və yaddaşına həkk
edən müəlliflərə belə gözəl əsər yaratdıqlarına görə
Azərbaycanın qocaman bir vətəndaşı və bu əsərin redak-
toru kimi öz səmimi təşəkkürümü bildirir və bu nəcib işdə
onlara öz xeyir-duamı verirəm.

***
Zaman dəyişir, illər bir- birini əvəz edir, biz isə yaşa dolu-

ruq. Bu yaxınlarda “Bilgəh” kordioloji sanatoriyasında
xalqımızın adlı- sanlı oğlu Cahangir Aslanoğlunun qızı
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Arzu xanım görkəmli yazıçı- diplomat Səyyad Aranla
söhbətində dedi: siz yəqin ki, Sailovu tanıyırsınız. Səyyad
müəllim dedi ki, çox yaxşı tanıyıram. Vaxtilə respublikada
adlı- sanlı, bacarıqlı, işgüzar raykom katiblərindən biri idi.
Həmişə yaxşı geyinən, qamətli, formada olan bir şəxsiyyət
kimi yadımdadır. Hətta ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı
verilmək ərəfəsində qapını üzünə bağladılar. Bu yazıçının
xalq tərəfindən qəbul olunmuş ifadəsinin təsdiqi idi. Əlbəttə,
mən bu günümə də şükr edib Allahıma dua edirəm. Hər bir
insan yaşadığı dövrdə insanların yaddaşına hopub, iz
salıbsa, özünü xoşbəxt hesab etməlidir. Təmasda olduğum,
görüş düyüm görkəmli şəxsiyyətlərdən Xalq artisti Şövkət
Ələkbərova, görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərov, şair
Əliağa Kürçaylı yaddaşımdan heç vaxt silinməyəcəkdir.

Gülüş ustaları içində Cahangir Aslanoğlunun müstəsna
yeri vardır. O, Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi, ju-
rnalist, Şəkidə keçirilən yumor festivalının təşkilatçısı,
Bolqariyanın fəxri vətəndaşı idi.

Polkovnik Məhi Quliyev, mühəndis Nazim Nağıyev, par-
tiya işçisi Abdulla Didarov, görkəmli pediator Gülarə
Həsənquliyeva, həkim Məhəmməd Hacıyev, xalq şairi
Nəriman Həsənzadə, Əməkdar mədəniyyət  işçisi şair- pub-
lisist Xuraman İsmayılova, Arzu Cahangir qızı, Ənvər
İbadov, Əzizağa Şirinov, müəllim Rzayeva Dilarə xanım,
Əlipaşa Nəsirov, Şirvan Əbilov, Elxan Quliyev, Elçin
İsmayılov, Bədrəddin Ağayev, Tofiq Mahmudov, polkovnik
Hacı Yaşar, həkim- uroloq Hacı Əli və b. ilə “Bilgəh”də tanış
olub ünsiyyət qurmuşam. Əlbəttə, bu siyahını genişləndirmək
də olardı...

Zəkanın gücü

369



***
İnsanların cansağlığı bütün zamanlarda başlıca problem

olub. Mənim səhhətimə xüsusi qaygı göstərən, hər il kordi-
oloji sanatoriyada müalicə olunmağıma yardım edən Respub-
lika Kurort Səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini Əməkdar
həkim Fərrux İsmayılova, sanatoriyanın baş həkimi Muxtar
Əhmədova, müalicə həkimi Akif Quliyevə və Tamilla
Əhmədovaya səmimi təşəkkürlərimi bildirirəm. 

Respublika Kurort Səhmdar cəmiyyətinin prezidenti, tibb
elmi üzrə fəlsəfə doktoru, Respublikanın Əməkdar həkimi
Əbil Ağasiyev son illərdə sanatoriyada aparılan təmir-
abadlıq işlərindən hamı razılıq edir. Görülən işlərə nəzarəti
həyata keçirən “Tikinti və təsərüfat, texniki istismar şöbəsinin
müdiri Afaq Hüseynovadır”. Görülən işlər bir el məsəlinin
bariz nəticəsidir: “Tikdim ki, izim qala”...

***
Yazdığım bu kitabda son yarım əsrdə təmasda olduğum

yüzlərlə insanla tanış olacaqsınız. Onların cəmiyyətdə yeri,
fəaliyyəti və insani keyfiyyətlərini, intellektual səviyyələrini
qələmə almaqda məqsədim o insanların unudulmaz
obrazlarını yaddaşlara əbədi həkk etməkdir. Buna nə
dərəcədə nail olmuşam, bunu oxucular müəyyən etsin. 

***
15 may 2013-cü ildə təşkil olunan yubiley gecəsində

iştirak edən bir çox dostlar, yoldaşlardan biri Rzayev
Nəriman Nəcəf oğlunun yubileyə yazdığı nəzirə bir çox
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mətləblərdən xəbər verir. Birinci növbədə cansağlığı,
xoşbəxtlik, ailə səadəti, dostluq, düzlük və şəxsiyyətin
formalaşması ilə yanaşı Allaha bağlılıq formulunu vermişdir.
O, öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün müdrik insanlardan,
şairlərdən Bəxtiyar Vahabzadə, Mirmehdi, Şirazi və
başqalarına istinad edir. Çox maraqlı bir məqamı da
açıqlayıb. Dost sözünün dörd hərfdən ibarət olması və onların
mənasını özü bildiyi kimi ifadə edir: «D daim., O olasan, S
sadiq, T tanrıya». Bu yazının məntiqi nəticəsi dostluğumuza
həsr olunub. 80 illik yubileydə iştirak etməyindən məmnun -
lu ğunun nəticəsidir. 

Bu ürəkdən gələn sözlər insanın düzgünlüyündən,
saflığından, paklığından, əqidəsinin dinə, islama, Allaha
inamından irəli gəlir. Şəxsiyyətlər ictimai cəmiyyətdə çox az
olur. Onun üçün şəxsiyyətlərin qədrini hamı bilmir və onu
qiymətləndirməyi bacarmır. Nəriman, Siz bunu bacardınız,
ürəkdən gələn sözləriniz həyat həqiqətləridir. Bunun başlıca
səbəbi Allahın qismətidir. Allah adama ən əziz olan
cansağlığını verəndə həyatda hər şeyə nail olmaq olar. Bunun
üçün insanda səbr, dözüm, polad iradə, əyilməz qamət və
bütün bunların fövqündə insanlara bəla gətirən nəfslə bacar-
maq lazımdır.

***
Düzdür, şəxsiyyətlər ictimai cəmiyyətdə çox olur. Lakin

onların tanınıb, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmasına az
təsadüf edilir. Şəxsiyyətin mövcudluğunda ailə həyatı, övlad,
dost, mühüt, onu əhatə edən şərait (həyat yoldaşının sədaqəti,
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övladlarının fərasəti, bacı və qardaşlarının münasibəti, ən
başlıcası isə insanın gələcəyi görməsi baş verən hadisələrin
qarşısını almaq bacarığı) mühüm rol oynayır. 

***
Şəxsiyyət – insan yalnız özü üçün yaşamamalıdır,

yaşatmalıdır, bunun üçün həyatın nəbzini düzgün tutmalıdır.
Həyatda heç bir insanın mizan tərəzisi pozulmamalıdır.
Mizan tərəzisi pozulanda insan qəddini düzəldə bilmir.
Dostluq, varlıq, insan varlığının baş meyarı Allahın
məhəbbətini qazanmaqdır. 

***
İnsan yaşadığı dövrdə çox adamlarla təmasda olur.

Təmasda olduğum insanların yaddaqalmasının bir çox
xüsusiyyətləri var. O insanların sənə göstərdiyi hörmət, izzət,
münasibət, qayğıkeşlik, keçmiş günlərini yada salmaq, acılı-
şirinli dövrünü yad etmək hər adamın işi deyil. Mən həyatda
çox insanlarla işləmişəm. Bu mənim yazdığım kitablarda öz
əksini tapıb. «Muğanın övladları – üç cilidlik kitabda» 600
nəfərdən çox adamın son 250 ildə ölkəsinə, millətinə,
torpağına xidmət etməyindən bəhs etmişəm. Elə insanlar
var ki, onlar heç vaxt yaddan çıxmır. Vaxtilə AKP MK-də
birgə işlədiyim Əsgər Məmmədov bunun canlı şahididir.
Bu günlərdə telefon zəng çaldı. Dəstəyi qaldırdım. Səs tanış
idi. Lakin tanıya bilmədim. Çünki onunla mənim ünsiy -
yətimdən 30 ildən çox vaxt keçmişdi. Aydın oldu ki, bu
vaxtilə mənimlə birgə işləyən Əsgər Qəhrəman oğlu
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Məmmədovdur. Biz keçmiş  günləri yada saldıq, olub-
keçənləri xatırladıq. Əlbəttə, o mənim nəzərimdə müsbət,
xeyirxah insanlardan biridir. Mənim kitabımı oxuyan bir sıra
oxucular çox halda mətbuatda və yaxud da görüşəndə, tele-
fonla danışanda öz fikir və rəylərini mənə deyirlər. Keçən il
sanatoriyada dincələrkən Bədrəddin Ağayevlə görüşdüm.
Əslən Ağsudan olan Bədrəddin Ağayevin 83 yaşı var. Onun
belə yaşlı olmasına baxmayaraq, çox diqqətlə mənim
kitablarımı oxumuş və özünün təklif və fikirlərini mənə
söylədi. O dedi: Sahib müəllim, sizin kitablarınızda mənə
ciddi təsir edən əsas məsələlərdən biri indiki demokratik
dövlətimizin banisi olan, onun nəzəriyyəsini verən Əli bəy
Hüseynzadə, Azərbaycan tarix və fəlsəfə elmində xüsusi yeri
olan Əlövsət Quliyev,  Azərbaycanda, Leninqradda (Sankt-
Peterburqda), daha sonra uzaq Şərqdə rəhbər partiya
vəzifələrində işləyən Yusif Qasımov haqqında yazdıqlarınız
mənə yaxşı təsir bağışladı və məndən xahiş etdi ki, gələcəkdə
yazacağın kitablarda Əli bəy Hüseynzadənin, Əlövsət
Quliyevin və Yusif Qasımovun ideyalarını davam etdirim,
onların həyat və fəaliyyəti haqqında olan materialları gənc
nəslə çatdırasınız.

Oxucuların diqqətinə çatdırıram ki, mənim 1965-ci ildən
bəri yazdığım bütün kitablar 10 cildlik əsərlərimdə əhatə
olunmuşdur. Əlbəttə, oxucular 10 cildlik kitabları əldə edib,
onları oxuması bir qədər çətinlik törədir. Ona görə belə qərara
gəldim ki, yazdığım o kitabların ayrı-ayrı cildlərindən bəhs
edən əsas məsələləri oxucularımın nəzərinə çatdırım.
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***
Nəhayət, bu kitabın sonluğunu belə bitirib, əziz oxucu -

larıma xoş ovqat bəxş etmək istəyirəm. İnsan yaşadığı ömrün
unudulmaz günlərini daim yad edir, o xatirələrin işığında
xoşbəxt anlar yaşayır. Mənim həyatımda belə günlər, anlar
çox olub. Xüsusilə, xarici ölkələrə səfərlərim ömrümün ən
gözəl anlarıdır.

Mən bir sıra ölkələrdə olmuşam. İran dövlətinin
Tehran,Təbriz və Məşhəddən tutmuş, Qum şəhərində
keçirdiyim günlər yadımdan çıxmır. Bu haqda “Möcüzələr
ölkəsi” yazısında ətraflı söhbət açmışam.

***
1975-ci ilin 14 iyunundan 28 iyununa kimi Əlcəzairdə

keçirilən ədəbiyyat və incəsənət ongünlüyündə iştirak
etməyim yaddaqalandır. Nümayəndə heyətinin sədri mən,
müavin isə M.Qazıyev (İctimai təminat naziri işləyirdi) idi.
Dan ulduzu instrumental ansamblın rəhbəri Gülarə Əliyeva,
solistlət Əməkdar artist Elmira Rəhimova, Hüseynağa
Hadıyev və ansamblın üzvləri nümayəndə heyətinin
tərkibinə daxil idi. Yeri gəlmişkən Əlcəzair səfərində xüsusi
fəaliyyəti olan Hüseynağa Hadıyevdən danışmaq istəyirəm.
Ecazkar səsi ilə hamını heyran qoyan bu gənc haqqında un-
udulmaz təəssüratlarım var. Bu səfərdən 25 ildən artıq vaxt
keçmişdi. Şıx sanatoriyasında müalicə alırdım, birdən ra-
dioda Hüseynağa Hadıyevin ifasında fars mahnısı “Rəftəm
ki, rəftəm”i verdilər. Müalicə həkimim Təranə xanım
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halımın dəyişdiyini görüb soruşdu ki, Siz Hüseyağa
Hadıyevi tanıyırdınız? Dedim ki, nəinki tanıyırdım, hətta
oğlum Qadirin toyunu da o edib, onun kasetləri ən gözəl
xatirə kimi evimdə saxlanılır. Heç demə Hüseynağa Təranə
xanımın dayısı imiş.

Nümayəndə heyəti Əlcəzairə getmək üçün təyyarə ilə
Moskvaya uçdu. O vaxt Respublika Aviasiya İdarəsinin rəisi
Əliyev idi. Əliyevlə mənim ilk tanışlığım, yaxınlığım burdan
başladı. Sonralar bildim ki, onun bizimlə Moskvaya
uçuşunun səbəbi hörmət əlaməti olaraq Gülarə Əliyevanı
müşaiyət etmək imiş. Mən Gülarə Əliyevanın Azərb. KP
MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin yaxın qohumu
(baldızı) olduğunu da səfər ərəfəsində bildim. Səfərə
çıxmamışdan qabaq məni MK- ya çağırıb məlumatlandır -
mışdılar. Biz bir gecə Moskvada səfirliyin mehmanxanasında
qalıb səhər Əlcəzairə uçduq. Bizi çox gözəl qarşıladılar. Bizi
qarşılayanlar arasında vaxtilə Bakıda yaşamış Viktor adlı bir
şəxs də vardı. Proqramda ölkə ilə tanışlıq, müəssisələrdə
görüşlər keçirmək, ansamblın çıxışlarını təşkil etmək nəzərdə
tutulmuşdu. Biz Əlcəzairin neft rayonlarında, yeni təşkil
edilmiş aqrar- kənd təsərrüfatı müəssisələrində olduq. Kapi-
talizmi yıxıb sosializmin ilk rüşeymlərini yaradan Əlcəzairin
20 ilə yaxın gərgin mübarizədən sonra hakimiyyətə gəlmiş
rəhbəri Bumədiənin həyatı zox maraqlı idi. O, mühacirətdə
ikən daxildə gedən inqilabi mübarizəyə başçılıq etmişdi.

Sənayenin 40-45 faizi milliləşmiş, kolxoz- sovxoz tipli
təsərrüfatlar yaradılırdı. Ticarətin bütün sferalarında həm
kapitalist, həm də milliləşdirilmiş sektorlar fəaliyyət
göstərirdi. O vaxt Əlcəzairdə Kommunist Partiyası ilə
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bərabər bir neçə müxalifət partiyası da fəaliyyət göstərirdi.
Əlcəzair əsasən neft ixrac edən ölkədir. Orada tikilən

neft terminallarını kapitalistlər indi bizim ölkədə də tikirlər.
İndi Sanqaçaldakı neft terminallarını mən 25 il öncə
Əlcəzairdə görmüşdüm. SSRİ- nin Əlcəzairdəki səfiri
E.Tarasovun düzəltdiyi rəsmi qəbulda hökumət nüma -
yəndələri də iştirak edirdi. Qəbul çox səmimi, mehriban
keçdi. Yanımda oturmuş Plan Komitəsinin sədri ölkəsindəki
inkişafdan fəxrlə danışırdı. Bizim gəlişimizdən az əvvəl
keçirilmiş “Qurban bayramı”nın təntənəsindən, 1 milyon 200
min ədəd qoyun kəsilməsindən, ölkəsinin dünyanın bir çox
dövlətlərinə sıxlaşdırılmış qaz satmasından iftixarla söhbət
açdı.  Ziyafətin səhəri günü biz unudulmaz təəssüratlarla
vətənə qayıtdıq.

***
Daha sonra Bolqarıstanda üzümçülüyün inkişafı və

perspektivləri ilə bağlı təcrübə mübadiləsi, Macarıstana,
Rumıniyaya turist səfərləri, dünyanın ən gözəl kurortu olan
Çexoslovakiyanın Karlovı- Varıda dincəlməyim ömrümün ən
yaddaqalan günləridir. Karlovı- Varı ona görə dünya
kurortu adlanır ki, son 200 ildə dünyanın bir çox ölkələri
bu şəhərdə biri digərinə bənzəməyən binalar tikdirmişdir.
Mən  orada Respublika Bəstəkarlar İttifaqının sədri Vasif
Adıgözəlov və yazıçı, kino- rejissor Həsən Seyidbəyli ilə
birgə istirahət etmişdim. Məşhur “Uzaq sahillərdə” kinosu-
nun və Mixaylo obrazının yaradıcısı Həsən Seyidbəylinin
söhbətləri çox maraqlı idi.
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***
Şimali Qafqaz və Qara dəniz sahili kurortları, Za-

qafqaziya, Orta Asiya respublikalarında müxtəlif tədbirlərdə
iştirakım, Moskvada Ali komsomol məktəbində oxumağım,
Kremlin Qurultaylar Sarayında partiyanın XXIV- XXV
qurultaylarında iştirakım həyatımın unudulmaz anla -
rıdır. Möhtəşəm Kreml sarayında olan qələbəlik, dünyanın
hegemon dövlətlərinin rəhbərləri, siyasi büronun üzvləri,
MK- nın katibləri, kraykomların, obkomların I katibləri,
dünya kommunist fəhlə hərəkatının liderləri. Nobel mükafatı
laureatları. Elm nəzəriyyəçiləri, kosmonavtlarla birgə olma -
ğım həyatımın unudulmaz, şərəfli günləri idi.

***
Tarix boyu insanlar zaman -zaman bütün dövrlərdə xoş

sözdən ilham almaqla yaxşı əməllərə can atırlar. İşlədiyim
zamanda ünvanıma deyilən yüksək qiymətdən ruhlanıb həyat
tərzim olan yaxşı iş ruhuma qida verib. Ünsiyyətdə olduğum
bütün şəxsiyyətlərin tövsiyyələri mənə işıq yolunu göstərib.
Məs: SSRİ Atom İnistutunun direktoru akademik sosialist
əməyi qəhrəmanı N.N Boqolyubovun, Amerika Kanada İn-
istutunun direktoru akademik Q.A Arbatovun, Astrofizik
sosialist əmək qəhrəmanı N. Zerdoviçin, SSR yeyinti Sənaye
naziri Lein, komitə sədri E. Boqoluyovun, SSR yazıçılar
itifaqının birinci katibi L. Markovun və başqa dahilərin
fikirlərindən nəticə çıxarmağı özümə borc bilmişəm. 

SSR nazirlər sovetinin sədri Nikolay Aleksandroviç
Tixonov, Sov. İKT MK-nın katibi siyasi büronun üzvü F.D.
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Kulakovun, onun müavinləri Q. Rudenkonun, N. Kiselyovun,
Yuri İvanovun, Ludmila İvanovanın ünvanıma dediyi sözləri
heç vaxt unutmuram. Onların dedikləri sözləri olduğu kimi
yazıram: “Sami Dastoyni kandidatura” , “Oqnioni sekratar”,
“Yeqo nada viqviqat na respublikaniski maştab”, “Adaryoni”,
“Xaroşi arqanizator” və başqa xoş ifadələr yaxşı işləmək
üçün impulusdur. 

Amma bu müsbət keyfiyyətləri qəbul etməyən paxıl in-
sanlar daima olub və bundan sonra da olacaq. Əlbəttə
cəmiyyətdə yaxşı ilə pis biri digərlərinin əksi olmaqla iştimai
fəlsəfi fikrin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Burda ata-
lar sözü yada düşür: xeyir və şərin mübarizəsi...   

Əziz oxucular, mən işlədiyim dövrlərdə  (1954- 2013 –cü
illər) gördüyüm işlərə, xüsusilə komsomol, partiya
təşkilatlarındakı fəaliyyətimə görə nəinki, cəza, heç şifahi
tapşırıq da almamışam. 14 dövlət təltifim olduğu halda,
birdən birə cəmiyyət üçün arzuolunmaz şəxsiyyətə çevrildim.
Bu sualın cavabı yazılarımda, kitablarımda öz əksini tapıb.
İnanıb, ümid edirəm ki, bu kitabı oxuyan oxucular daha
düzgün nəticə çıxaracaqlar.
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SON SÖZ ƏVƏZİ

80 İLİN YAŞANAN GÜNLƏRİ

Ömür Tanrının insanlara ən böyük ərməğanıdır. Ömür
Tanrı payıdır, onu sevərək, əzizləyərək yaşamaq gərəkdir. Bu
yaşam üçün lazım gəlsə döyüşməlisən, əzməlisən,
əzilməlisən, ancaq ondan vaz keçməməlisən. Çünki, o bir
dəfə, tək bircə dəfə verilir insana. Bu sadə fəlsəfəni hamı eyni
dərəcədə anlaya bilirmi, Tanrı töhfəsini dəyərləndirə bilirmi?
Məncə yox! 80 il, 100 il də ötə bilər, amma boşdursa ona
ömür demək olarmı? Deyirlər ömür ötən illərlə yox, yaşanan
günlə ölçülür. Gəlin fikirləşək, görək ömrümüzə yazılacaq
neçə gün yaşamışıq? Ömürün əvvəllərində, heç olmasa
yarısında bunun fərqinə varsaq, sonda arxaya təəssüflə
boylanmarıq. Amma elə insanlar da var ki, yaşanan günləri
ötən illərini yolda qoyur. Bax, əsl xoşbəxtlik budur. Qibtəyə,
həsədə dəyər deyilmi?

Əziz oxucu, əlinizdəki kitabı vərəqlədikcə sizin də qibtə
edəcəyinizə əminəm. O, Azərbaycan tarix elmində yeni bir
formanın, siyasi publisistikanın ilk yaradıcılarından biri oldu.
Görkəmli ictimai xadim, alim, yazıçı, siyasi publisist, ən
ümdəsi gözəl insan Sahib Sailovun 80 illik ömrünə işıq
salan bu kitab, həm də ruhunuzu oxşayacaq və
yüksəldəcək. Çünki, bu insanın bütün əzab-əziyyətlərə,
çətinliklərə baxmayaraq ruhu həmişə yüksək olub, səmalarda,
fəzalarda cövlan edib. Ruh nədir? Ruh insanın içindəki canlı
“mən”dir, ürəyini döyündürən, beynini çalışdıran, əzalarını
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var edən ilahi varlıqdır. Ruhun varsa yaşayırsan, yoxdursa
canlı ölüsən. Zəif, iradəsiz insanlar ruhunu tez itirir, bəzən
yenidən tapa bilir, bəzən isə heç tapa da bilmir. Sahib
müəllim isə həmişə ruhlu, həm də yüksək ruhlu insan olub.
Dostlarının, tanıyanların, sevənlərinin onun haqqında
yazdıqları, söylədikləri bunu dönə-dönə təsdiqləyir. Özü
yüksək ruhlu olduğundan ünsiyyətdə olduğu insanlara da ruh
verib, həyata maraq, həvəs yaradıb. Sahib müəllimin ruhu
mübarizə meydanlarında bərkiyib, xeyirxah əməllərdə,
yaradıcılqda pərvazlanıb. Onun siyasi xarakterini, həyatını,
yaradıcılığını əks etdirən materiallar toplusudur bu kitab.
Kitabı oxuyacağınıza əminliklə artıq söz demirəm. Hər
imzanın sahibi onu gördüyü, tanıdığı, duyduğu kimi yazıb.
Bütün yazılanları, deyilənləri ümumiləşdirəndə ağlımıza,
dilimizə bircə İNSAN kəlməsi gəlir.

Mən bu insanı müşahidə edərkən bir məziyyətinə həmişə
heyrət etmişəm. Bəzən ondan heç nə xahiş etmək lazım
gəlmir. Hər hansı bir problemini bilməsi kifayətdir. O, prob-
lemi özündən xəbərsiz həll edir, çözə bilmədiyin düyünləri
xahişsiz, minnətsiz açır. Mənim tanıdığım, bildiyim insan-
lar içərisində beləsi yoxdur. 80 yaşlı insanda belə əzm,
iradə, güc təəccüb doğurmaya bilmir. Bu insan yoruldum,
bezdim demir. Xeyirxahlıq mələyi kimi insanların
həyatına rəng qatır, yüngülləşdirir.

Dünya qoynunda xəzinələr, dəfinələr gizləyən bir
sandıqdır. Hər kəs bu sandıqdan istədiyi xəzinəni tapmaq,
götürmək istəyir. Mənim axtardığım xəzinə dostluqdur.
Qazandığım hər dost xəzinəmdə misli-bərabəri olmayan
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bir incidir və vaxt ötdükcə bu incilər daha da parlaqlaşır,
çünki zaman dostluğun məhək daşıdır. Məşhur gürcü
şairi Ş. Rustaveli deyib ki, kim özünə dost axtarmırsa o,
özü- özünə düşməndir. Əgər axtarsaq özümüzə asanca
düşmən tapa bilərik, fəqət, nə qədər arasaq dost tapmaq
asan iş deyil. Dost qazanmaq nə qədər çətindirsə, itirmək
o qədər ağırdır. Allah heç kimə dost itkisi göstərməsin.
Amin!

Sədaqətli dost, vəfalı qardaş bildiyim, böyük hörmət,
ehtiram bəslədiyim Sahib müllimi bir dost, bacı səmi -
miyyəti ilə 80 yaşı münasibəti ilə təbrik edir, cansağlığı,
ürək dolusu sevinc, səadət arzulayıram. Balalarının,
nəvələrinin, doğmalarının və dostlarının sevgi əhatəsində
doyunca yaşamaq, yorulunca yaratmaq arzulayıram. 80 yaşa
çoxları çata bilər, amma bu ürəklə, bu ruhla çox az adam
çatar. Allah ürəyinizi, ruhunuzu qorusun! Evinizdən,
elinizdən əskik olmayasız!

Xuraman İsmayılova 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi

(2008), Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (1998),
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (2002), «Vətən»,
«Məhsəti» və «XXI əsrin tanınmış ziyalısı» beynəlxalq

diplomun laureatı, şair- publisist. 
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Əziz oxucular 10 cildlik
Seçilmiş əsərlərin hər birində yazılan 

əsas məqamlardan qısa  qeydləri oxuya
bilərsiniz

I CİLD

Seçilmiş əsərlərin birinci cildində Sovet dönəmində
yazılmış kitablar verilmişdir. Müəllifdən verilən yazıda ilk
dəfə 1957-ci ildə «Sovet kəndi», «Azərbaycan gəncləri»,
«Molodyoj Azerbaydjana» qəzetlərində komsomol və
gənclərin fəaliyyəti haqqında məqalələrin dərc olunması, yeni
dövrün başlanğıcı kimi verilmişdir. Respublika mətbuatından
başlanan yol komsomol təşkilatlarının fəaliyyətini öyrənmək
üçün cığır açdı. Daha sonra PKK-nin işi, Moskva Ali Kom-
somol məktəbində təhsil almaq, Azər. LKGİ MK- də işə
başlamaq, bütün respublika komsomol təşkilatlarının
fəaliyyətini qələmə almağa, «Sənin zərbəçi cəbhən» kitabının
yazılmasına səbəb oldu. Həmin kitabın əsasında namizədlik
dissertasiyasının müdafiəsi mümkün oldu. Beləliklə, 1966-
cı ilin dekabrında namizədlik dissertasiyasını başa çatdırdım.
«Müəllifdən yazısını» oxumalı (səh.3-5).

Namizədlik müdafiəsindən sonra 1965-1976-cı illərdə 4
kitab çap olunub oxucuların ixtiyarına verildi. Son 50 ildə
160-dan artıq elmi-publisist məqalələr, 25 kitab və bunların
ümumi cəmində 10 cildlik əsərlər meydana gəldi. Kiril
əlifbası ilə yazılan bütün kitabların latın əlifbasına keçməsi
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böyük oxucu kütləsinin, gələcək nəsil üçün istifadə mənbə -
yinə çevrildi. Əsərlərin birinci cildində üç kitab verilmişdir:

«Sənin zərbəçi cəbhən». «Rayon partiya komitəsi və xalq
nəzarəti». «Kənd təsərrüfatının inten-sivləşdirilməsi uğrun -
da» səh.259.

Bu kitabların yazılması üçün o vaxtkı Partiya arxivindən
və dövri mətbuat materiallarından istifadə olunmuşdur. O
vaxtkı «Qlavlit» deyilən ciddi nəzarət orqanının olması kitab
çap etdirməkdə çətinlik yaradırdı.

II CİLD

Bu  cilddə «Partiya rəhbərliyi və Komsomolun kənddə işi»
əsəri 1959-1965-ci illər Azərbaycan komsomolunun şanlı
tarixinə həsr edilmişdir. Eyni zamanda bu əsər əsasında dok-
torluq dissertasiyası müdafiə  etməli idim. Lakin 1970-ci
ildən Azərb. KP MK-sı rəhbər işdə çalışanların elmi iş
müdafiə etməsini qadağan etdi. Ona görə də bu kitab çapdan
geri qaytarıldı (səh. 4-5). Bu kitab əsasında doktorluq
müdafiəsi üçün rəy verənlər tarix elmləri doktoru, professor-
lar: Xəlil Əlmirzəyev, İsaq Məmmədov, Şərif Haqverdiyev
və Sabir İbrahimov idi. Beləliklə, Azərnəşrdən kitab geri
qaytarıldı, çap olunmadı (24 iyul 1970-ci il 767/8). Həmin
kitabı öz arxivimdə saxlayaraq 2002-ci ildə yenidən kiril
əlifbası ilə, 2010-cu ildə isə latın əlifbası ilə çap etdirdim.
Kitab 9 fəsildən ibarətdir (səh. 241). Bu kitab Sovet
dönəmində respublika gənclərinin bütün sahələr üzrə (ide-
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ologiya, təlim, tərbiyə, təhsil və kənd təsərrüfatındakı)
fəaliyyətindən bəhs edir.

III CİLD

«Muğanın övladları »nın I kitabında Salyanın yetirdiyi
Şeyxülislam Əhməd Səlyani (səh. 18) Əlibəy Hüseynzadə
(səh.21) görkəmli tarixçi akademik Əlövsət Quliyev (səh.26),
inqilabçı Böyükağa Talıblı (səh. 29), Axund Mir Bağır Ağa
Ağazadə (səh. 31), Seyfulla Qurbanov və oğlu Ramiz Sey-
fulla oğlu Qurbanov (səh. 38,41), Firuz Məkilov (səh. 52),
Ağaxan Ağabəyli (səh.54), atom nəzəriyyəsi ilə məşğul olan
ilk azərbaycanlılar, Qulam Sadıq oğlu Sadıqov (səh.78), Rafil
Əliağa oğlu Rzayev (səh.80) ,Xəlil Rza Ulutürk (səh.118),
xalq artisti Əli Zeynalov (səh.121), xalq artisti Həsən
Ağamməd oğlu Məmmədov (səh.125), şair Əliağa Kürçaylı
(səh.126), Ağacavad Əlizadə (səh.129), Əjdər Ağayev
(səh.190) və bir çox elm mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat və
dövlət işində çalışan görkəmli şəxsiyyətlərin portret oçerkləri
yer almışdır.

IV CİLD

«Muğanın övladları»nın II kitabında Muğana daxil olan
bütün rayonlar haqqında qısa məlumat verilmişdir. (Salyan,
Sabirabad, Əlibayramlı, Saatlı, Biləsuvar, Neftçala)
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Kitabda (IV cild) 134 nəfər haqqında dolğun məlumatlar
verilmişdir.

Azərbaycanda Neft Sənayesinin yaradıcılarından və
təşkilatçılardan olan Rüstəmbəyov qardaşlarıdır. Onlardan
Tofiqi (səh.27), Fətullanı (səh.28), Şahbazı (səh. 31) göstər -
mək olar.

Bu kitabda hərbi xadimlər Əlihacı Hüseynov (1945-ci ildə
Berlinin ilk hərbi komendantı olub (səh.44), Əliyev Lütvəli
Hüseynbala oğlu və onun oğlanları Yəhya, Rafiq, Vaqif,
Arif haqqında ətraflı materaillarla tanış olmaq olar
(səh.63,70). Daha sonra Əlibəy Əsəd oğlu Ağabəyli
(səh.305), Turan Muradxanova (səh.192) və başqaları
haqqında oxumaq olar.

V CİLD

«Muğanın övladları»nın III kitabında bir çox tarixi
şəxsiyyətlər haqqında ətraflı məlumat almaq mümkündür.

Qurani Kərimin 30 cüstünü azərbaycan dilinə tərcümə
etmiş Mirzə İsmayıl Ağa Ağabəy oğlu (1822-1898) (səh. 4-
6), ümumiyyətlə, Ağabəylər haqqında bu kitabda (səh.370-
374) oxuya bilərsiniz.

Bir çox dilləri təmiz bilən ilk azərbaycanlı general Sadıq
bəy Ağabəyov (1865-1944) (səh.89), Salyanda təhsilin
təşkilatçısı və banisi Məmmədəli Şükürbəyli (səh.11), Səttar
Əmrahov (səh.36), Əliağa Əmrahov (səh.41), yazıçı Əlibala
Hacızadə (səh. 148), Nofəl Mirzağa oğlu Ağabəyov (səh.
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126)  şahmat sahəsində ilk salyanlıdır ki, «SSRİ idman
ustası» fəxri adına layiq görülüb), repressiyanın qurbanları
haqqında, ilk dəfə heç kimə məlum olmayan Əmrahov
qardaşları (Səttar, Əliağa) haqqında məlumat verilmişdir. 6
may 1949-cu ildə bir fərmanla Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adına layiq görülmüş hər iki qardaş 1938-ci ildə Qazaxıstana
sürgün olunmuşlar.

1938-ci ilin payızında Əlibayramlıdan və Salyandan
145 ailə Qazaxıstana sürgün edilmişdir. Onlardan 63
ailənin taleyi bu günə kimi məlum olmadığına görə
siyahını dərc etdik ki, bəlkə siyahıda olanların qohumları
onları axtarır. Bu siyahı ilə tanış olduqda məlum olur ki, 3
aylıq körpədən tutmuş 80 yaşına kimi olanların hamısı sürgün
olunmuşdur. Bütün ailə üzvləri ilə birlikdə.

VI CİLD

«Ömrün səhifələri» kitabında professor, «Araz» ali ədəbi
mükafatı laureatı Əjdər Ağayevin «Fərəhlə və ürək ağrısı
ilə oxuduğum kitab» yazısı (səh. 4,7; 8,9; 13), Əlövsət
Quliyev haqqında “Mənim himayədarım”(s.16),

Astarada Raykom katibi kimi birinci iş günüm, kosmonavt
Valeri Kamarovla görüşüm (səh.51), Sovet İttifaqı qəhrə -
manları Ziya Bünyadov, Məlik Məhərrəmov, Valeri
Kaverin (səh.82), baş aviasiya marşalı Verşininlə görüş (səh.
83) , Şamaxıda 147.300 ton üzüm verilməsi (səh.178.179),
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Ramiz Qurbanov və Fəridə Məmmədovanın fikirləri
(səh.392,393) verilmişdir.

VII CİLD

Saxta hökm (həyat davam edir) kitabı “Şamaxı sin-
dromu”na həsr olunub. Əzərdə baş vermiş bütün hadisələr
faktlar əcasında verilmişdir (səh.4-10;11;35). Maqsud
Əlizadə, Oqtay Hüseynov (səh.93), kosmonavtlar V.Rukavi -
şinikov, Valeri Kubasov, akademik Qulam Sadıq oğlu
Sadıqov (səh.119;120,121), ali orqanlara göndərilən 2400-
dən artıq şikayətlərdən nümunələr (səh.469,484), akademik
İmam Mustafayev haqqında xatirələrim (səh.509) verilmişdir.

VIII CİLD

Keçənləri xatırlayarkən 1960-2006-cı illəri əhatə edir.)
Kitabda müəllifdən (səh.4), Ön söz (səh.6-7), Cənnət
Nağıyevanın rəyi (səh. 12-13), “Bütün sahələrdə birinci
sözünü deyib, fikrini həyata keçirən insanlar” (səh. 279-248),
Əli bəy Hüseynzadə, Qüdrət Səmədov, Fikrət Zəngərli,
Seyidrza Mövsumov, Rafil Rzayev, şairlər Xəlil Rza
Ulutürk, Əliağa Kürçaylı, Ağacavad Əlizadə, Əlisəmid
Kür, Oktay Rza, dövlət xadimləri Tağı Əbdülrəhimov,
Əlövsət Əbdülrəhimov, Yəhya Əliyev, Əbülfəz Quliyev,
Soltan Manafov, Hilal Muxtarov, Müzəffər Əsədov, Yunis
Zərgərli və b. haqqında məlumatlar verilmişdir.

Zəkanın gücü

387



IX CİLD

“Araz” nəşriyyatında 2010-cu ildə nəşr olunmuş
“Yaşadığım illər, keçdiyim yollar” adlanan IX cild “Araz”
nəşriyyatı tərəfindən 2010-cu ildə nəşr olunmuşdur. Bu
kitab «Ömrün səhifələri» kitabının II hissəsidir. Burada
əsasən öz həyatımla yanaşı ailə üzvləri haqqında, tarixi
şəxsiyyətlərlə görüşlər əsas yer tutur. Kitabın məqsədi tam
başlanğıcda verilmişdir. Bu kitab bədii publisistik üsulla
yazılmışdır (səh.248 şəkillər). Bu kitab 2011-ci ildə Kür-
Araz jurnalında oxucuların xahişi ilə hissə-hissə
verilmişdir.

X CİLD

«Zaman, İnsan, Mən və Xatirələrim» memuarı 1950-
2010-cu illəri əhatə edir.

Bu kitabda müəllifin yazdığı giriş sözündən qarşıya qoyu-
lan vəzifənin nə qədər çətin olduğunu hiss edirsən. Bu
kitabda 500 nəfərdən çox insanların psixoloji fəlsəfi dünya
görüşü, onların ictimai cəmiyyətdə tutduğu yeri, mövqeyi,
fəaliyyəti yığcam şəkildə verilmişdir (səh.4-12). Müəllif
xarici səfərlərindən bəhs edən yazılara, («Möcüzələr ölkəsi»
(səh.16) ,bir çox kitablar haqqında yazılmış rəylərə
(səh.30,40,42,56,62,65) də yer vermişdir. Həmçinin «Səsimə
səs verənlər» bölməsində Əlövsət Bəşirlinin, Cənnət
Nağıyevanın, Qulam Sadiqin, Əjdər Ağayevin, Zahirə
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Bilal qızının, Xuraman İsmayılova, Vidadi Bəşirov, Al-
lahverdi Eminov, Qənirə Əmircanova və b. müəlliflərin
kitablara yazdıqları fikirlər verilmişdir. 

Kitabda 356 nəfər şəxsiyyət haqqında müəllifin öz fikri,
hər bir fərdi şəxslərdən başqa ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin xarak-
teri, yeri, onların kollektivdəki rolu, xüsusilə Goranboy
(keçmiş Qasım İsmayılov), Şamaxı, Astara, Salyan
rayonlarında partiya kadrları haqqında, Azərb. KP Mərkəzi
Komitəsində, Azərb. Komsomolunun Mərkəzi Komitəsində
işlədiyi kollektivlər haqqında ümumiləşdirmələr vermişdir.

Müəllif «Tanıdıqlarımı xatırladım», «Sözü, özü
yaşayanlar», «Vətən mənə oğlu desə»  bölmələrində şairlər,
yazıçılar, xalq artistləri, ictimai, siyasi xadimlər, hərbi
xidmətdə olanlar haqqında məlumatlar yer almışdır.

Bununla yanaşı, «Unudulmaz dahi insan», «Heç vaxt un-
udulmayacaq», «Son söz əvəzi »(səh.415), yazıları veril -
mişdir.

Sonda çap olunan kitabların və elmi-publisist məqalələrin
siyahısı verilmişdir.

Bundan sonra “Araz” nəşriyyatı 2012-ci ildə “Əfsanəyə
dönmüş ömür”, “Nərgiz” nəşriyyatı 2013-cü ildə “Tanrının
qisməti” kitablarını çap etmişdir.
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MÜƏLLİF HAQQINDA

Sahib Ağagül oğlu Sailov 1933-cü ildə Salyan rayonunun
Çuxanlı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Salyan
şəhərindəki 2 saylı orta məktəbdə almışdır. 1954-cü ildə
V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) tarix fakültəsini,
1959-cu ildə Moskva Ali Komsomol məktəbini, 1975-ci ildə
Sov.İKP MK yanında Ali Partiya məktəbini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. 

Bu müddətdə (1950-1964) Azərbaycan LKGİ MK-sinin
katibi bütün qurultaylarının nümayəndəsi olmaqla, mərkəzi
komitənin plenum üzvü seçilmişdir.

1950-1964-cü illərdə ilk komsomol təşkilatı katibliyindən
Azərbaycan LKGİ Mərkəzi Komitənin katibi vəzifəsinə
qədər yol keçmişdir.

1962-1964-cü illərdə Zaqafqaziya (Azərbaycan, Ermə -
nistan, Gürcüstan) respublikalarında ictimai əsaslarla fəaliy -
yət göstərən Sovetə rəhbərlik etmişdir. 

1963-1971-ci illər ərzində Respublika Xalq Nəzarəti
Komitəsi Ali Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1964-1978-ci illərdə Azərbaycan KP MK-da məsul
təşkilatçı, daha sonra Astara, Qasım İsmayılov (indiki Coran-
boy) Şamaxı rayonlarının partiya komitələrində birinci katib
vəzifələrində işləmişdir. 

1964-1978-ci illərdə Azərbaycan Ali Sovetinini bütün
çağırışlarında Astara, Qasım İsmayılov (indiki Coranboy)
Şamaxı rayonlarında Ali Sovetə deputat seçilmişdir. Eyni za-
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manda Ali Sovetin Komissiya sədri kimi fəaliyyət göstər -
mişdir. 

Azərbaycan KP-nın (1966-1977-ci illərdə) keçirilən bütün
qurultaylarının nümayəndəsi olmuş, MK-nın plenum üzvü
seçilmişdir.

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XXIV və XXV
qurultaylarının nümayəndəsi olmuşdur.

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Qabaqcıl Maarif xadi -
midir.

150-dən artıq elmi, publisistik, metodik, partiya, komso-
mol və xalq nəzarəti orqanlarının fəaliyyətinə aid məqalələrin
müəllifidir.

Əmək fəaliyyəti dövründə 2 Lenin ordeni, Oktyabr
inqilabı ordeni və 14 dövlət mükafatı ilə təltif olunmuşdur.

1965-1998-ci illərdə partiya, komsomol və xalq nəzarəti
orqanlarının fəaliyyətinə aid bir neçə kitab nəşr etdirmişdir.

“Muğanın övladları” (1 və 2-ci hissə, 1995-98), “Ömrün
səhifələri” (memuar, 2001), “Partiya rəhbərliyi və komso-
molun kənddə işi” (2002), “Saxta hökm” («Həyat davam
edir» 2003), “Muğanın övladları” (3-cü hissə, 2004),
“Keçənləri xatırlayarkən” (2006), «Yaşadığım illər, keçdiyim
yollar» (2007) kitabları nəşr olunmuşdur.

«İnsan, Zaman, Mən və Xatirələrim» kitabı 2010-cu ildə
çap edilmişdir. Tədqiqatlar davam edir. «Araz» nəşriyyatı
tərəfindən 10 cilidlik kitabları (2010-2011-ci illərdə) nəşr
olunmuşdur. «Əfsanəyə dönmüş ömür» kitabı 2012-ci ildə
«Araz» nəşriyyatında, “Tanrının qisməti” kitabı 2013-cü ildə
“Nərgiz” nəşriyyatında çap olunmuşdur.
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Son dövrdə (1995-2011-ci illərdə) siyasi- publisist
yaradıcılıq fəaliyyətinə görə «Qızıl Qələm» və «Məmməd
Araz» mükafatı laureatı diplomlarına layiq görülmüşdür.
Dövlətçiliyimizin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə
Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qaldığı üçün «Şərəf və
ləyaqət» diplomuna layiq görülmüşdür.
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Qasım İsmayılov rayonu

Ömür səlnaməsi

399

Respublika Nazirlər Sovetinin sədri Ə.İbrahimov K.Marks
adına kolxozun pambıq tarlalarında



Sahib Sailov
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Özbəkistan pambıqçılarının yoxlama briqadası Q.İsmayılov
rayonunda. Yoxlamanın yekunu rayon PK-nin bürosunda

müzakirə olunur

Qasım İsmayılov rayon  PK-nin Lenin adına kolxozda 
səyyar büro iclası



Şamaxı rayonu

Zəkanın gücü

401

M.Ə.Sabirin poeziya günləri

Sabir poeziya günlərində onun ailə üzvləri ilə görkəmli şair
Məmməd Arazın görüşü
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Şamaxı rayon Mərkəzi xəstəxanasının açılışında

SSR-i Dövlət Statistika Komitəsinin sədri V. Voladarski 
Şamaxı rayonunda



Zəkanın gücü
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Şamaxı rayonunda keçirilən mədəni-kütləvi tədbirdə

Şamaxıda keçirilən məhsul bayramında istedadlı 
Aşıq Məmmədağa Babayevin çıxışı



Şamaxı rayon partiya nümayəndə heyyətinin
Bolqarıstana səfəri

Sahib Sailov
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Şamaxı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi S.Sailov və
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Z.Şükürov



Zəkanın gücü
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Müharibədə həlak olanların abidəsini ziyarət edərkən
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Bolqarıstanın üzüm bağları ilə tanışlıq

Bolqarıstanın təsərüfatlarında aparılan yoxlamanın 
yekunları müzakirə olunur



Gələcəyə ümüdlə baxış

Zəkanın gücü
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Şamaxı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Sahib Sailov 
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Şamaxı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi S.Sailov
plenumda çıxış edərkən



Zəkanın gücü
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Sovet İttifaqı Komunist Partiyasının XXV qurultayının
nümayəndələri Qızıl meydanda



Sahib Sailov
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Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi H.Əliyev 
Şamaxı rayonunun təsərüfatlarında



Zəkanın gücü
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Şamaxı rayon PK-nin birinci katibi S.Sailov respublika 
kənd təsərüfatı fəallarının yığıncağında çıxış edərkən

Az.KP MK-nin  plenumunun rəyasət heyətində Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Prezidenti H.Abdullayev, iki dəfə Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı Ş.Həsənova, Naxçivan Vilayət PK-nin birinci
katibi K.Rəhimov və Şamaxı rayon PK-nin birinci katibi S.Sailov
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Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi H.Əliyev Şamaxının
təsərüfatları ilə tanış olur

SSR-i Statistika Komitəsinin sədri V.Voladarski elektron tablo
qarşısında verilən izahata qulaq asır



Zəkanın gücü
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Şamaxıda M.Ə.Sabir poeziya günləri

Xalq şairi Rəsul Rza və Məmməd Araz 
Şamaxı zəhmətkeşləri ilə görüşdə
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SSR-i Yazıçılar İttifaqının birinci katibi G.Markov, 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının birinci katibi İ.Qasımov,

Şamaxı rayon PK-nin birinci katibi S.Sailov və 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı G.Matveyev

Ayrılmaz dostlar - Elbəyi Əliyev, Tapdıq Həsənov və Sahib Sailov
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