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Redaktordan

ßÁßÄÈ ÙßÃÈÃßÒ:
ÙßÐ ØÅÉ ÈÍÑÀÍËÀÐÀ ÃÀËÛÐ
«Hələ ki, yaşayır, çalışır, düşünür, sözümü deyirəm və hərdən bu
barədə fikirləşəndə yadıma dünyagörmüş kişilərin sözü düşür: «Biz
əlimizdən gələni, bacardığımızı etdik. Qoy bizdən sonra gələnlər onlara etibar edilən işləri bizdən də
yaxşı görsünlər!».
Akademik Xoşbəxt Yusifzadə

A

zərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci
vitse-prezidenti akademik Xoşbəxt Yusifzadənin «Ömrümün illəri və izləri» xatirələr kitabının rəsmi fotoxronikadan
və ailə albomlarından seçilib götürülmüş şəkillərlə birlikdə
284 səhifəlik ilk nəşri oxuculara 2004-cü ilin yayında təqdim
edildi. «Oskar» nəşriyyatında nəfis şəkildə çapdan buraxılmış
kitabın əks-sədası çox tez eşidildi və rəylər həm müəllifin,
həm də xatirələri çapa hazırlayanların intizarına son qoydu.
«Azərbaycan», «Xalq qəzeti», «Бакинский рабочий», «İki sahil», «İqtisadiyyat», «Yeni Azərbaycan»... qəzetlərində bir-birinin ardınca işıq üzü görən yazılarda «Ömrümün illəri və izləri»
barəsində səmimi fikirlər Xoşbəxt müəllimin bənzərsiz və koloritli şəxsiyyəti işığında «sapa» düzüldü və kitab Azərbaycanda
memuar ədəbiyyatının dəyərli nümunələrindən biri kimi
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qiymətləndirildi. Eyni zamanda, xatirələri X.Yusifzadənin –
vətəndaşın və neftçi-alimin öz xalqına, müstəqil dövlətinə və
əlbəttə, doğma kəndinə və həmkəndlilərinə ömür-gün hesabatı
kimi qəbul edənlər də oldu ki, onlar da yanılmamışdılar:
Xoşbəxt müəllim özünün 75 illik yubileyinə yola saldığı illər və
bu illər ərzində onu neft işinin inkaredilməz bilicisi və yenilikçisi, görkəmli tədqiqatçı və təşkilatçı kimi ölkəmizdən uzaqlarda
da tanıtdırmış fəaliyyəti barəsində orĳinal bir hesabat-hekayətlə
gedirdi...
Yubileyin 2005-ci il yanvarın 22-də Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrı kimi müqəddəs bir sənət məbədində keçiriləcəyindən xəbər tutanda düşündüm ki, yəqin bu
da Allahın işidir və bir az dərinə gedən olsa, fikir verib görər ki,
bu «işdə» rəmzi bir məna, qeyri-adi bir xatırlatma var. Hələ on
üç yaşındaykən Pirşağıda ilk dram dərnəyini yaratmış yubilyar
kənd səhnəsində çıxışlarını da yada salıb yazırdı: «Həvəskar aktyor kimi ən böyük nailiyyətim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin
«Bəxtsiz cavan» əsərinin tamaşasında Fərhad surəti olmuşdu.
Bu tamaşa göstəriləndə, demək olar ki, bütün zal ağlayırdı».
Adı Azərbaycan dramaturgiyasının tarixinə yazılmış səhnə
əsərinin indinin özündə ‒ mənəvi dəyərlərin böyük bir qisminin aşınmalara məruz qaldığı müasir dövrümüzdə də çoxlarını, hətta daşürəkli insanları da mütəəssir edə biləcəyinə
şübhə etmirəm. Amma bununla belə, fikirləşirəm ki, bəlkə də
o vaxt kənd camaatı pyes qəhrəmanının faciəsinə deyil, balaca
Xoşbəxtin və onun kimilərinin ‒ həmin o qorxulu, qanlı-qadalı
illərdə atasız qalmış uşaqların halına acıyıb ağlayırdı.
İllər keçdi və kənd klubunun səhnəsində Pirşağı əhlinin
bəxtsiz cavan kimi gördüyü X.Yusifzadə Azərbaycan neftçiləri
və ictimaiyyətinin dərin hörmət bəslədiyi, çoxillik səmərəli
fəaliyyəti, zəngin biliyi və təcrübəsi ehtiramla qeyd edilən
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və ən yüksək mükafatlara layiq görülən xoş bəxtli bir insan, görkəmli mütəxəssis və alim kimi tanındı. Və gün gəldi
ki, dönüb geri baxmağa, keçdiyi böyük həyat yolunun anket
və təqdimatlarda uyuyan mərhələlərini yenidən addımlayıb
keçməyə, bütün genişliyi, təsadüf və qəribəlikləri, sevincləri və
ağrı-acıları ilə birlikdə bu yolun yaddaşına sığan mənzərəsini
vərəqlərə köçürməyə ehtiyac duydu. Bir müddətdən sonra
istəyi «Ömrümün illəri və izləri» şəklində gerçəkləşdi.
Bu, ötən əsrin 30-cu illərində – ümid çıraqlarını repressiya
tufanlarının söndürdüyü illərdə dünyaya gəlmiş, barıt qoxulu
40-cı illərin çörək talonları ilə böyümüş və 50-ci illərdə üzərində
dayandığı yerin təkini «ələk-vələk» etməyə başlamış istedadlı
bir nəslin nümayəndələrindən birinin xatirələri idi.
Bu, Azərbaycan nefti, Xəzər neftçiləri, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası və Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bu strategiyanın ölkələr, dənizlər aşan
güclü karbohidrogenlər selinə çevrilməsi haqqında böyük
məhəbbətlə qələmə alınmış əsl ballada idi.
Bu, insan və zaman, müəllifin müasirləri və həmkarları,
vəzifə borcu, məsuliyyət hissi və peşəkarlıq, dostluq və sədaqət,
xeyirxahlıq və canıyananlıq, övlad məhəbbəti və ata sevgisi
haqqında kitab idi.
Bu, səhifələrindən qoca Molla Nəsrəddinin səsi gələn, xəfif
ironiyası duyulan müdriklik kitabı idi.
Bu, qədir-qiyməti bilinən və qədirbilən bir insanın kitabı idi.
Bu, dünya görmüş bir kişinin estafet kimi sabahımıza, bizdən
sonra gələnlərə ünvanlanmış ömürnaməsi idi...
Və bizdən sonra gələnlərə iki nəhəng sütun – istedad və
ağıl-kamal sütunları üzərində təqdim edilən bu ömürnamə bir
daha təsdiq edirdi ki, əsl istedad coşğun dağ çayı kimidir: onun
qarşısını sal daşlarla da kəsmək olmaz, uzağı səmtini dəyişəcək
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və özünə yol açıb, çağlaya-çağlaya axıb gedəcək, qupquru
çölləri gülüstana çevirəcək. Bununla yanaşı, hətta fitri və nə
qədər parlaq olsa belə, istedad məxsus olduğu şəxsin özündən
ciddi qayğı və işgüzarlıq, intizam və dəqiqlik tələb edir.
Xatirələrin ilk nəşrindən artıq beş il keçir. Bu illər ərzində
Azərbaycanın siyasi və sosial-iqtisadi həyatında, o cümlədən
neft sənayesində bütün dünyanın diqqətini cəlb edən bir sıra
əlamətdar hadisələr baş verib. Xoşbəxt müəllim də özünün 80 illiyi ərəfəsində həmkarları və dostları ilə, onu yaxından-uzaqdan
tanıyanlarla görüşə «Ömrümün illəri və izləri»nin əlavələr edilib yenidən işlənmiş nəşri ilə gəlib.
Kitabın birinci nəşri kimi ikinci nəşrinin də leytmotivi belə bir
əbədi həqiqətə işıq tutur ki, illər ötüb keçsə də çəkilən zəhmət
və onun bəhrələri itmir, Vətənə və insanlara qalır.
Əlavə edim ki, elə bu xatirələrin özü də.

Ələkbər ABBASOV,
Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar jurnalisti,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin
«Qızıl qələm» (1975 və 1983-cü illər) və
H.B.Zərdabi (1997-ci il) mükafatları laureatı
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UŞAQLIQ İLLƏRİMİN
BÖYÜK DÜNYASI

U

zun illərdən bəri mənimlə çiyin-çiyinə çalışan həmkarlarımın, məni yaxından tanıyan dostlarımın, Azərbaycan neftinin tarixini, son əlli-altmış ildə respublikada karbohidrogenlər istehsalının ayrı-ayrı mərhələlərini öyrənən tədqiqatçıların məsləhət və təkidi ilə ömrümün arxada qalmış illərini
gözlərim önünə gətirməyə və olub-keçənləri qələmə almağa
hazırlaşanda «Nədən və haradan başlamalı, hansı əlamətdar
hadisəni önə çəkməli?» sualı ətrafında çox düşünməli olmadım.
Qərara aldım ki, xronoloji ardıcıllıq yolu ilə gedim və birbaşa
dünyaya gəlişimdən başlayım. Çünki insanın dünyaya gəlişi
xoşbəxtlikdən yer üzündə həmişə ən böyük, ən əlamətdar
hadisə sayılıb. Bu, keçmişdə də belə olub, əminəm ki, dünya
durduqca da belə olacaq.
Mən 1930-cu il yanvar ayının 14-də – anamın ad günündə
Abşeronun füsunkar guşələrindən birində – Pirşağı kəndində
anadan olmuşam və dünyaya gözümü toy-bayram içində açmışam. Atam anamın ad gününü təmtəraqla qeyd etmək istəyirmiş. Həmin gün evimizə xeyli qonaq dəvət edir, xanəndə və
musiqiçilər də gəlirlər. Məclis qurulur, anamın şərəfinə sağlıqlar
deyilir...
Həmin o şaxtalı qış günündə qadınlar bir otaqda, kişilər isə
başqa otaqda şənlənirmişlər. Məclisin şirin yerində anamın sancıları başlayır. Bundan xəbər tutan atam üzünü musiqiçilərə tutur:
– Çalın, qoy, oğlum dünyaya musiqi sədaları altında gəlsin!
Çox keçmir ki, anam məni dünyaya gətirir. Atam yanılmadığını, oğlu olduğunu eşidib deyir:
9
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– Mənim oğlum Pirşağıda dünyaya çal-çağırla gəlmiş bəlkə
də ilk insandır. Adını Xoşbəxt qoyuram...
Pirşağı kəndi mənim uşaqlıq illərimin böyük dünyasıdır.
Təəssüf ki, bir sıra yaşayış məskənlərimiz kimi, onun da tarixi
hələ lazımınca öyrənilməmişdir. Bakının və onun kəndlərinin
tarixindən bəhs edən kitablardan yalnız bu məlumdur ki,
Pirşağı orta əsrlərin kəndidir və alimlərin bir qismi onun adını
«Piri-Şahi» – «Şah piri» kimi izah edir. Lakin kənd camaatının
fikrincə, «Pirşağı»nı «Pir uşağı» kimi başa düşmək lazımdır. Bu
toponimin başqa bir yozumu da var. Tədqiqatçıların bəzilərinin
dediklərinə görə, kəndin adı «Pir şah», başqa sözlə, «Qoca
şah», yaxud «Qoca hökmdar» kimi izah edilməlidir. Amma bunun özü də bir gümandır və ümumiyyətlə, bunların hansının
həqiqət olduğunu söyləmək çətindir. Pirşağılıların qəlbini
böyük fərəh hissi ilə döyündürən həqiqət isə belədir ki, bu kənd
Azərbaycanın fəlsəfi fikrinə, elm, mədəniyyət və incəsənətinə
şeyxülislam Axund Ağa Əlizadə, xalq rəssamları Mikayıl və
Elbəy Rzaquluzadələr, Tahir Salahov, xalq şairi Qabil, mənim
həmkarım akademik Akif Əlizadə kimi görkəmli şəxsiyyətlər
bəxş edib.
Ötən əsrin otuzuncu illərinin kəndi, məşhur Pirşağı bağları,
Xəzər sahilinin ətirli səhərləri və axşamları, kənd ağsaqqalları...
Uşaqlıq illərimdən yadımda daha nələr qalıb?
Atamın həbsi.
Atam Bağı Habulla oğlu Pirşağıda anadan olmuşdu. Böyük
bir ailənin övladı idi. Beş qardaşı, dörd də bacısı vardı. 1935-ci
ildə həbs edilənədək Pirşağı kəndində kolbasa zavodunun direktoru, kəndli komitəsinin sədri vəzifələrində çalışmışdı.
Atam yadıma çox dumanlı şəkildə gəlir. Mən onun həyatından
yalnız bəzi məqamları xatırlayıram: onunla görüşmək üçün bir
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neçə dəfə həbsxanaya getməyimiz, onun bizimlə pəncərənin
dəmir barmaqlıqları arxasından danışması...
Atamı tanıyanların dediklərinə görə o, mülayim, xoşrəftar,
gülərüz və hamıya kömək etmək istəyən xeyirxah bir şəxs olub.
Kənddə onun xətrini çox istəyirmişlər. Anam danışırdı ki, o, heç
düşməninə də pis gün arzulamazdı. Elə onun həbsə alınmasının
da əsas səbəbi ətrafındakı insanlara həddindən artıq inanması
olmuşdu.
Onun həbsi sexlərin birində baş vermiş neqativ hadisələrlə
bağlı olmuşdu. Sonralar bəlli oldu ki, əslində, müəssisədə nəyinsə
baş verməsi bəhanə imiş, sadəcə, SSRİ-də repressiya maşını işə
salınıbmış və bu maşın gəlib Pirşağıya da çıxıbmış. Məhkəmədə
günahı sübuta yetirilməsə də, atama səkkiz il həbs cəzası kəsib,
Orta Asiyaya göndərdilər. Daşkənddə cəza çəkərkən xəbər tutur ki, Sibirdəki həbs düşərgələrində dustaqların bir günü guya
üç gün kimi hesablanır. Azadlığa vaxtından tez çıxmaq niyyəti
ilə atam ərizə yazıb, cəzaçəkmə yerinin Sibirlə əvəz olunmasını
xahiş edir. Çox keçmir ki, atamın xahişi yerinə yetirilir və o,
Sibirə göndərilir. Amma qismətdən qaçmaq olmaz: 1939-cu
ildə cəza müddətinin bitməsinə lap az qalmış, işlədiyi tikintidə
baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində atam dünyasını dəyişir.
Sibirdən o, tez qayıtmaq istəyirdi, amma nə biləydi ki, ərizəsi
onu ölümün ağuşuna aparıb çıxaracaq?!
Anam həmişə deyirdi ki, atamızın otuz beşinci ildə həbs
olunması bizi bir çox bəlalardan qurtardı. Çünki 1937-ci ildə
onun bütün dostlarını xalq düşmənləri kimi həbsxanalara salıb,
arvad-uşaqlarını Qazaxıstan çöllərinə sürgün etdilər. Bizə isə
dəyib-dolaşan olmadı.
Lakin repressiya aparatı bizi də unutmamışdı və qara
günlərimiz sonralar başlandı. Atam həbs ediləndən sonra anam
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kəndimizdə bağça müdirəsi işləyirdi. Otuz yeddinci ildə onu
çağırıb dedilər:
‒ Əriniz həbsdə olduğu üçün daha bu vəzifədə qala bilməzsiniz. Yalnız süpürgəçi işləyə bilərsiniz...
Anam işdən çıxıb, üç uşaqla evdə oturdu. Ağır günlər idi.
Təknədə çörək yox, qazan da qaynamır... Nə etməli? Bu sual
anamı üzmüşdü.
Günlərin bir günü haradansa öyrəndi ki, Moskvadan Bakıya
səlahiyyətli bir şəxs gəlib. Bu adam şikayətçilərlə görüşür,
onların problemlərini yerindəcə həll edir.
Anam həmin şəxsin qəbuluna düşməkdən ötrü üç günüç gecə onun qapısı ağzında növbə çəkir və axırda arzusuna
çatır. Moskvalı məmur anamın şikayətini dinlədikdən sonra
ərizəsinin üzərinə dərkənar qoyur: «Восстановить!!!»*. O üç
nida işarəsi bizim üçün yaşıl işığa çevrildi. Anam vəzifəsinə
bərpa edildi. Sonralar o, həmin üç gün ərzində gördüklərini
və eşitdiklərini danışanda ətimiz ürpəşirdi. Anamın qəbula
düşməsi əsl möcüzə idi...
Əgər anamın yazmaq qabiliyyəti olsaydı, bəlkə də bu barədə
böyük bir kitab yazardı.
Anamın uşaq bağçasında müdirə işləməsinin həm mənə və
bacılarıma, həm də yoldaşlarım Ağazərlə Böyükağaya böyük
köməyi və təsiri oldu. O vaxt hamımız «anamın bağçasına» gedirdik və bunu mən həmişə xüsusi minnətdarlıq hissi ilə qeyd
edirəm ki, bizdə məktəbə, oxumağa, biliklərə yiyələnməyə
həvəsi anam oyadıb.
1937-ci ildə mən Pirşağıdakı 112 nömrəli orta məktəbin
birinci sinfinə daxil oldum. Artıq iki il idi ki, atam uzaq ellərdə
məhbəsdə idi. Üzümüz gülmür, qorxu-hürkü içində yaşayırdıq.
* “Bərpa edilsin!!!”.
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1941-ci ildə mən beşinci sinfə keçəndə Böyük Vətən müharibəsi
başlandı. Vəziyyət çox ağırlaşdı.
Müharibənin başlandığı günü indi də yaxşı xatırlayıram.
Pirşağı bağlarında qara tut təzəcə dəymişdi. Dostlarımla birlikdə
tut yeməyə getmişdim. Tərslikdən həmin gün anam mənə ağ
köynək geyindirmişdi. Ağ köynək ola, qara tut ola! Köynəyimdə
«sağ» yer qalmamışdı – tutun qara-qırmızı şirəsi onu bir hala
salmışdı ki, gəl, görəsən! Evə qayıdanda fikirləşirdim ki, anam
köynəyə görə məni yaxşıca kötəkləyəcək. Amma həyətimizə
qədəm qoyanda qadınların yığışıb ağlaşdıqlarını gördüm.
Anam nə köynəyimə fikir verdi, nə də üz-gözümə. Əvvəlcə
ağlıma gəldi ki, yəqin kimsə rəhmətə gedib. Lakin az sonra hər
şey aydın oldu: Hitler Almaniyası Sovet İttifaqına basqın etmiş,
müharibə başlanmışdı.
Təqvimdə 1941-ci il iyunun 22-si idi. Həmin gün axşam
kəndimizə Maştağa rayonundan (o vaxt belə bir rayon var idi və
Pirşağı da onun tərkibində idi) nümayəndə gəldi. Camaat kənd
klubuna toplaşdı və həmin nümayəndə faşist Almaniyasının
rəsmən müharibə elan etmədən çox böyük qüvvə ilə sovet ərazisinin içərilərinə soxulması barədə məlumat verdi, sonra isə
gur səslə bunu da qeyd etdi ki, şanlı Qızıl Ordu çox qısa bir
vaxtda təcavüzkarın işini bitirib, onu sərhədlərimizdən kənara
atacaq.
Ertəsi gün kəndin bütün «hərbi mükəlləfiyyətlərini» ‒ əli silah tutan kişilərini Maştağaya aparıb, oradan da cəbhəyə göndərdilər.
Son dərəcə kədərli bir fakt: müharibə illərində cəbhəyə kəndimizdən və respublikamızdan gedənlərin yarıdan çoxu geri
qayıtmadı. Allah onların hamısına rəhmət eləsin.
Kişilərin demək olar ki, kütləvi surətdə ordu sıralarına göndərilməsi bütün ölkədə olduğu kimi, bizim kənddə də işləyən13
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lərin sayının xeyli azalmasına gətirib çıxartdı. Kolxozun fermasında, əkin-biçin yerlərində kişiləri qadınlar əvəz etməli oldular. İlahi, onlar necə çalışır, nələrə dözmürdülər?! Xüsusilə də
taxıl biçiləndə. Dan yerinin sökülməsini onlar tarlada qarşılayır,
evlərinə qaş qaralanda qayıdırdılar. Amma bütün maddi məhrumiyyətlərə, aclığa, itkilərə, ağrı-acılara baxmayaraq, insanlar
necə də mehriban, xeyirxah və qayğıkeş idilər! Hamı bir-birinə
kömək etməyə çalışır, dərdə şərik olur, bir-birinə ürək-dirək
verir, «Yaman günün ömrü az olar», - deyirdi.
Oğurluq nədir, dava-şava, bir-birinə ağır söz demək nədir!..
Kənd adamlarının bir-birinə hörmət-izzətini, canıyananlığını və
etibarını mən bu gün də qəlb çırpıntısı ilə xatırlayıram. Təsəvvür
edin ki, evdən harasa gedəndə qapıları qıfıllamağımız, açarla
bağlamağımız yadıma gəlmir.
...Bağçada işləməklə anam üç uşağı saxlaya bilməzdi. Odur
ki, kolxoza üz tutdu və anbardar olmaq qərarına gəldi. Ondan
qabaq bu vəzifədə işləmiş kişilər tamahlarını saxlaya bilmədiklərindən ya tutulmuş, ya da işdən çıxarılmışdılar. Buna görə
də anam anbardar işləmək istədiyini bildirəndə, əmilərim etiraz
edib dedilər ki, bu, qadın işi deyil, başını bəlaya salma. Anam isə
cavab verdi ki, anbarda əmək günündən də əlavə taxıl verirlər
və orada işləməsə, uşaqlar acından öləcək.
Müharibənin elə ilk ilindən anam anbardar işləməyə başladı.
Dörd il orada işlədi. Nəticəsi də bu oldu ki, kolxozun anbarından
oğurluğun kökü kəsildi. Biz də müharibədən sağ-salamat çıxdıq.
Onu da deyim ki, müharibə qurtaran kimi anam o işdən çıxdı və
klub müdirəsi vəzifəsində çalışmağa başladı.
Ailəmizə dağ çəkmiş, anamı gənc ikən ərsiz, məni və bacılarımı isə yetim qoymuş repressiya illəri, müharibə, aclıq, fəlakət,
cəbhədən gələn üçkünc əsgər məktubları və «qara kağız»lar... Dalğalı, təlatümlü dünya odlar-alovlar içində qovrulur və bu od-alov
14
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mənim uşaqlıq illərimin Pirşağı adlı dünyasını da rəhmsizcəsinə
yandırıb-yaxır, ona ağır yaralar vururdu...

ON ÜÇ YAŞLI KATİB

T

əqvimdə 1943-cü il idi. Günlərin birində Maştağa rayon
komsomol komitəsinin birinci katibi kəndimizə gəldi və
şagirdləri yığıb, sovet adamlarının, o cümlədən azərbaycanlıların
hərb meydanlarında və arxa cəbhədə göstərdikləri hünərdən,
fədakarlıqdan danışdı. Onu da qeyd etdi ki, müharibənin bu
qızğın çağında komsomol sıralarına qəbul olunmağın özü də bir
igidlikdir.
O vaxt gəncləri komsomola on dörd yaşından qəbul edirdilər.
Mənim isə on üç yaşım var idi.
Katib üzünü şagirdlərə tutub, bir-bir soruşmağa başladı:
‒ Neçənci ildənsən?
Fikir verib gördüm ki, katib «30-cu ildən» deyənləri sıradan
çıxarır və onlara bildirir ki, «Yaşın düşmür, hələ bir il də gözləməlisən». Mənim isə komsomolçu olmaqdan ötrü ürəyim
gedirdi. Odur ki, növbə mənə çatanda katibin sualını gözləməyib
dedim:
‒ 1929-cu il yanvarın 14-də doğulmuşam.
Bu sözləri deyəndə heç gözlərimi də qırpmadım və bayaqdan
səbirsizliklə gözlədiyim qərarı eşitdim:
‒ Sən keçdin. Afərin!
«Sən keçdin»i başa düşdüm, «Afərin»i yox. Nəyə görə «Afərin!»? Yalanıma görəmi? Yox, katib neçənci ildə doğulduğumu
bilmirdi. Bilsəydi, soruşmazdı. Bəlkə doğulmağıma görə? Amma bunda da mənim heç bir xidmətim olmamışdı. Bununla belə,
«Sən keçdin» ilə «Afərin!» məni çox sevindirdi.
15
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Lakin bu sevincin ömrü çox qısa oldu və «işin» üstü açıldı.
Məktəbdəki sual-cavabdan bir neçə gün sonra həmin o komsomol komitəsinin katibi anamla rastlaşanda onu da müjdələyib
demişdi:
‒ Təbrik edirəm, Zinyət bacı, oğlunuzu komsomola keçirdim…
Anam yalanımdan xəbərsiz olduğundan təəccüblənmişdi:
– Nə tez? Xoşbəxtin hələ 14 yaşı yoxdur ki…
Bax, mərəkə onda başlandı.
Məsələmi pedaqoji şuranın iclasına çıxardılar. Xeyli müzakirədən sonra qərar verdilər ki, söylədiyi yalan sovet dövlətinə ziyan vurmadığı və xeyirxah məqsəd daşıdığı üçün Xoşbəxt Yusifzadə tənbeh edilməsin və komsomol sıralarında saxlanılsın. Hələ bu harasıdır?! Elə həmin gün məni məktəb komsomol komitəsinin katibi «seçdilər». Beləliklə də, on üç yaşından
ictimai işlər burulğanına düşdüm. Bu mənə böyük qüvvə verdi.
O vaxt fiziki cəhətdən çox zəif uşaq idim və heç kəslə dalaşmırdım. «Zalımlardan» məni dostlarım qoruyurdular. Amma
komsomol katibi seçilən kimi öhdəsindən hətta güclü uşaqların
da gələ bilmədikləri işləri görməyə başladım. Yazıçı Arkadi
Qaydarın «Timur və onun komandası» əsərinin təsiri altında
gənc timurçular dəstəsi yaratdım. Lakin kəndimizdə bizə «Xoşbəxt və onun komandası» deyirdilər. Əlbəttə, o vaxt sovet gəncliyinin romantikası çox güclü idi. Dəstəmiz məktəbdə, kənd
içində şuluq salan, dərslərdən yayınıb avaralıq edən uşaqlarla
ciddi danışır, onları ictimai işlərə cəlb edir, komsomol tapşırıqları verirdi. Timurçuların fəaliyyəti sayəsində neçə-neçə
uşaq zərərli vərdişləri, o cümlədən, papiros çəkməyi tərgitdi,
onlar komsomol sıralarına qəbul edilir və dram dərnəyinə cəlb
olunurdular. Beləliklə də, gələcəkdə baş verə biləcək neqativ
halların qarşısı vaxtında alınırdı.
16
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Amma bu da vardı ki, rayon komsomol komitəsinin keçirdiyi
tədbirlərə və büro iclaslarına mən anamın müşayiəti ilə gedirdim. Balaca olduğum üçün o, məni rayon mərkəzinə tək buraxmırdı.
Komsomol katibi olduğum müddətdə başqa işlər də gördüm.
Yaxşı bir dram dərnəyi düzəltdim. Əvvəlcə düşünürdük ki, göstərdiyimiz tamaşalara heç kim gəlməyəcək. Çünki ölüm-dirim
müharibəsi gedirdi, adamların dərd-səri başdan aşırdı. Hətta
«Camaat nə hayda, siz nə hayda!» deyənlər də vardı. Lakin
bir qədər sonra başa düşdük ki, düz eləmişik. Adamlar tamaşalarımıza gəlirdilər. Düzdür, əvvəllər az-az gəlirdilər, amma
sonralar bizə inandılar və tamaşalarımıza gələnlərin sayı yavaşyavaş artmağa başladı. Tamaşa göstəriləndə kəndin klubu
demək olar ki, dolu olurdu. Mən dram dərnəyinin həm rəhbəri,
həm də rejissoru idim, eyni zamanda, baş rollardan birinin ifaçısı kimi çıxış edirdim. Yaşca isə məktəbli «aktyorların», demək
olar ki, hamısından kiçik idim. Tamaşa hazır olanadək o qədər
çığırırdım ki, axırda səsim tutulurdu və tamaşa günü çiy yumurta içməyə məcbur olurdum – eşitmişdim ki, yumurta içəndə
adamın səsi açılır.
Həvəskar aktyor kimi mənim ən böyük nailiyyətim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Bəxtsiz cavan» əsərinin tamaşasında
Fərhad surəti olmuşdu. Bu tamaşa göstəriləndə, demək olar ki,
bütün zal ağlayırdı. Onu da deyim ki, dram əsərlərinin əksəriyyətini biz tam həcmdə tamaşaya qoya bilmirdik, çünki buna
imkanımız yox idi. Bəzən qadın rollarının olduğu səhnələri ya
ixtisar edirdik, ya da bu rolları oğlanlar ifa edirdilər. «Bəxtsiz
cavan»da Fərhadın anası rolunu Məmmədəli adlı bir oğlan
oynayırdı, özü də çox gözəl oynayırdı. Gülməli rolları Nadir
Cəfərov ifa edirdi. Xalq şairi Səməd Vurğunun «Vaqif» pyesinin
tamaşasında onun yaratdığı Təlxək obrazı, demək olar ki, bütün
17
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tamaşaçıları valeh etmişdi. Ağaməhəmməd Şah Qacarı oynayan
yoldaşımız Məmməd də özünü istedadlı aktyor kimi göstərdi.
Ümumiyyətlə, dərnəyimizin üzvləri arasında güclü səhnə duyumu olan, ifa etdikləri rollara dərindən nüfuz etməyi bacaran
şagirdlər az deyildi.
Dram dərnəyində məşğul olduğumuz zaman mən özüm
üçün belə bir həqiqəti də kəşf etdim ki, ümumiyyətlə, istedadsız
adam yoxdur. Allah-taala insanları yaradanda öz qüdrətindən
onların hər birinin payını da ayırır. Birinə sərkərdəlik, digərinə
şairlik, başqa birisinə alimlik... istedadı verir. Sadəcə olaraq, bu
istedadı vaxtında görmək, onun pöhrələnib boy atması və bar
verməsi üçün yorulmadan çalışmaq lazımdır.
Bəzən adamlar Allahın onlara bəxş etdiyi istedad payının nədən ibarət olduğunu bilmədən, tamamilə başqa sövdaya düşürlər:
elmi təfəkkürü olmayanlar mütləq dissertasiya müdafiə etmək
və alim adına layiq görülmək, səsi və musiqi duyumu olmayanlar müğənni kimi, şou-biznes ulduzu kimi tanınmaq, parlamaq
istəyirlər...
Etiraf edirəm ki, orta məktəbdə oxuyanda mən də şairlik eşqinə düşmüşdüm. Demək olar ki, eynilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Mirzə Səfər» hekayəsinin qəhrəmanı kimi. Öz ilk
şeirimdə mən doğma kəndim Pirşağını əbədiləşdirmək istəyirdim. Amma yazıq Mirzə Səfər «Darvazamızı fələk vurubdur»
misrasından sonra nə qədər tər töküb fikirləşmişdisə, mən də
«Adın düşüb dildən-dilə Pirşağı» sözlərindən sonra bir o qədər
çalışıb, «tərifəlayiq bağları», «cavanları heyran edən dənizi»,
«insanları sağlam edən havanı» bir-birinə caladımsa da tutmadı
və şeir hasil olmadı. Elə bu ilk qələm təcrübəsi ilə də mən öz şairlik xülyama xitam verdim: sanki daxildən gələn bir səs dedi ki,
özünü əziyyətə salma, şairlik sənin xörəyin deyil.
18
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Bununla belə, xoşbəxtəm ki, dostlarım, qohumlarım və həmkarlarım məni həm də şeir xiridarı, Azərbaycan poeziyasının
pərəstişkarı və vurğunu kimi tanıyırlar. Klassik poeziyamızın,
müasir şeirimizin gözəl nümunələri indi də mənim üçün cazibədar lirika dünyasının çağlayan bulaqlarıdır...
İlahidən mənə müğənnilik istedadı da verilməyib.
Ömrümdə bircə dəfə səhnəyə çıxıb mahnı oxumuşam və bu da
uşaq vaxtı olub. Təxminən səkkiz-doqquz yaşım vardı. Hansısa
seçkilərə hazırlıq gedirdi. Məktəb uşaqlarına tapşırmışdılar ki,
konsert proqramı hazırlayıb, seçicilər qarşısında çıxış etsinlər.
O konsertdə mən də bir mahnı oxumalı idim. Səhnəyə çıxdım
və mahnını oxumağa başladım. Bir də xəbər tutdum ki, zaldakı
uşaqların hamısı gülür. Bunu görən kimi başladım elə səhnədəcə
ağlamağa. Və mənim «müğənniliyim» elə həmin gün o mahnı ilə
həmişəlik qurtardı. Rəqs etməkdə də elə bir məharətim yoxdur.
Musiqi ifaçılığına gələndə isə, özümü bu sahədə də sınadım.
Xalam mənim üçün tar almışdı və mən də gedib tar dərnəyinə
yazıldım. Amma dərnəyə üç-dörd dəfə gedib-gələndən sonra
mənim tar çalmaq istəyimin üstünə elə bil su səpdilər. Həvəsim
soyudu. Bizə tar çalmağı öyrədən müəllimə yazığım gəlirdi.
O, nə qədər çalışırdısa, mənə mizrabı düz vurmağı öyrədə bilmirdi. Beləcə, mənim tar çalmağım oxşadı Molla Nəsrəddinin tar
çalmağına. Bir dəfə Molla Nəsrəddindən soruşurlar ki, Molla, tar
çala bilirsən? Cavab verir ki, əlbəttə bilirəm. Verirlər tarı ona. O
da başlayır guya ki, tar çalmağa. Bir əlinin barmaqları ilə mizrabı
tutur, o biri əlinin barmağını isə tarın pərdələrindən birinin üstünə qoyub, başlayır aləti dınqıldatmağa. Camaat görür ki, Molla barmağını həmin o pərdənin üstündə saxlayıb, tərpətmir. Soruşurlar ki, Molla, niyə barmaqlarını pərdələrin üstündə gəzdirmirsən, elə saxlamısan bir pərdənin üzərində? Molla cavab
verir:
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‒ O adamlar əllərini pərdələrin üzərində gəzdirirlər ki, onlar barmaqlarını saxlamağın yerini bilmirlər. Mən isə o yeri əvvəlcədən tapmışam, ona görə də əlimi tərpətməyə ehtiyac yoxdur.
Xülasə, mənim tarzənliyim də elə şairliyim, müğənniliyim
kimi qurtardı.

PİRŞAĞI-KÜRDƏXANI YOLUNDA

S

əkkizinci sinifdə oxuyanda hiss etdim ki, müharibə məktəbimizdə tədrisin səviyyəsinə də mənfi təsir göstərmiş,
müəllimlərimizin dərs demək, şagirdlərə bilik vermək həvəsi,
demək olar ki, tükənmişdir. Belə bir vəziyyət xoşuma gəlmirdi.
Eşitmişdim ki, bizim qonşu kənddə – Kürdəxanıda güclü
müəllimlər var. Riyaziyyatdan dərs deyən Fəttah müəllimi çox
tərifləyirdilər. Bunu nəzərə alıb, təhsilimi Kürdəxanıda davam
etdirmək qərarına gəldim. Yoldaşlarımdan biri – Böyükağa
Hüseynov da mənimlə birlikdə həmin məktəbə oxumağa getdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, məhəlləmizdə biz üç yaxın yoldaş idik: Böyükağa, Ağazər Bayramov və mən. Böyükağa ilə
Ağazərin adları bu kitabda tez-tez çəkiləcək. Buna görə də
onların barəsində bir neçə söz demək istəyirəm. Məndən fərqli
olaraq, bu uşaqların ataları gözlərinin qabağında idi. Üçümüz
də təxminən eyni yaşda idik. Uşaq bağçasına da, məktəbə də
birlikdə getmişdik. Hərdən bir-birimizdən inciyib küssək də,
çox mehriban dostlar idik. Mən zəif, cansız-çəlimsiz uşaq idim,
dalaşmağa da nə gücüm vardı, nə də həvəsim. Hər xata-baladan
məni dostlarım qoruyurdular. Ağazərlə biz daha yaxın idik,
çox vaxt bütün günü bir yerdə olurduq, hətta gecələr də birbirimizin evində yatıb qalırdıq.
20
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Ümumiyyətlə, bizim evimiz ikinci məktəb idi. Mən zəif oxuyan şagirdləri hər gün eyvanımıza yığıb dərs keçir, onları hazırlaşdırır, ev tapşırıqlarına necə əməl etməyi öyrədirdim. Bu
işə mən dördüncü sinifdən başlamışdım.
Kürdəxanı ilə Pirşağının arası dörd kilometrdir. Biz hər gün
bu yolu pay-piyada gedib-gəlirdik. Bir aydan sonra Böyükağa
Kürdəxanıya getməkdən imtina etdi. Mən tək qaldım. Lakin
uşaq olsam da fikirləşdim ki, «kişi tüpürdüyünü yalamaz». Tək
qalmağıma baxmayaraq, bu yoldan dönmədim və səkkizinci
sinfi müvəﬀəqiyyətlə bitirdim.
1945-ci il idi. Hər yerdə böyük sevinc hökm sürürdü. Həmin il
mayın 9-da antihitler koalisiyasının üzvü olan dövlətlər faşizm
üzərində parlaq qələbə çalıb, bəşəriyyəti «qəhvəyi taun»dan xilas etdilər. Qırx beşinci ilin 9 May günü mənim də yaddaşımda
əbədi yaşayan unudulmaz və müqəddəs günlərdən biridir.
Onun qədrini o Günün sevincini görənlər bilir...
Məlum olduğu kimi, Böyük Vətən müharibəsi 1418 gün
davam etmişdir. Təsəvvür edin ki, o vaxt kənddə kolxozçular
gündə 12-14 saat işləyirdilər. Amma heç kim şikayətlənmir, işdən yayınmağa çalışmırdı. Mənə elə gəlir ki, sosialist sisteminin
«Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün!» şüarı kəndimizdə
özünü əyani şəkildə nümayiş etdirirdi. Görünür, elə bunun
nəticəsi idi ki, müharibə illərində Pirşağıda aclıqdan bərk əziyyət çəkən adam yox idi, ya da belələrinin sayı çox az idi.
Yenə öz kəndimizdə oxumağı qərara aldım. Lakin bir ay keçəndən sonra başa düşdüm ki, səhv etmişəm. Çünki bəzi müəllimlərin dəyişilməsinə baxmayaraq, tədrisin keyfiyyətində heç
bir yenilik olmamışdı. Müəllimlər həddindən artıq zəif idilər.
Ədalət naminə qeyd etməliyəm ki, Pirşağıdakı 112 nömrəli
məktəbdə beşinci sinfə qədər oxuduğum müddətdə çox güclü
müəllimlərimiz var idi. Birinci və ikinci sinifdə mənə İsmayıl
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müəllim, üçüncü sinifdə Safura müəllimə, dördüncü sinifdə
Mirzəyar müəllim kimi insanlar dərs demişdilər. Mən birinci
sinifdə oxuyanda məktəbimizin direktoru Əşrəf müəllim, dərs
hissə müdiri isə Mövsüm müəllim idi. Onları mən heç vaxt
unutmayacağam. Onlar çox savadlı müəllimlər idi. Bundan
əlavə, yuxarı siniflərdə də bəzi fənlər üzrə bilikli və bacarıqlı
müəllimlərimiz olub. Ədəbiyyatdan dərs deyən Hökümə müəlliməni, tarixdən dərs deyən Hacıbaba müəllimi mən indi də
hörmətlə xatırlayıram.
Lakin riyaziyyat, kimya və fizika müəllimlərimiz, təəssüf ki,
çox zəif idilər. Nə isə... Doqquzuncu sinfi birtəhər bitirib, keçdik onuncu sinfə. Bir gün yoldaşlarımın dördünü – Ağazər Bayramovu, Böyükağa Hüseynovu, Əkbər Axundovu və Zeynulla
Şahverdiyevi bir yerə toplayıb dedim:
‒ Siz instituta daxil olmaq istəyirsiniz, ya yox?
Onlar orta məktəbi bitirdikdən sonra institutda oxumaq arzusunda olduqlarını bildirdilər. Onda mən onlara dedim ki,
əgər biz Pirşağı məktəbində oxusaq, əmin ola bilərsiniz ki, heç
birimiz instituta daxil ola bilməyəcəyik. İnstitutda oxumaq
istəyiriksə, gərək Kürdəxanı məktəbinə gedək. Əlbəttə, bu çətin
işdir, hər gün Kürdəxanıya piyada gedib-gəlmək asan deyil.
Lakin ayrı çarə yoxdur. Necə deyərlər, «Könlü balıq istəyən
quyruğunu suya salar».
Xülasə, onları yola gətirdim və beşimiz də sentyabr ayının
1-dən Kürdəxanıdakı 113 nömrəli məktəbdə təhsil almağa başladıq. Onu da deyim ki, məktəbin direktoru Fəttah müəllim
başda olmaqla Kürdəxanı məktəbinin pedaqoji kollektivi bizi
çox yaxşı qarşıladı. Burada ədəbiyyatdan bizə Ələsgər müəllim, riyaziyyatdan Fəttah müəllim, kimyadan Əli müəllim, fizikadan Ağapaşa müəllim dərs deyirdi. Mən onlara və digər
müəllimlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim bu məktəbdə
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təhsil almağımızın faydası onunla sübut olundu ki, beşimizdən
dördümüz instituta – mən, Ağazər və Əkbər M.Əzizbəyov adına
Sənaye İnstitutuna, Zeynulla Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil
oldu. Böyükağa isə feldşerlik texnikumunu seçdi.

KƏND HƏYATINDAN LÖVHƏLƏR

O

tuzuncu illərin sonlarında – qırxıncı illərin əvvəllərində
qış aylarında kənddə həftədə bir dəfə kino göstərirdilər.
Həmin günlər uşaqlar üçün əsl bayrama çevrilirdi.
O vaxtlar hələ kəndə elektrik enerjisi gəlib çıxmamışdı, camaat neft lampasından istifadə edirdi. Elə məktəblilər də ev
tapşırıqlarına axşamlar lampa işığında əməl edirdilər. Cürbəcür
lampalar var idi: 10-luq, 20-lik, 30-luq... Otuzluq lampa evi,
eyvanı daha yaxşı işıqlandırırdı, amma nefti bir qədər çox işlətdiyindən kənd sakinlərinin bir qismi onluq lampaya üstünlük
verirdi.
Elektrik enerjisi olmadığı üçün səssiz filmlər göstəriləndə əl
ilə işlədilən dinamodan istifadə olunurdu. Dinamonun dəstəyini
fırladırdılar və bu zaman çox maraqlı hadisələr baş verirdi.
Birdən kim isə zarafat eləyib, dinamonu fırladanı qıdıqlayırdı və
o dəqiqə film yarımçıq kəsilirdi.
Yayda uşaqların filmlərə baxmaq imkanı qat-qat artırdı: kəndin
ətrafındakı bağlarda neçə-neçə pioner düşərgəsi açılmışdı və bu
düşərgələrdə hər axşam kino göstərirdilər. Biz də gedib şəhərdən
gəlmiş uşaqlara qoşulur, filmlərə onlarla birlikdə tamaşa edirdik.
Bu düşərgələrdə çalışan müəllimlər, pioner dəstə rəhbərləri heç
vaxt qapıları üzümüzə bağlamır, bizi oradakı uşaqlardan ayırmırdılar.
23

Ömrümün illəri və izləri

Pioner düşərgələrində nümayiş etdirilmək üçün daha çox
«davalı» filmlər gətirirdilər. Müharibə vaxtı idi və görünür, bu
filmlərlə uşaqları vətənpərvərlik, cəngavərlik ruhunda tərbiyə
etmək istəyirdilər. Ekranda qanlı döyüş səhnələri bir-birini
əvəz edir, sovet əsgərləri sinələrini gülləyə, süngüyə sipər edir,
düşməni məhv edir, özləri də qəhrəmancasına həlak olurdular.
Bu filmlərə baxanda uşaqlar da, böyüklər də ağlayırdılar. Birinin
atası cəbhədə idi, birinin oğlu, başqa birisinin qardaşı, əmisi,
dayısı... Və ekrandakı dəhşətləri, ölüm-itimləri görəndə camaat
göz yaşlarını saxlaya bilmirdi.
Sonra müharibə qurtardı... Buludlar dağıldı, hava açıldı və
həmin o «davalı» filmlərin yerini insanların dərdini dağıdan,
onların könlünü açan kinokomediyalar tutdu.
1946-cı ildə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun ölməz
musiqili komediyasının eyni adlı ekran təcəssümü – «Arşın
mal alan» filmi kəndimizdə də nümayiş etdirildi. Filmin mənə
göstərdiyi estetik təsiri ifadə etmək üçün bu gün də söz tapa
bilmirəm. Bu, böyük bir bayram idi. Özü də təkcə mənim və
dostlarım üçün deyil, bütün kənd camaatı üçün bayram idi. Mən
adamların bu cür sevindiyini ilk dəfə idi ki, görürdüm.
Elə o gündən də Rəşid Behbudov mənim üçün ən sevimli
müğənni və ən doğma adamlardan biri oldu. Bu böyük sənətkarın
əziz xatirəsi qəlbimdə ömrümün sonunadək yaşayacaq.
Həmin o qırx altıncı il yadımda Həqiqət Rzayeva və Xan
Şuşinski kimi görkəmli xanəndələrin kəndimizə gəlişi ilə və
klubumuzdakı çıxışları ilə də qalıb. O vaxt mikrofon yox idi
və artistlər də mikrofonla oxumurdular. Həqiqət xanımla Xan
Şuşinskinin səsləri o qədər güclü idi ki, mikrofon onlara heç
lazım da deyildi.
Yay günü idi, klubun qapı və pəncərələri açıq qalmışdı və bu
unudulmaz sənətkarların səsi, böyük şövqlə oxuduqları muğam
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və mahnıların melodiyaları bütün kəndə yayılmışdı.
Kənddə boş vaxtlarımızı gündüzlər cürbəcür oyunlar oynamaqla, gecələr isə kitab oxumaqla keçirirdik. Mən kitab oxumağı
çox sevirdim. Məktəbin kitabxanaçısı Raziyə xanım hər dəfə məni
görəndə özünü itirib deyirdi ki, «Sənin üçün axı mən haradan
təzə kitab tapım?!». Əsərlərini sevə-sevə oxuduğum yazıçılar çox
idi: M.F.Axundov, M.S.Ordubadi, Ə.B.Haqverdiyev, N.B.Vəzirov,
S.S.Axundov, M.Ə.Sabir, C.Cabbarlı, S.Vurğun, N.Ostrovski,
Viktor Hüqo, Cek London, Teodor Drayzer... Hamısının adını
çəksəm böyük bir siyahı əmələ gələr. Qeyd edim ki, mənim
mütaliəyə həvəsim illər keçəndən sonra da sönməyib və bu
gün də kitabı mən ən yaxın dostum və məsləhətçim sayıram.
Şübhəsiz ki, yaxşı kitabı.
Kənd uşaqlarının oyunları... «Çilingağac», «Turna-turna»,
«Kosaldıqaç», «Nəqquli», «Ənzəli», «Şumaqədər», «Dava-dava»,
«Gizlənqaç», bəzən də «Aşıq-aşıq»... Hər mövsümün öz oyunu
var idi. Yorulub əldən düşənədək oynayırdıq...
Yayda bağa gedirdik. Bizim ‒ özümüzün və yaxın qohumlarımızın ‒ bir neçə yerdə bağımız var idi. Günlərimiz çox şən
keçirdi. Dənizdə üzür, qohum-qardaşla birlikdə yığışıb loto oynayırdıq. Bağları üzümün bir çox sortları bəzəyirdi və iyun ayından oktyabra qədər tənəklərin üstündə məhsul olurdı. Ən əvvəl
ağzımızı «Tez dəyən»lə şirinlədirdik. Sonra «Əskəri», «Ağ pişraz», «Qara pişraz», «Kişmişi», «Şireyi», «Sarıgilə», «Ala şanı»,
«Qara şanı», «Ağ şanı», «Ağadayı», «Gavangiri», «Dərbəndi»...
Üzümün biri sovulanda, o biri yetişirdi.
Əlbəttə, Bakı üzümünün ən yaxşısı «Ağ şanı» və «Qara şanı»dır. Abşeronun bu dadlı və ətirli nemətlərinin heç əvəzi yoxdur. «Kişmişi»nin və «Ağ şanı»nın qurusu da ağız ləzzəti, can
dərmanıdır. Digər üzümlərdən qadınlar əla doşab bişirirdilər.
Ümumiyyətlə, üzüm mədənin, qara ciyərin dostudur. O, qanı
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saflaşdırır, ürəyi gücləndirir, adamın ovqatını yaxşılaşdırır.
Bakı üzümü özünün bu keyfiyyətləri ilə şöhrət tapıb. Abşeron
bağlarının ikinci əsas neməti əncirdir. Onu səhər-səhər dərib
yeməyin faydası qədimdən məlumdur. Əncir damarları açır, qara
ciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, təngnəfəsliyi aradan götürür...
Bakı əncirinin qurusu da çox faydalı və ləzzətlidir.
1939-cu ildə bağlar öz sahiblərindən alındı və kolxoza verildi.
Bu, çox böyük səhv idi. Çünki Abşeron əhalisi öz mal-qarasını
kənd evlərinin həyətlərində saxlayırdı. Buna görə də həyətlərdə
meyvə ağacları və ümumiyyətlə, heç bir yaşıllıq yox idi. Abşeron
əhli üçün həyətyanı sahələr onların bağları idi. Odur ki, bağların
alınması kənd camaatını çox pis vəziyyətə saldı. Birdən-birə
qaldılar heç nəsiz. Sonralar bəziləri yay aylarında pul verib, öz
bağlarını kolxozdan alırdı. Başqa vaxtlarda isə bu bağlar da adam
üzünə həsrət qalırdı. Bir-iki ildən sonra bağ evləri baxımsızlıq
üzündən uçub dağılmağa başladı. Yaxşı ki, bir neçə ildən sonra
bağların bir hissəsi yeni yaradılmış bağlar təsərrüfatına verildi. O
da bağların bir qismini müqavilə yolu ilə ayrı-ayrı şəxslərə verdi.
Beləliklə, Abşeron bağlarının bir hissəsi camaatda qaldı. Bağların
kolxozda qalan hissəsi isə tamamilə dağılıb yerlə-yeksan oldu və
bomboş qumsallıqlara çevrildi.
Pirşağılı uşaqlar yenə «Ənzəli», «Şumaqədər» oynayırlarmı?
Kəndimizi tez-tez ziyarət etsəm də, düzü, bunu bilmirəm. Amma
onu bilirəm ki, iyirmi birinci əsrin Pirşağısı keçən əsrin 30-cu –
40-cı illərinin kəndindən çox fərqlənir. Pirşağı böyüyüb, burada
yeni məhəllələr salınıb, camaat özünə yaraşıqlı evlər, mülklər
tikdirib. Mənim doğma kəndim şairlərin də ilhamına qol-qanad
verib. Onlardan bəzilərinin adlarını çəkmək istəyirəm. Həvəskar
şair Kərim Gülşadoğlunun şeirlərini hələ məktəbliykən eşitmişdim. O, 1924-cü ildə Pirşağıda anadan olmuş, məktəbə də burada getmişdi. İlk şeirlərini, qəzəl və təmsillərini hələ orta mək26
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təbdə oxuyarkən yazmışdı. Kərimin heca və əruz vəznində
yazdığı şeirlər nəsihətamiz və tərbiyəvi xarakter daşıyırdı.
Həmin şeirlərdə onun oxuculara çatdırmaq istədiyi fikirlər bu
gün də aktualdır, çünki bu fikirlər qədim bir xalqın zəngin mədəniyyətindən, adət-ənənəsindən qaynaqlanıb. Şeirlərinin çoxunu o, doğma kəndə, arzuladığı gözəl günlərə, Abşeronun
təbiətinə və insanlarına həsr edirdi.
Şeirlərinin birində isə o, Böyük Vətən müharibəsində həlak
olmuş həmkəndlilərinin hər birinin əziz xatirəsini adbaad yad
edir, onları böyüyən nəslə tanıtdırırdı.
Həvəskar şairlərdən biri də uşaqlıq dostum Arif Quliyev idi.
Biz yaşıd idik. Şeirin, bədii sözün vurğunu idi Arif. Yazmaqdan
zövq alırdı. Şeirlərini əsasən dostlarına, tanıdığı şəxslərə, əlamətdar günlərə həsr edirdi. 1957-ci ildə mənə və oğlum Bağıya
da şeirlər həsr etmişdi. Dostumdan, doğma Pirşağıdan yadigar
olan həmin şeirlərdən birini Arifin xatirəsinə ehtiram hissi ilə
təqdim edirəm.

Mənim dostum
Bir nəfər vardır ki, həmyaş olmuşuq,
Bir yerdə böyüyüb, sirdaş olmuşuq.
Dostum məndən qabaq məktəbə getdi,
Oxuyub hər kəsi bilikdə ötdü.
Bilik, bilik deyil, dəryalar kimi!
Daim qəlbi açıq, səmalar kimi!
Öz biliyi ilə fəxr etməz bir an,
Deyər: «Vətəniylə fəxr edər insan».
Mən sənin haqqında düşündüm belə,
Əzizlədim səni şeirlərimlə.
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Hələ çox cavansan, ucalacaqsan,
Alimlik adı ilə qocalacaqsan.
Oxucum, sorsanız bəs nədir adı?
O, Xoşbəxtdir – elmdir, daim muradı!
Başa düşürəm ki, bu şeir nümunəsi bədii cəhətdən kimlərəsə
bəsit və nöqsanlı görünə bilər. Amma inana bilərsiniz ki, onu
yaddaşıma həmişəlik həkk edən bədiilik deyil, o sözlərdəki, o
misralardakı səmimiyyətdir.
Səmimiyyət isə qüsurlu, yaxud qüsursuz ola bilməz. Sən ya
səmimisən, ya da səmimi deyilsən...
Daha bir məsələ: 1957-ci ildə mən hələ çox az adamın tanıdığı
gənc bir neftçi idim. O vaxt kimin ağlına gələrdi ki, illər ötəcək
və mən elmlər doktoru, professor, Milli Elmlər Akademiyasının,
bəzi xarici akademiyaların həqiqi üzvü olacağam?! Amma «Hələ
çox cavansan, ucalacaqsan, Alimlik adı ilə qocalacaqsan» deyən
Arif sanki bu günü görürmüş…

«ADAXLIN GƏLSİN, AŞİQ OLSUN SƏNƏ»
VƏ YAXUD ŞƏCƏRƏ ƏVƏZİ

Y

enə yadıma uşaqlıq illəri düşür.
Atam tutulandan sonra bizə böyük əmim Əlibala həyan
olurdu. Gözü üstümüzdə idi həmişə. Əmimgillə bir həyətdə
olurduq. Əlibala əmimin uşaqları ilə – Fəridə və Ağagüllə bacıqardaş kimi idik. Əmim arvadı Ədilə dostu sanki bizim ikinci
anamız idi. Anamın günü işdə keçirdi. Ədilə əmidostu isə evdar qadın idi və bizə də o baxırdı. Haramız ağrısaydı, onun
yanına qaçardıq. O vaxt dişlərim tez-tez ağrıyırdı. Xalq təbabəti
üsullarından xəbərdar olan Ədilə əmidostu ya kəpək, ya da duz
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qovurur, onu dəsmala büküb, çənəmin üstünə qoyurdu. Az
sonra dişimin ağrısı kəsilirdi.
Yayda əmimgil bağa köçür və məni də özləri ilə aparırdılar.
Ədilə əmidostu heç vaxt məni öz uşaqlarından ayırmır, hamımızı
bir nəzərdə görürdü.
Hərdən dodağının altında öz-özünə zümzümə eləməyi də
vardı rəhmətliyin. O zümzümələr indi də qulağımda səslənir:
Lampanı yandır,
İşıq olsun sənə.
Adaxlın gəlsin,
Aşiq olsun sənə...
Babam Habulla kişinin birinci arvadı rəhmətə getmiş, ondan
dörd oğlu qalmışdı – Əlibala, Baba, Tağı və mənim atam Bağı.
İkinci dəfə o, Xədicə xanımla ailə qurmuşdu. Xədicə xanım
babamın evinə gələndə artıq iki övlad anası idi: uşaqların biri
həmin o Ədilə dostu idi, biri də Bəbir əmi.
Sonralar Habulla babamla Xədicə nənəmin daha beş övladı
dünyaya gəlmişdi: bibilərim Bikə, Mina, Sürəyya və Nəsibə, bir
də Əjdər əmim.
Xədicə nənəmgilə mən tez-tez gedirdim. Təkcə mənim üçün
yox, bütün qohumlar və qonşular üçün də o, mehriban «Xətcə
nənə» idi. Xətcə nənəmin təndirə çörək yapması və o çörəyin
dadı tez-tez yadıma düşür. Kök qadın idi. Çörək bişirəndə
çöhrəsi qıpqırmızı qızarırdı. Elə ki, təndirə çörək yapmağa
başladı, gərək heç kəs dinib-danışmayaydı, hətta uşaqlar da sakitcə oturub, cınqırlarını çıxarmamalıydılar. Vay onda idi ki, biz
səs salaydıq, çörək də bu vaxt küt gedəydi. Nənəm hirslənib, bizim qoparağımızı götürürdü. Bir-iki saatdan sonra da çağırırdı
ki, «Gəlin, sizinçün qoğal bişirmişəm». Qoğal da nə qoğal!
Dadından doymaq olmurdu!..
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Əmilərimin və bibilərimin hamısı dünyasını dəyişib. Allah
hamısına rəhmət eləsin. Onların çoxlu oğul-uşağı, nəvə-nəticəsi
qalıb. Vaxt tapanda, imkan düşəndə görüşür, bir-birimizdən
xəbər tuturuq. Onların hamısına, o cümlədən Hacıbala dayının
törəmələrinə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Atamın
dayılarından biri idi Hacıbala kişi. Müdrik və çox hazırcavab
adam idi, sözləri, düşüncələri həmişə məntiqə söykənirdi.
Məktəb komsomol komitəsinin katibi olduğum vaxtlarda biz
tez-tez söhbət edirdik. Sonralar başa düşdüm ki, bu söhbətlər
səbəbsiz deyilmiş. Hacıbala dayı məni o vaxtın ictimai-siyasi proseslərini, dünyanın işlərini düzgün dərk etməyə sövq
edirmiş.
Yay günlərinin birində kənd dükanının qabağında oturub,
şəhərdən gələn və Pirşağı bağlarının döngələrində gözdən itən
«ZİS-101», «Em-1» markalı minik avtomobillərinə baxırdıq.
İstirahət günü idi və böyük-böyük partiya-sovet işçiləri dincəlib,
«qüvvə toplamaqdan» ötrü bağlarına gedirdilər. Hərdən bu
tozlu yollarda içi adamla dolu sınıq-salxaq avtobuslar, yük
maşınları da görünürdü. Bunlar da «qara camaatı» Pirşağı çimərliyinə gətirirdi ki, bədəninə dəniz suyu dəysin, ayaqları
qum «görsün». Hacıbala dayı bu mənzərəni xeyli seyr edəndən
sonra üzünü mənə tutub dedi:
– Ay komsomol, siz köhnə hökuməti bəyənmədiniz, gətirib
sovet hökumətini qurdunuz. Nə isə dəyişdimi bununla? Axı
keçmişdə də belə idi! O zaman dövlətlilərin – İsmayıl bəyin,
Nəcəf bəyin və başqalarının Pirşağıda bağları var idi. Onlar
buraya yaraşıqlı faytonlarda gəlirdilər, kasıblar isə arabalarda.
Deməli, sizin inqilabınız yalnız minik vasitələrini dəyişib. Faytonları «ZİS»lər, arabaları da köhnə avtobuslar və yük maşınları
əvəz edib. Məgər belə deyil?!
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Bir dəfə də Hacıbala dayı ilə küçədə dayanıb söhbət edirdik.
Yanımızdan bir dilənçi keçdi. Dilənçi bir qədər uzaqlaşandan
sonra Hacıbala dayı dedi:
– Bu adam hələ Nikolay vaxtı da dilənçilik edirdi. Amma
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yaman
hörmətə mindi. İş verdilər ona, həmkarlar ittifaqının da üzvü
oldu. Onun sözünün qabağında söz demək mümkün deyildi.
Amma illər keçdi və indi o, yenə dilənçilik edir. Bilirsən niyə?
Qulaq as, deyim. Bax, mən Hacıbala inqilabdan qabaq çox yaxşı
yaşamışam. Heç kəsə möhtac olmamışam. İnqilabdan sonra
başladılar məni sıxışdırmağa, soydular tamam, yağmaladılar.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, özümdə güc tapıb, yenidən
dirçəldim. Kənd camaatı arasında yenə öz yerimi tutdum və
gördüyün kimi, indi də heç kimdən pis yaşamıram və heç kəsdən
əskik deyiləm. Çünki mən ömür boyu işləməyi sevmişəm və
işləmişəm. Bu isə havayı yemək istəyir, canına əziyyət vermir.
Buna görə o vaxt da dilənçi idi, indi də dilənçidir. Məndən sənə
tövsiyə: heç vaxt işdən qorxma, özü də işin ağırından yapış,
çünki yüngül işin öhdəsindən hamı gələr. Və yadında saxla:
heç bir hökumət adama çörəyi havayı verməyib və verməyəcək.
Allah da «Səndən hərəkət, məndən bərəkət», – deyib.
Adi bir kəndlinin müdrikcəsinə söylədiyi bu sözlər ömrüm
boyu mənim həyat devizim olub.
... O vaxtdan bəri dünyada və kəndimizdə çox şey dəyişib.
Hətta müəyyən qədər ab-hava da. Dəyişməyən yalnız Pirşağının
ruhu, buradakı xətir-hörmət, ağsaqqal-qarasaqqal münasibəti,
kənd adamlarının işgüzarlığı, əməksevərliyidir, qədim adətənənələrimizə sədaqətdir.
Kəndimiz və onun adamları haqqında dediklərimi, xatırladıqlarımı mən neftçilərin yaxşı tanıdıqları geoloq-şair Oqtay Rzanın
Pirşağıya həsr etdiyi şeirilə tamamlamaq istəyirəm.
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Pirşağının
Heyran-heyran baxıram mən də onun nur selinə,
Kim uğurlar diləməz hər ayına, hər ilinə?!
Allahın töhfəsidir mavi Xəzər sahilinə.
Bir gözəllik tacıtək hörməti var Pirşağının,
Cahanı, Ərzi gəzən şöhrəti var Pirşağının.
Pir olub qəbri, məzarı neçə mərd əsgərinin,
Mehribanlıq əbədi çarəsidir dərd-sərinin,
Gül-çiçək burda kiçik zərrəsidir dan yerinin.
Qeyrəti, sərvəti, güc-qüdrəti var Pirşağının,
Cahanı, Ərzi gəzən şöhrəti var Pirşağının.
Səsini, nəğməsini hər tərəf, hər yan eşidər,
Bakı-Bilgəh, Şəki-Şahbuz, Ləki-Nabran eşidər,
Hamı tez-tez, həmişə «can» deyərək, «can» eşidər.
Qoca tarixlə uzun söhbəti var Pirşağının,
Cahanı, Ərzi gəzən şöhrəti var Pirşağının.
Səhər-axşam çalışıb sözdən ayırmırlar işi,
Sevir hamı rifahı, qönçələnən yüksəlişi,
Ən çətin çağda əziz bayramıdır dost gəlişi.
Gözəl insanlar ilə ülfəti var Pirşağının,
Cahanı, Ərzi gəzən şöhrəti var Pirşağının.
Yasəmən, lalə, qərənfil bəzəyi-örpəyidir,
İlk baharda bitən otlar da yaşıl köynəyidir,
Qocası, gənci cəsurluq, kişilik örnəyidir...
Xəbisə, hoqqabaza nifrəti var Pirşağının,
Cahanı, Ərzi gəzən şöhrəti var Pirşağının.
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O qızıl qumlarının cazibəsindən danışım?
Qaratut adlı inam abidəsindən danışım?
Kəblə Məmməd dayıdan – el dədəsindən danışım?
Zadələr nəslinə də rəğbəti var Pirşağının,
Cahanı, Ərzi gəzən şöhrəti var Pirşağının.
Səmimi misralar və xoş duyğular üçün şairə təşəkkürümü
bildirirəm.

TƏLƏBƏLİK İLLƏRİ

19

47-ci ildə orta məktəbi bitirib, təhsilimi hansı institutda davam etdirmək barədə fikirləşməyə başladım.
Məlumdur ki, peşə seçimində uşaqlara orta məktəbdə dərs
deyən müəllimlərin böyük rolu var. Məsələn, mən yeddinci
sinifdə oxuyanda tarix müəllimimiz Hacıbaba müəllimə baxıb,
onun kimi bilikli tarixçi olmaq istəyirdim. 8-ci – 9-cu siniflərdə
şərq dillərinə meyl göstərirdim. Onuncu sinifdə oxuyanda riyaziyyat müəllimimiz Fəttah müəllimə bənzəmək istəyirdim və elə
buna görə də universitetin riyaziyyat fakültəsinə daxil olmağı
qərara almışdım. Lakin ömürlük bir ixtisas seçmək həqiqətən də
asan deyilmiş. Tərəddüd edirsən, çox ölçüb-biçməli olursan...
Xülasə, onuncu sinfi bitirdikdən sonra sənədlərimi riyaziyyat
fakültəsinə vermək fikrindən daşındım.
Maraqlıdır ki, o vaxt çoxları mənə düz yol göstərir, məsləhətini
əsirgəmirdi. Bəlkə də bu, atama görə idi. Vaxtilə ondan yaxşılıq
görmüş adamların mənim gələcəyimlə maraqlanmaları ola bilsin ki, atamın xatirəsinə onların ehtiramının ifadəsi idi. Bəlkə də
mənə anama görə məsləhət verirdilər, çünki camaat uşaqlarını
sağ-salamat böyütmək üçün onun hər əziyyətə dözdüyünü yax33
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şı görür və yeri düşəndə mənə öz arzularını bildirməyi unutmurdu: «Allah qoysa, oxuyub, məktəb qurtararsan, yaxşı bir
işin qulpundan yapışarsan, anana, bacılarına həyan olarsan».
Kəndimizdəki aptekin müdiri Məmmədismayıl adlı bir şəxs
idi. O məni inandırmağa çalışırdı ki, məndən yaxşı həkim olar
və hökmən tibb institutuna daxil olmalıyam. Bunu o qədər dedi
ki, axırda razılaşdım və sənədlərimi həmin instituta verməyə
hazırlaşdım.
Əgər bir təsadüf olmasaydı, yəqin ki, mən imtahan verib tibb
institutuna qəbul ediləcək, oxuyub həkim olacaqdım.
Orta məktəbi bizimlə birlikdə bitirmiş Əkbər Axundovun
qardaşı Mahmud M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunda (indiki Dövlət Neft Akademiyası) oxuyurdu. Əkbər
də sənədlərini artıq həmin instituta vermişdi. İyul ayının ikinci
yarısı idi. Mahmud yoldaşları ilə Pirşağıya gəlmişdi. Onlardan
ikisinin adı yadımdadır: Ələmşah və Ələkbər. Əkbərlə mən onlara qoşulub dənizə çimməyə getdik. Yol uzun idi. Söhbət edəedə, ordan-burdan danışa-danışa gedirdik. Birdən Mahmudun
yoldaşlarından biri məndən soruşdu ki, «Bəs sən hansı institutda oxumaq istəyirsən?». Dedim ki, sənədlərimi tibb institutuna verəcəyəm. Hamısı təəccübləndi. Başladılar ki, sən nə
danışırsan?! Axı sən hər tərəfində neft buruqları ucalan bir
şəhərdə anadan olub, boya-başa çatmısan! Heç sənə yaraşarmı
ki, neftçi yox, həkim olasan?! Sən heç bilirsən neftçi olmaq nə
deməkdir? Çox hörmətli və şərəfli bir peşədir, əsl kişi işidir.
Neftçilərlə bütün respublikamız fəxr edir...
Bu sözlərin nəticəsi o oldu ki, iyul ayının 26-da sənədlərimi
aparıb Azərbaycan Sənaye İnstitutunun geoloji-kəşfiyyat fakültəsinə verdim. Bu fakültəni də həmin uşaqların məsləhəti ilə
seçmişdim. Onların dördü də institutun neft-mədən fakültəsində
oxuyurdu və mənə belə başa saldılar ki, neftçi-geoloq peşəsi
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bütün peşələrin şahıdır. Əkbər də sənədlərini həmin fakültəyə
vermişdi.
Vaxt gəlib çatdı və mən qəbul imtahanlarını müvəﬀəqiyyətlə
verərək, geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin neft və qaz yataqlarının
geologiyası və kəşfiyyatı bölməsinə daxil oldum. Beləliklə də,
1947-ci ilin sentyabr ayından mənim tələbəlik illərim başlandı.
Əvvəlcə kəndə gedib-gəlirdim. Vaxtımın çoxunu yol aparırdı.
İnstitutun tədris sisteminin orta məktəbdəkindən fərqli olması
da məni bir qədər çaşdırmışdı. İnstitutda adamdan hər gün dərs
soruşmurdular. Bundan əlavə, əl qabiliyyətim də yaxşı deyildi
və çertyoj-qrafika işlərimə baxanda müəllim narazılığını gizlətmirdi. Bu da məni yaman sıxırdı və hətta iş o yerə çatmışdı ki,
institutu atıb getmək istəyirdim. Kənddə də deyirdim ki, mən
daha orada oxumayacağam, gələn il universitetin riyaziyyat
fakültəsinə daxil olacağam. O qədər şikayətləndim ki, axırda
anam hirslənib dedi:
– Bəsdir! Pirşağıda, Kürdəxanıda həmişə gur-gur guruldayırdın, bəs indi nə oldu sənə? Meydandan nə tez çıxırsan? Kişisən, instituta daxil olmusan, zəhmət çək, oxu. Yoxsa ki, atalar
demişkən «Eşşəyə minmək bir ayıb, düşmək iki ayıb».
Anamın sözləri məni yaman silkələdi, elə bil yuxudan ayıltdı.
Birinci onu etdim ki, çətinliklə də olsa, yataqxanaya düzəldim.
Keçmiş Solntsev küçəsindəki yataqxananın 33-cü otağına düşdüm. Bu otaqda mənimlə birlikdə 13 tələbə qalırdı və təbii ki,
ortaya müəyyən çətinliklər çıxırdı. Məsələn, tələbələrin yarısı
yatırdı, o birilər dərslərə hazırlaşırdı. Sonra əksinə: yatanlar
dururdular və yuxuya getmək növbəsi dərslərini hazırlamış
uşaqlara çatırdı. Amma bu cür birgəyaşayışın bəzi üstünlükləri
də var idi. Mən ilk növbədə tələbələrin bir-birinə köməyini nəzərdə tuturam. Bu köməyi birinci semestr başa çatanda daha
çox hiss etdim. Ancaq bu barədə bir qədər sonra.
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Günlər birtəhər keçib gedirdi. Semestrin ortasında fizikadan
kollokvium keçirildi. Mən bir qədər hazırlaşdım. Nəhayət, sorğu-sual başlandı. Cavablarım «dördə» layiq görüldü və məndə
özümə az da olsa, inam yarandı. Hiss etdim ki, çalışsam, oxuya
bilərəm.
Birinci semestrdə mənim ən böyük çətinliyim çertyoj-qrafikadan oldu. Müəllim məni elə həvəsdən salmışdı ki, semestrin axırında heç rəsmxət dərsinə getmirdim. İmtahanlar isə
yaxınlaşırdı. Zaçotları vermək lazım idi. Mən də bütün zaçotları
vermişdim, qalmışdı ancaq rəsmxət. Nə edəcəyimi bilmirdim.
Rəsmxətdən tapşırıq üç vərəqdən ibarət idi. İkisini güc-bəla
çəkdim, üçüncü vərəq isə bir qədər çətin olduğuna görə onu
çatdıra bilmədim. İmtahana da bircə gün qalmışdı. Nə edim?
Bizimlə oxuyanlardan biri iranlı demokrat Hüseyn Rimazi idi.
O, yanıma gəlib dedi ki, «Texnologiya fakültəsində oxuyan yoldaşlarımın biri çıxıb gedib İrana, çertyojları isə qalıb. Gəl mən
onun üçüncü vərəqini verim sənə, istifadə elə».
Özgə çarəm olmadığından Hüseynin təklifini qəbul etməli
oldum. Əlbəttə, bu vərəq mənim çəkdiklərimdən öz təmizliyi,
səliqəliliyi ilə seçilirdi. Amma neyləmək olardı?! Ertəsi gün
gəlib işləri təhvil verəndə müəllim vərəqlərin ikisini – mənim
çəkdiklərimi bir kənara qoyub, üçüncü vərəqə diqqətlə nəzər
saldı, sonra da başını qaldırıb baxdı mənim üzümə. Yalanla aram
olmadığı üçün özümü itirdim. Üzümün ifadəsi də, görünür,
tamam dəyişmişdi. Müəllim o saat başa düşdü ki, bu vərəqi
mən işləməmişəm. Onu mənə qaytarıb dedi ki, get, təzədən çək,
sabah səhər gətirməsən, zaçotsuz qalacaqsan.
İnstitutdan çıxıb yataqxanaya gəldim. Məni fikir götürmüşdü.
Axı səhərədək işin heç üçdə birini də görə bilməzdim. Bu vaxt
otaq yoldaşlarım doluşdular içəri. Məni qanıqara görüb, səbəbini soruşdular. Əhvalatı onlara danışdım. Dedilər ki, fi36
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kir eləmə, indi hamımız köməkləşib, bunu səhərə kimi çəkib
qurtararıq. Və iş başlandı. Hərəmiz çertyojun bir hissəsini çəkirdik. İşimizi səhərə yaxın qurtardıq. Bir az mürgüləyib, gözümün acısını aldıqdan sonra vərəqləri aparıb təhvil verdim. Bunu
danışmaqda məqsədim otağımızdakı kollektivçiliyin müsbət
cəhətlərindən birini qeyd etməkdir.
Birinci semestri riyaziyyat və geodeziyadan «4», fizika və
tərsimi həndəsədən «3»-lə başa vurdum. Orta məktəbdə oxuyanda həmişə əlaçı olmuşdum (onuncu sinfi bitirəndə yalnız
Azərbaycan və rus dillərinin yazısından «dörd» aldığım üçün
mənə medal düşməmişdi), amma indi bu qiymətlərə də sevinirdim. Məndə inam yarandı ki, institutda oxuya bilərəm.
İkinci semestrdə işim bir az da düzəldi. Əkbərin qardaşı
Mahmudun köməyi ilə yataqxanada üçnəfərlik otağa keçdim.
Bu, dərslərə və imtahanlara hazırlaşmağıma da yaxşı təsir göstərdi. İkinci semestrin imtahanlarını verəndə iki fəndən «5» aldım.
Yavaş-yavaş institut həyatına alışmağa başladım. Birinci kursu bitirdikdən sonra biz Şamaxı rayonuna geoloji praktikaya getdik. Şamaxının Meysəri kəndində təxminən bir ay təcrübə keçdik. Rəhbərimiz dosent İosif Ruvimoviç Reyxman idi. Onunla
birlikdə Şamaxı rayonunu, demək olar ki, başdan-başa gəzdik.
Çox gözəl yerlər idi. Biz geoloji kəsilişləri öz gözlərimizlə görür, onların üzərində tədqiqatlar aparırdıq. O vaxta qədər mən
Bakıdan kənara çıxmamışdım. Bu təcrübə isə mənə və yoldaşlarıma doğma Vətənimizi daha yaxşı görüb tanımağa imkan
verdi. Dağların, meşələrin, çəmənlərin ətri adamı az qala bihuş
edirdi. Bulaqlardan su içməkdən doymurdum.
İkinci kursa böyuk həvəslə başladım. İş elə gətirdi ki, yataqxanada yenidən 33 nömrəli otağa düşdüm. Lakin indi otaqda
ancaq fakültəmizin tələbələri qalırdılar. Bizim qrupdan isə
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otaqda üç nəfər idik – Sabir Həsənov, Arif Şıxlinski və mən.
Paralel qruplarda təhsil alan yoldaşlarımızdan ikisini mütləq
qeyd etməliyəm: geofiziklər Həmid Ağamalıyev və Valentin
Pospeyev. Valentin Rusiyanın Krasnodar şəhərindən gəlmişdi.
Yaşıdlarımın yadında olar: müharibədən sonra Bakının ali məktəblərində təhsil alan tələbələr arasında rusiyalı gənclər az deyildi. Yadımdadır, bir dəfə Valentindən soruşdum:
‒ Moskva və Leninqrad kimi şəhərləri qoyub, oxumaq üçün
nə əcəb Bakını seçmisən? Rusiya şəhərlərinin biri sənin üçün
daha münasib olmazdımı?
Valentinin cavabı məni mütəəssir etdi, həm də ürəyimi iftixar
hissi ilə döyündürdü. O, belə dedi:
‒ Əvvəla Bakının iqlimi elədir ki, qışı adi bir pencəklə də başa
vurmaq olur və bu, yoxsul bir tələbə üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Digər tərəfdən, Bakı camaatı çox qonaqpərvər və
mehribandır. Burada adamlara böyük hörmətlə yanaşır, yaxşılıq
etməkdən zövq alırlar.
İnstitutun üçüncü kursunda oxuyanda yataqxanada Valentinlə bir otaqda qalırdıq. Başqa otaqlarda olduğu kimi, bizim
otaqda da xırda divar radiosu var idi. Günlərin birində yenə
oturub dərslərə hazırlaşırdıq. Bu vaxt radiodan simfonik musiqi
eşidildi. Qalxıb, radionu söndürdüm. Valentin başını qaldırıb
dedi:
‒ Niyə qoymadın musiqiyə qulaq asaq?
Cavab verdim ki, «Sən bu musiqini başa düşürsən, mən başa
düşmürəm».
Valentin gülümsəyib dedi:
‒ Səhv edirsən, bu çox gözəl musiqidir. İstəsən, sən də onu
başa düşər və sevərsən.
Sonra da əlavə etdi:
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‒ Maraqlıdır ki, kinofilmlərə baxanda sən həmin ekran əsərlərində səslənən simfonik musiqiyə dodaq büzmürsən. Çünki
ekranda cərəyan edən hadisələri, təbiət mənzərələrini öz gözlərinlə görməyin həmin musiqini qavramağına kömək edir. İndi
isə radioda ancaq musiqinin özü səslənir və sən onun «dilini»
bilmədiyin üçün, qavraya da bilmirsən. Amma eybi yoxdur, bu,
düzələn işdir...
Bir-iki həftə keçdi və Valya bildirdi ki, filarmoniyaya bilet
alıb və biz simfonik konsertə gedəcəyik. Konsertdə ifa edilən ilk
simfonik əsərin mövzusu kənd həyatından alınmışdı. Müəllifi
yadımda deyil, amma o yadımdadır ki, musiqini dinlədikcə,
gözlərim önündə mənə doğma olan kənd lövhələri canlanırdı...
Simfonik konsert çox xoşuma gəldi və mən Valentinə bu gözəl
«dərs» üçün təşəkkür etdim. Simfonik musiqi ilə o ilk canlı
görüş isə mənim üçün əbədi bir sevgiyə çevrildi. Gözəl simfonik əsərlər mənim üçün muğamlarımız qədər əzizdir.
Qrupumuzun tələbələrindən Məmməd Mirzəyev və Müslüm
Vəliyev də yataqxanada qalırdılar və otağımıza tez-tez gəlirdilər.
Bizim söhbətimiz tuturdu. Ona görə də imkan düşən kimi bir
yerə toplaşır, deyib-gülür, institut yeniliklərindən xəbər tutur,
bilmədiklərimizi bir-birimizdən öyrənirdik. Qiymətlərimin
sırasında «3» qalmadı və «5»-lərin sayı artmağa başladı.
İkinci kursdan sonra da praktikaya qrup şəklində getdik.
Bu dəfə Goranboy rayonunda iki ay təcrübə keçməliydik. Qrupumuza fakültənin dekanı Mustafa Babayev rəhbərlik edirdi. Biz
Cənubi Qafqazın geoloji quruluşu ilə tanış olduq. Azərbaycanın
bu hissəsinin təbiəti, gözəllikləri hamımızı valeh etdi.
Üçüncü kursda yataqxanada mənə üçüncü mərtəbədə yer
verdilər. Otaqda yeddi nəfər idik. Burada mən qrupumuzun
tələbəsi Hüsü Abdullayevlə yoldaşlıq etməyə başladım. Hüsü
39

Ömrümün illəri və izləri

çox çalışqan oğlan idi və onun bu çalışqanlığı mənə də böyük
təsir göstərirdi. Onun boş-boş laqqırtıdan, ümumiyyətlə xoşu
gəlmirdi. Hüsü ilə yoldaşlığımın xeyri o oldu ki, mən bütün
dərslərdən «5» alaraq, əlaçı təqaüdçülər cərgəsinə düşdüm. Bu
təqaüd ailəmizə də kömək etməyə imkan yaratdı.
Üçüncü kursu bitirdikdən sonra, məni istehsalat təcrübəsi
üçün Qobustan rayonunun Çeyildağ sahəsindəki dayaz qazma
kontoruna göndərdilər. O vaxt geoloji-kəşfiyyat işlərində dayaz
qazma (çox zaman buna «struktur qazması» da deyirdilər – X.Y.)
geniş intişar tapmışdı. Bunun da səbəbi o idi ki, həmin dövrdə
strukturların geofiziki üsullarla öyrənilməsi işi hələ başlanğıc
mərhələsində idi.
Dayaz qazma kontorunda mənə iş də verdilər və mənim
üçün bu, necə deyərlər, həm ziyarət oldu, həm də ticarət. Orada
düz dörd ay kollektor vəzifəsində işlədim. Mən qazma vaxtı
quyulardan çıxan süxurların növünü (qumdaşı, qum, gil və
sair), rəngini, sərtliyini və digər xüsusiyyətlərini müəyyən edir,
quyunun sənədlərini tərtib edirdim. Çox həvəslə çalışırdım.
Hətta müstəqil olaraq, Çeyildağ sahəsinin xəritəsini də tərtib
etdim.
Çeyildağda işləməyimin mənə bir xeyri də bu oldu ki, həyatımda ilk dəfə fəhlə kollektivinin və fəhlələrlə işin nə demək
olduğunu başa düşdüm. Bu təcrübə sonralar rəhbər vəzifələrdə
çalışarkən mənə çox kömək etdi.
Çeyildağın mənə maddi cəhətdən də yaxşı köməyi dəydi.
Dörd ayın maaşı ilə mən həm ailəmizə «əl» tutdum, həm də
özümə pal-paltar aldım.
İnstitutda dərslər başlanan kimi, tələbələrin elmi cəmiyyətində Çeyildağ barəsində məruzə etdim. Bu, mənim həyatımda ilk elmi iş oldu. Məruzənin maraqla qarşılanması isə mənim
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üçün sanki stimul rolunu oynadı və deyə bilərəm ki, məndə
elmi araşdırmalara həvəs elə o vaxt yarandı.
Dördüncü-beşinci kurslarda yataqxanada dördnəfərlik otaqlarda qaldım. Otaq yoldaşlarım Hüsü, Müslüm və Sabir öz qrupumuzun tələbələri idilər.
Yataqxana həyatının öz xüsusiyyətləri, öz gözəllikləri var.
Bunları isə yalnız ali məktəbdə oxuyarkən yataqxanada qalanlar duya bilərlər.
... Bir axşam Sabir və Müslüm şahmat oynayırdılar. Gecə
saat on bir oldu, bunlar oyunu qurtarmadılar, on iki oldu qurtarmadılar... Hüsü deyinməyə başladı ki, yatmaq vaxtıdır, işığı
söndürün. Sabir də cavab verdi ki, bura ümumi yataqxanadır,
sənin xüsusi evin deyil, yatmaq istəyirsən, yıxıl, yat, biz isə oynayacağıq...
Gecənin bir aləmində qulağıma tütək səsi gəldi. Gözümü açıb
gördüm ki, Hüsü bardaş qurub, oturub çarpayısının üstündə
və şirin-şirin tütək çalır. Sabirlə Müslüm də oyandılar. Başımı
yastıqdan qaldırıb soruşdum ki, Hüsü, nə edirsən, səhər saat beşdə də tütək olar?
Cavab verdi ki, olar, bura yataqxanadır, kefim gəlib, çalıram,
səhər saat beş olmur, lap altı olsun! Bunun sizə dəxli yoxdur!
Bu «daşların» kimin bostanına atıldığını başa düşmək çətin
deyildi. Hüsü bir qədər əvvəl Sabirin dediklərini indi onun özünə qaytarırdı. Yuxumuz qaçdı və hamımız gülməyə başladıq.
Bir gün də qərara gəldik ki, «kolxoz» düzəldək. Çünki ayrıayrılıqda yeməyə çox pul gedirdi. Biz isə qənaət etmək istəyirdik.
Pul yığdıq. Növbə ilə birimiz bazara gedir, birimiz xörək bişirir,
birimiz qabları yuyurdu. İşimiz çox yaxşı gedirdi: xörəklərimiz
dadlı olurdu, xərcimiz də az çıxırdı. Amma qab yumaq növbəsi
Müslümə çatanda dedi:
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‒ Bu, mənlik deyil. Mən qab yumayacağam. Bizim qab yuduğumuz yerdə qızlar da qab yuyurlar. Mən onlardan utanıram.
Pullarımı verin, mən «kolxozdan» çıxıram.
Beləliklə, keçmiş sovetlər birliyində «kolxozu» Müslüm birinci dağıtdı.
Tələbəlik həyatı belə əhvalatlarla zəngin idi. Yataqxana ilə
bağlı xatirələrimi isə tələbə yoldaşlarımızdan Maisin yazdığı
şeirlə bitirmək istəyirəm:

Yataqxana
Öz evindən, öz kəndindən xeyli uzaqda,
Tələbələr mənzilində heç olmusanmı?
Dostlarınla kiçik bir sadə otaqda
İllər boyu qərar tutub sən qalmısanmı?
Bəzən dilsiz gecələrdə girib yerinə,
Yuxu basıb, döşdə dəftər yatmısanmı sən?
Əla qiymət almaq üçün alın tərinə,
De, imtahan zamanı batmısanmı sən?
Pilətənlə isindikcə de, yataqxanada
Qazan asıb, tanış qızdan duz almısanmı?
Evinizdən gətirdiyin güllü çaydana
Lənkəranın tünd çayından heç salmısanmı?
Beş il qayğı çəkən ey əziz ana,
Tələbələr unutmamış haqqı-sayını,
Söylə görüm, söylə, ey yataqxana,
Kim tərk etmiş məndən qabaq bu çarpayını?
Bəlkə gənc geoloqdur dağlar içində?!
Bəlkə indi müəllimdir, kənddə dərs deyir?
Bəlkə qoca Miçurintək bağlar içində,
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Ağaclara, bağ-bağçaya yeni can verir?
Yataqxana, aylar keçib, illər keçsə də,
Gül açacaq ürəyimin bu xoş niyyəti,
Unutmaram, unutmaram, yüz il ötsə də,
Sənin ana qoynundakı səmimiyyəti.

SARAY AŞINDAN DA OLDUQ,
NOVXANI AŞINDAN DA...

B

eşinci kursu 1952-ci ildə bitirdim. Diplom layihəm Ələt
qırışığının perspektivliyinə həsr edilmişdi. Həmin il
sentyabr ayının 18-də diplom işimi müdafiə edərək, neft və qaz
yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə dağ mühəndisi adını
aldım.
Biz beşinci kursda oxuyanda məlum oldu ki, təhsildə fərqlənən tələbələri aspiranturada saxlayacaqlar.
Məni geoloji-kəşfiyyat kafedrasında aspirant saxlamağı
qərara almışdılar. Dörd ay davam edən diplom praktikasında
«Ayrantökən» məntəqəsində oldum. Burada Ələt qırışığının
perspektiv neftliliyinə dair çox geniş bir diplom layihəsi hazırladım. Diplom rəhbərim kafedranın dosenti Baxış Sultanov
idi. O, təqdim etdiyim işlə tanış olduqdan sonra dedi ki, «Sənin diplom layihən təxminən namizədlik dissertasiyasına bərabərdir. Allah qoysa, aspiranturaya daxil olsan, elə bir ilin içindəcə müdafiə edərsən». Lakin ataların yaxşı bir sözü var, deyirlər «Sən saydığını say, gör fələk nə sayır».
O vaxt aspirantura üçün nəzərdə tutulan məzunları təyinatdan kənarda saxlayır və işləmək üçün ayrı-ayrı bölgələrə göndərmirdilər. Elə bu səbəbdən də mən təyinat bölgüsündə iştirak
etməmişdim. Arxayın idim ki, mütləq aspiranturada qalacağam.
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Lakin diplom işini müdafiə etdikdən sonra fakültənin dekanı
məni və Arif Şıxlinskini çağırıb dedi ki, «Moskva sizin aspiranturada saxlanılmağınıza icazə vermir». Özü də guya bu,
atalarımızın həbsi ilə bağlıdır. Stalin-Bagirov dövrü olduğundan
heç səsimizi də çıxartmadıq, dinməzcə çıxıb getdik. Sonralar
məlum oldu ki, bunların hamısı yalan imiş. Moskvaya heç bir
sənəd getməmişdi. Sadəcə olaraq, bizim yerimizə o vaxt böyük
vəzifələrdə işləyən şəxslərin qohumlarını salmışdılar.
Bakılıların bir məsəli var, deyirlər ki, «Saray aşından da olduq,
Novxanı aşından da». Ariflə mən nə aspiranturada saxlanıldıq,
nə də qanuni təyinatımızı aldıq. «Havada» qalmışdıq. İşi belə
görən diplom rəhbərim dedi ki, daha gözləməyə dəyməz, get
istehsalata, özünə iş tap. Məsləhətini də bir atalar sözü ilə
əsaslandırdı: «Fərasətli toyuq zibillikdə də dən tapar». Mənim
də yadıma başqa bir atalar sözü düşdü: «Məsləhətli don gen
olar».

NEFT DAŞLARINDA

D

iplomumu aldıqdan sonra «Dövlətxüsusineftlayihə»
adlı bir idarədə işə düzəldim. Lakin orada çox qalmadım,
çünki o idarənin işi əsasən mühəndis geologiyası ilə bağlı idi.
Odur ki, Moskvaya, SSRİ neft sənayesinin rəhbərliyinə ərizə ilə
müraciət etdim və xahiş etdim ki, məni o vaxt təzə təşkil olunmuş
«Dənizneft» İstehsalat Birliyinə keçirsinlər. Müraciətimə müsbət
cavab verildi. Məni həmin İstehsalat Birliyinin aparatında işə
qəbul etdilər. Amma bu, mənə asan başa gəlmədi. İşim düzələnə
qədər xeyli əziyyət çəkdim.
Birliyin aparatında 1952-ci ilin dekabr ayından 1954-cü il mart
ayının 24-dək işlədim. Əvvəlcə böyük mühəndis, sonra bölmə
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rəisi vəzifələrində çalışdım. Burada işlədiyim dövrdə mənim bir
geoloq kimi yetişməyimdə Anatoli Petroviç Uşakovun, Amberki
Lukiç Putkaradzenin, Mirkazım Əhəd oğlu Məmmədovun və
başqalarının böyük rolu oldu. «Dənizneft»də maaşım da yüksək idi və ailəmizin maddi vəziyyəti xeyli yaxşılaşdı. O vaxt
institutda oxuyan bacılarıma da kömək etməyə başladım. Anamı işdən çıxartdırıb, evdə oturtdum. Bir sözlə, adam kimi dolanmağa başladıq. İşim də yaxşı gedirdi. Amma bununla belə, özümü narahat hiss edirdim. Elə bil nə isə sıxırdı məni.
Fikirləşirdim ki, bilavasitə istehsalatda çalışmasam, yaxşı geoloq ola bilməyəcəyəm.
Odur ki, «Gürganneft» trestinin baş geoloqu Fuad Səmədovun
təklifi ilə və öz xahişimlə Neft Daşlarının birinci mədəninin
böyük geoloqu vəzifəsinə getdim.
Neft Daşlarının gur-gur guruldayan vaxtı idi. Xəzərin suları
üstündə salınmış və şöhrəti dünyanın hər yerinə yayılmış bu
şəhərdə işləmək o qədər də asan deyildi. Üstəlik də mən çox
arıq, çəlimsiz, fiziki cəhətdən zəif bir oğlan idim. Boyum yaxşı
idi – 174 santimetr. Amma çəkim... Tərəzinin üstünə çıxanda
cəmi-cümlətanı əlli dörd kilo gəlirdim. Buna görə də həm evdə,
həm də «Dənizneft»in aparatında məni Neft Daşlarına getmək
fikrindən daşındırmağa çalışır, deyirdilər ki, ağlını başına yığ,
əcəl səni girləməsin. Ora getsən, birtəhər olacaqsan, öləcəksən...
Amma mən «Ölər Kərəm, dönməz bu yoldan!» deyib, qərarımı
dəyişmədim.
O vaxt Dəniz kəşfiyyat kontorunda baş geoloq işləyən
A.L.Putkaradze bundan xəbər tutanda, məni çağırıb dedi: «Xoşbəxt, əgər sən Neft Daşlarında indiyədək işləyən mədən geoloqları kimi işləyəcəksənsə, mən sənin oraya getməyinə razı
deyiləm, yox, əgər işdə dəyişiklik etmək fikrindəsənsə, onda
get».
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1954-cü il mart ayının 24-dən Neft Daşlarında işə başladım.
O vaxt birinci mədənin müdiri Bəxtiyar Məmmədov idi. O,
məni çox yaxşı qarşıladı. Birinci mədən «Gürganneft» trestinə
tabe idi. Bu trest Pirallahı adasına çatmamış yaxın bir yerdə –
Abşeronun ucunda yerləşirdi. Rəisi Viktor Antonoviç Noqayev,
baş geoloqu isə, dediyim kimi, Fuad İbrahim oğlu Səmədov idi.
Məlumdur ki, Neft Daşları Bakıdan 90 km və Pirallahı
adasından 40 km uzaqda – açıq dənizdə yerləşir. Abşeronu isə
Pirallahı adası ilə süni damba birləşdirir. Dambaya əvvəllər
maşınla, sonra isə elektrik qatarı ilə gedib, oradan da gəmiylə
Neft Daşlarına yollanırdıq. «Loger» tipli gəmilər Neft Daşlarına
təxminən 3 saata gedib çatırdı. Sonralar şəhərdən də oraya
«Andoqa» adlı gəmi işləməyə başladı. Hava yaxşı olanda
Bakıdan Neft Daşlarına bu gəmi 8-9 saata, hava pis olanda isə
12-13 saata gedirdi.
Neft Daşlarında çox həvəslə işləyirdim və tezliklə məni
tanımağa başladılar. Təvazökarlıqdan uzaq da olsa, deməliyəm
ki, mədən geoloqlarının fəaliyyətində inqilab etdim, tədqiqat
işlərinin miqyasının genişlənməsinə nail oldum. Ümumiyyətlə,
o vaxt bütün Sovet İttifaqında neft yataqlarının elmi surətdə
istismarına ciddi fikir verilirdi. Neft Daşları da yeni yataq
olduğundan bütün yeniliklərin burada tətbiqi mümkün idi və
mən bu məsələyə xüsusi diqqət yetirir, vaxtımın çoxunu bu
işə sərf edirdim. Mənim geoloji şöbəm artıq əsl elmi mərkəzə
çevrilmişdi. Trestin baş geoloqu Fuad Səmədov bütün tədqiqat
işlərinin mənim şöbəmdə cəmləndirilməsini tapşırmışdı.
Həmin il Neft Daşlarında laylara su vurulması prosesi başlandı.
Bu proses tədqiqat işlərinin daha da genişləndirilməsini tələb edirdi. Az sonra bu işlərin sorağı Azərbaycanın bütün neft
sənayesinə yayıldı. Eyni zamanda, mən trestin hər iki mədəninin (ikinci mədənin böyük geoloqu Ənvər Məmmədov
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idi) gənc mühəndislərini toplayıb, elmi dərnək yaratdım. Həmin mühəndislər hər ay burada elmi məruzələrlə çıxış edir
və həmkarlarını əldə etdikləri elmi nəticələrlə tanış edirdilər.
Sonralar bu elmi dərnək elmi cəmiyyətə çevrildi.
O vaxt keçmiş İttifaqda və onun respublikalarında siyasi
və elmi bilikləri yayan bir cəmiyyət var idi ki, adına «Bilik»
Cəmiyyəti deyirdilər. Onun mərkəzi idarə heyəti Moskvada
yerləşirdi. Bizim Neft Daşlarındakı elmi cəmiyyətimiz bu məşhur
qurumun səmərəli fəaliyyət göstərən yerli təşkilatlarından biri
kimi tanındı.
1956-cı ildə mən ömrümdə ilk dəfə olaraq, Azərbaycandan
kənara çıxdım. Kuybışev şəhərində (indiki Samara) ölkənin neft
sənayesi işçilərinin müşavirəsi keçirilirdi. Azərbaycandan da bu
müşavirədə neft sənayesi naziri Süleyman Azad oğlu Vəzirov
başda olmaqla böyük bir nümayəndə heyəti iştirak edirdi.
Nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri də mən idim. Müşavirəni
o vaxt İttifaqın neft sənayesi naziri olan məşhur həmyerlimiz
Nikolay Konstantinoviç Baybakov aparırdı. Bu müşavirədə iştirak etməyim mənə İttifaqın neft sənayesində gedən proseslərlə,
müxtəlif elmi-texniki və təşkilati ideyalarla tanış olmağa imkan
verdi.

EVİMİZƏ GƏLƏN İŞIQ

19

57-ci il yanvarın 12-də mənim şəxsi həyatımda da
əlamətdar bir hadisə baş verdi. Mən sevib seçdiyim
qızla – Fəridə xanımla ailə qurdum.
Toyumuzu Pirşağıda elədik.
O vaxt bu toy kənd camaatı, qohum-əqrəba üçün müəyyən
mənada gözlənilməz oldu. Bunun iki səbəbi var idi. Əvvəla,
47

Ömrümün illəri və izləri

hamı belə hesab edirdi ki, toyun vaxtı düzgün təyin olunmayıb.
Çünki Bakı kəndlərində qışda toy etməzdilər. Toylar ya payızda,
ya da yazda olurdu. Özü də xüsusi toyxana qurulurdu ki, belə
toyxananı qış günündə qurmaq mümkün deyildi. Həm də o
vaxt «pullu toy» edirdilər. Toya dəvət edilənlər gəlib adlarını
siyahıya yazdırır, pul salır, keçib toyxanada bir qədər oturduqdan, oynadıqdan sonra toyxananı tərk edirdilər və onların yerini başqaları tuturdu. Beləliklə, toya gələn adamların sayı asılı
olurdu toy edən adamın özünün və ya ata-anasının başqalarının
toyunda iştirak etməsindən. Başqa sözlə, bu artıq «borca borc»,
yaxud haçansa verilmiş borcun qaytarılması məsələsi idi.
Qərara gəldim ki, kənddə «inqilab» edim, yəni məclis qurulsun, qonaqların hamısı bir süfrə arxasında əyləşsin, desin, gülsün, rəqs etsin, şənlənsin... Əlbəttə, əmilərim (o vaxt hamısı
sağ idi) – Əlibala, Tağı, Baba və Əjdər bu fikri bəyənmədilər.
Dedilər ki, kompaniya lazım deyil, toyu ata-baba qaydasında
eləməliyik. Bunu da belə əsaslandırdılar ki, biz, yəni mənim
atamdan başlayaraq, bütün qohum-əqrəbam, – çox toylarda
iştirak etmişik və indi onun əvəzi çıxmalıdır. Onlar çox dedilər,
amma mən öz fikrimdə qaldım. Nəhayət, böyük əmim Əlibala
dedi ki, «Yaxşı, necə istəyirsən, get, elə də et!». O biri əmilərimə
də tapşırdı ki, «Bununla işiniz olmasın, toyu öz pulu ilə edir,
qoy, xətri necə istəyirsə, elə də etsin».
Beləliklə, Pirşağı kəndinin köhnə toy ənənəsi ilk dəfə bizim toyumuzla pozuldu. «Kompaniya» şəklində keçən bu toy
kənddə çoxlarının xoşuna gəldi. Lakin mənim bu «inqilabi»
hərəkətimin yalnız bir davamçısı oldu. Kənddə bu şəkildə ikinci toyu uşaqlıq dostum Ağazər etdi, amma növbə o biri dostumuza – Böyükağaya çatanda hər şey bitdi. Böyükağa dedi ki,
«Mən toyumu dədə-baba qaydasında edəcəyəm. Palaza bürün,
el ilə sürün, – deyiblər. Camaat necə, mən də elə!».
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İndi xəyalən həmin günlərə qayıdarkən deyə bilərəm ki,
Pirşağının tarixində «kompaniya» şəklində ilk toyu mən elədim.
Mənim Fəridə xanımla tanışlığımın böyük tarixi var.
İnstitutun dördüncü kursunda oxuyurdum. O vaxt institutun
fakültələrində ədəbi-bədii gecələr, müsamirələr, rəqs və sualcavab gecələri, məşhur adamlarla görüşlər keçirilir, konsertlər
təşkil edilirdi. Energetika fakültəsində təhsil alan dostum Ağazər
bir gün mənə dəvətnamə verib, energetiklərin gecəsinə dəvət
etdi. Gecəyə kurs yoldaşım Müslümlə getdim. Zalda bizdən
arxada qızlar əyləşmişdilər. Bu qızlar energetika fakültəsinin
birinci kurs tələbələri idilər. Müslüm qızlarla söhbət etməyə
tez mövzu tapırdı. İndi də belə oldu. Bir də baxıb gördüm ki,
Müslümlə qızlar elə bil bir-birlərini uşaqlıqdan tanıyırmışlar.
Qeyri-ixtiyari olaraq, mən də söhbətə qoşuldum. Tanış olduq.
Bu qızların biri də mənim indiki xanımım Fəridə idi. Gecəyə o,
rəfiqəsi – tibb institutunun tələbəsi Afətlə gəlmişdi. Sonralar
Afət xanımın bizim həyatımızda böyük rolu oldu.
... Fəridə ilə hərdənbir rastlaşırdım və bəzən, necə deyərlər,
kəlmə də kəsirdim. Öyrəndim ki, əvvəllər Pirşağıda bağları olub
və Fəridəgil yayı orada keçirirmişlər. Sonra onun şəklini institutun divarındakı əlaçı tələbələr lövhəsində gördüm. Daxilimdəki
hansısa hiss məni ona tərəf çəkirdi və günlər ötdükcə bu hiss
daha da güclənirdi.
Dördüncü kursu bitirəndə institutdan mənə Bilgəh istirahət
evinə göndəriş verdilər.
İstirahət evinin könülaçan mənzərəsi vardı. Adamı valeh
edən bu gözəl guşə dənizin sahilində sanki saflıq və gümrahlıq
mücəssəməsi idi...
Artıq iki gün idi ki, istirahət evindəydim. Bura hər gün Bakıdan
avtobus gəlirdi. Növbəti avtobusun qapıları açılanda və adamlar düşməyə başlayanda gözlərimə inanmadım. Fəridə!.. Buraya
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o, atası ilə gəlmişdi. Tez yaxınlaşıb, salam verdim. Fəridə məni
atası ilə tanış etdi, dedi ki, «Xoşbəxt Pirşağıdandır, institutda
bir yerdə oxuyuruq». Fəridənin atası Əbdülhüseyn kişi şəhərə
qayıtmalıydı. Biz onu birlikdə yola saldıq. Kişi gedəndə Fəridəni
mənə tapşırdı. Bu yerdə mən də qoçaqlığımı nümayiş etdirməli
oldum. Avtobus dayanacağında adam çox idi. Hiss etdim ki,
kişiyə avtobusda yer olmayacaq. Bəs nə etməli?! Gördüm ki,
avtobusun pəncərələrinin birinin şüşəsi yoxdur. Heç məndən
gözlənilməyən iş! İndiyə qədər də təsəvvür edə bilmirəm ki, avtobusun pəncərəsindən içəriyə necə girdim, kişi üçün yeri necə
saxladım. Deyim ki, bu, mənim məhəbbət aləmində göstərdiyim
ilk şücaət idi. Sonralar ikimiz də bu hadisəni yadımıza salıb,
doyunca gülürdük…
İş belə gətirdi ki, istirahət evində Fəridə də mənim mərtəbəmə
düşdü. Otağı da bizim otağa bitişik idi. İstirahət evində dincələnlər cürbəcür oyunlar oynayırdılar: nərd, domino, kart, tennis... Mən onunla nərd oynadım, uduzdum, kart oynadım, uduzdum, domino oynadım, uduzdum... O, başqalarını da mənim
günümə salırdı. Lakin onunla oyunda məğlubiyyət mənim heç
vecimə də deyildi. Mən vurulmuşdum! Gecə-gündüz fikrimdən
çıxmırdı, ürəyimdə hər an onunla danışırdım. Amma ona ürəyimi açmağa, «Sevirəm» deməyə cürətim çatmırdı. Onda məktub yazmaq qərarına gəldim.
O məktubu mən səhərdən axşamadək güclə yazdım. Bir
cümlə yazırdım, pozurdum, kağızı cırıb atırdım, sonra yenidən
ağ vərəq götürüb, təzə cümlə yazırdım, bir az fikirləşib, o kağızı
da cırıb atırdım... Axı mən ömrümdə ilk dəfə idi ki, qıza məktub
yazırdım. Özü də necə məktub?! Sevgi məktubu!
Axır ki, məktubu bir təhər yazıb qurtardım. Yaxşı, bəs bu
məhəbbət naməsini mən ona necə verim, necə çatdırım? Yenə
baş sındırmalı oldum. Yadıma düşdü ki, ondan oxumağa bir
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kitab almışam. Aparıb kitabı verəndə, məktubu da verərəm.
Belə də etdim. Əvvəl ona kitabı verdim, sonra da məktubu
uzatdım. Təəccübləndi:
‒ Bu nədir?
Sıxıla-sıxıla cavab verdim:
‒ Məktubdur, sənə yazmışam.
Dedi:
‒ Kitabımı qaytardın, yaxşı elədin, məktubunsa özün üçün
qalsın!
Beləcə, məktub ünvanına çatmadı və mən kor-peşman geri
döndüm. Üzü üstə çarpayıma uzanıb, gecə düşənə qədər yerimdən durmadım.
Biz evlənəndən sonra bu məktub əhvalatını tez-tez xatırlayırdıq və hər dəfə də Fəridə gülə-gülə deyirdi ki, «Ay dilbilməz,
məktubu kitabın arasına qoyub versəydin, mən də onu görüb,
istər-istəməz oxumalı olacaqdım».
Amma o vaxt Fəridə məndən küsdü. Daha orada biz birbirimizlə danışmadıq. İstirahət evində mənimlə dincələnlər
adımı Məcnun qoymuşdular. Çoxları soruşurdu ki, mən o
məktubda nə yazmışdım. Cavab verirdim ki, ünvanına çatmayan
və oxunmayan məktub haqqında danışılmağa dəyməz. Sonralar
yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu mənə həsr etdiyi və 1957-ci ildə
nəşr etdirdiyi «Xəzərin qoynunda» sənədli povestində həmin
məktubu gözəl bir bədii parça, daha doğrusu, gözəl bir mənsur
şeir səviyyəsinə qaldırdı. Onu olduğu kimi təqdim edirəm ki,
bəlkə gənc sevgililər bu məktubdan özləri üçün nə isə götürə
bildilər.
«Əzizim Fəridə!
Biləsən bu məktubu yazmağa başlarkən qəlbim necə döyünür. Yanımda adam olsa, vallah, döyüntüsünü eşidər.
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Məktubu yazmağa məni vadar eləyən odu ki, səninlə üzbəüz gələndə, söhbət eləyəndə ürəyimdəkiləri deyə bilmirəm. Sonra da bunun peşmançılığını çəkirəm, özümü cəsarətsizlikdə təqsirləndirirəm.
Onunçun da ürəyimdəkiləri məktubla sənə çatdırmağı lazım bilmişəm.
Səni sevirəm, Fəridə! Sevirəm!!!
Səni gördüyüm o gecədən, o konsert gecəsindən sonra heç unuda
bilmirəm. Elə istəyirəm həmişə yanında olum. Sözünü, söhbətini
dinləyim. Nəfəsini yaxından hiss eləyim.
Neçə dəfə istəmişəm o əziz, müqəddəs «sevirəm» sözünü sənə deyim. Ancaq...
Məktub indi dilimi açıb. Məktub cəsarət gətirib mənə. Məktubla
necə asan imiş ürəyindəkini demək!
Bilmirəm, cavabında sən nə yazacaqsan mənə. Kaş, sən də mənim
kimi «sevirəm» yazaydın!.. Onda mən dünyanın xoşbəxti olardım,
vallah, doğru sözümdü, Fəridə, xoşbəxti!
Adım Xoşbəxt olsa da, xoşbəxtliyimi sənsiz təsəvvürümə gətirə bilmirəm. İnan buna, inan, Fəridə!
Yuxumda tez-tez görürəm səni... Çox qəribədir ki, yuxuda da deyə
bilmirəm ürəyimdəkiləri sənə. Həmişə araya söz salırsan... Dünən gecə
də elə oldu. «Sevirəm» kəlməsi elə dilimin ucunda qaldı. Cəsarətlənib
elə demək istəyirdim ki, yuxudan ayıldım...
Məktubuma səbirsizliklə cavab gözləyirəm. Məni sevindirəcək cavab.
Mənim fikrim qətidir, Fəridə. Səninlə ailə qurmaq istəyirəm. İstəyirəm ömürlük, həmişəlik mənim Fəridəm olasan! Ancaq mənim!
Fəridəm!.. Mənim Fəridəm! Ay Allah, görəsən mən, bu sözü ağızdolusu sənə deyə biləcəyəmmi?!.
Sevgimə sevgiylə dolu məktub almaq fikrindəyəm. Alacağammı?!
Almaq fikrindəyəm. Alacağammı?! Allah bilir, Allah bilir!
Fəridə, institutu qurtaranda elektrik mühəndisi olacaqsan, məlum
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məsələdir. Elektrik işıq deməkdir, işıq!.. O günü səbirsizliklə gözləyirəm,
evimizə gəlişinlə işıq gətirəsən... Gəlişinlə ömrüm işıqlansın, Fəridə!..
Səbirsizliklə çavab gözləyirəm.
Səni sevən, səndən ürəyincə cavab alandan
sonra özünü əsl xoşbəxt sayacaq Xoşbəxt».
...İstirahət evindən küsülülər kimi qayıtdıq.
Sonra institutda dərslər başlandı. Hərdən orada üz-üzə gəlirdik, amma danışmırdıq. Bir dəfə Hüsü dedi ki, «Bayaq fikrin harada idisə, görmədin, Fəridə gizlincə sənə baxırdı.
Hiss edirəm ki, o, səninlə barışacaq. Amma gərək birinci sən
onu dindirəsən». Düzü, tərəddüd edirdim. Düşünürdüm ki,
yaxınlaşıb dindirərəm, o da birdən çevrilib çıxıb gedər. Bəs sonra?
Bir-iki gün də keçdi və mənim riskə getməkdən savayı
çarəm qalmadı. Fəridəni institutda görən kimi yaxınlaşıb sözə
başladım:
‒ Bir gün Molla Nəsrəddin elan edir ki, ona peyğəmbərlik
verilib. Camaat da yığışıb deyir ki, ay Molla, sənə peyğəmbərlik
verilibsə, bir möcüzə göstər. Məsələn, o dağa denən sənə tərəf
gəlsin.
Molla dilinin altında nə isə deyir, sonra da dağa tərəf getməyə
başlayır. Camaat deyir ki, Molla, sən nə edirsən, hara gedirsən?
Molla cavab verir:
– Mən o forslu peyğəmbərlərdən deyiləm, dağ mənim yanıma
gəlmirsə, mən dağın yanına gedərəm.
Fəridə güldü və biz barışdıq.
Ömür-gün yoldaşım Fəridə xanım haqqında çox gözəl sözlər
deyə bilərəm. Həyatımda, nailiyyətlərimdə onun böyük rolu
olub. Mürəkkəb məqamlarda verdiyi məsləhətlər məni çox
53

Ömrümün illəri və izləri

bəlalardan hifz edib. Belə bir söz var ki, «Arvada qulaq as, nə
desə, tərsinə et». Lakin bu məsəl bizim ailəyə aid deyil. Çünki
əksər hallarda mən onun dediyinə qulaq asmışam, onun dediyi
kimi hərəkət etmişəm, heç vaxt da zərər çəkməmişəm. Fəridə
xanım yaxşı həyat yoldaşı, yaxşı ana olmaqla bərabər, həm də
çox istedadlı mütəxəssis və elm adamıdır. Yox, yaxşısı budur,
qoy bu barədə tamamilə kənar bir şəxs, məsələn, tanınmış qələm
sahibi, respublikanın əməkdar jurnalisti Svetlana Nəcəfova
söhbət açsın. Oxucuların diqqətini onun Fəridə xanıma həsr
olunmuş və «Azərbaycan qadını» jurnalının 1983-cü ilin fevral
nömrəsində dərc olunmuş «Uğur olsun!» adlı oçerkinə cəlb etmək istəyirəm:
«Gənc mütəxəssisin zavoda ilk gəlişini adətən belə təsvir edirlər:
«Sexə daxil olanda buradakı səs-küydən, gurultudan əvvəlcə qorxmuşdu». Sonra oçerkin qəhrəmanı bu gurultuya alışır, «Həyatını bu sexdən
kənarda təsəvvür etmir» və təbiidir ki, sonradan zavodun ən qabaqcıl
işçisinə çevrilir.
Görünür, bu standart təsvir bizim üçün o qədər təbiiləşib ki, qarşımdakı orta yaşlı, mülayim təbəssümlü bu qadına ilk sualı verəndə
mən məhz belə bir cavab gözləyirdim.
Lakin «Zavoda gəldiyiniz ilk gün yadınızdadırmı?» sualı Fəridə
Yusifzadəni xeyli düşündürdü. Gözləri bir xeyli yol çəkdi. Gözlərinin
dərinliyində yaranan işıqlı bir təbəssüm bir azdan bütün sifətinə yayıldı. Alnında yenicə iz salmağa başlamış qırışları hamarlaşdırdı.
Onu yaşından xeyli cavan göstərdi. Müsahibim sanki məni tamam
unutmuşdu. Mən də onu tələsdirmirdim. Hiss edirdim ki, Fəridə yola
saldığı illərin dərinliyindən, ayların, günlərin qatarından məhz o
günü - zavoda ilk dəfə qədəm basdığı günü xatırlamağa çalışır. Bu
ayları, günləri aradıqca sanki özü də geriyə qayıdır, cavanlaşır.
Nəhayət, o, gözlərini pəncərədən çəkib, mənə baxdı. Qəbahət işlədibmiş kimi asta səslə dedi:
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‒ Bilirsiniz, yadımda deyil. İlk gəlişimi xatırlamıram. – Sonra özünə haqq qazandırırmış kimi tələsik əlavə etdi:
‒ Axı, mən hələ institutda oxuyanda zavoda gedib-gəlirdim. Teztez təcrübədə olurduq...
Onun bu səmimi etirafı mənim birdəfəlik təcrübədən çıxmış standart yazı başlanğıcımın üstündən qələm çəkdi. Həm də söhbətimizi
ənənəvi müxbir - qəhrəman sorğusundan çıxartdı, səmimi bir istiqamətə yönəltdi.
... Ailədə on övlad böyüyürdü. Səkkiz qız, iki oğlan. Fəridə səkkizinci uşaq idi. Anasını yadına salanda indi də kövrəlir. Axşam hamı
yatanda anası hələ mətbəxdə əlləşirdi. Səhər oyananda da Xanım
xalanın çarpayısını səliqə ilə yığılmış görürdülər. Elə bil arvad heç
yerinə girməmişdi. Ata-ana min bir məşəqqət çəksələr də, övladlarının
xoşbəxt böyüməsi, yaxşı oxumaları üçün əllərindən gələni edirdilər.
‒ Atam azsavadlı idi. Anamsa heç oxuyub-yazmaq bilmirdi. Ancaq
bizim oxumağımız üçün özlərini oda-közə vururdular. Odur ki, on
qardaş-bacı hamımız ali təhsil almışıq.
Böyüklər ailə qurub pərvazlanmışdılar. Evdə sonuncu dörd qız
qalmışdı. Bir otaqda dərs hazırlayırdılar. Tərslikdən heç biri astadan –
ürəyində oxumağı bacarmırdı. Odur ki, radio ilə musiqi qoyur, onun
sədaları altında dərs hazırlayırdılar.
‒ Onda bir-birimizin səsini eşitmir, bir-birimizə mane olmurduq, deyə Fəridə xatirələr axarına düşür.
Hamısı da əlaçı oxuyurdu. Sadə fəhlə işləyən Əbdülhüseyn kişi
məktəbdən – valideyn iclasından qayıdanda elə bil qoşa qanad taxırdı.
İllərin ağrı-acısından yorulub bükülmüş qəddi elə bil birdən-birə
düzəlirdi. Uşaqlarının ünvanına deyilən xoş sözlər uzun müddət
qulaqlarında səslənirdi. Fəridəni xüsusilə tərifləyirdilər, «Parlaq gələcəyi var», - deyirdilər. O vaxtlar 132 nömrəli məktəbdə dərs deyən
qocaman riyaziyyat müəllimi Zeynəb Atakişiyeva sevimli şagirdindən
danışmaqdan doymurdu.
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Fəridə məktəbi medalla bitirib sənədlərini M. Əzizbəyov adına
Sənaјe İnstitutuna verəndə elə fakültə seçdi ki, orada riyaziyyat fənni
daha çox keçilsin. Energetika fakültəsində təhsil alanda da Fəridə
müəllimlərin diqqətini cəlb etmiş, öz bacarıq və qabiliyyəti ilə hörmət
qazanmışdı. Ali riyaziyyatdan mühazirə oxuyan professor Şeydayev
tezliklə Fəridəni riyaziyyat dərnəyinə rəhbər təyin etmişdi. Bir dəfə
Sofya Kovalevskayanın yubileyi ərəfəsində professor sevimli tələbəsini
yanına çağırdı. Dərnək üzvləri arasından məşhur riyaziyyatçı haqqında elmi məruzə oxuya biləcək iki nəfər seçməsini tapşırdı. Fəridə
riyaziyyatı yaxşı bilən iki oğlanın adını verdi. Lakin professor bu balacaboy, çəlimsiz qıza diqqətlə baxıb dedi:
‒ Mənimsə başqa namizədim var. ‒ Sonra sözünə bir xeyli ara verib
dilləndi. ‒ İstəyirəm sən məruzə edəsən. Çünki sənin də gələcəkdə
Sofya Kovalevskaya kimi məşhur riyaziyyatçı olacağına inanıram.
İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirəndə Fəridəyə kafedrada qalmağı
məsləhət bildilər. «Qoyun fikirləşim», - dedi. Professor Şeydayevin yanına gəldi. Məsləhətləşdi.
‒ Məndən olsa, istehsalatdan başlayarsan, ‒ deyə müəllimi məsləhət
verdi. ‒ Bir neçə il təcrübə qazanmağın pis olmaz.
Elə Bakı elektrik maşınqayırma zavoduna təyinatını da Fəridə bu
məqsədlə aldı. Bir neçə il işləmək, sonra yenidən «xalis elm»lə məşğul
olmaq! Lakin elə ilk gündən hiss etdi ki, onun üçün lazım olan əsl
yerini, əsl həyat yolunu tapıb.
Elektrik maşınları laboratoriyasında gənc mühəndisi mehribanlıqla,
ancaq bir qədər də etimadsızlıqla qarşıladılar. Yəni bu balaca qız
mürəkkəb maşınların dilini biləcəkmi?! Görəsən, nə əcəb özünə sənət
seçəndə bağça müəllimi olmaq ağlına gəlməyib?
Çoxdan bəri qüsursuz işləyən sxem nədənsə tez-tez «sıradan çıxırdı». Bir də görürdün köhnə, təcrübəli bir işçi gənc mühəndisə müraciət
edir:
‒ Sxem işləmir, ampermetr heç nə göstərmir.
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Təəccüblü olsa da, mühəndis təşvişə düşmür, ani fikirləşdikdən sonra tələsmədən cavab verirdi:
‒ Görünür, sistemə düz qoşmamısınız. Naqillərin yerini dəyişin.
Heç beş dəqiqə keçməmiş sxem normal işləməyə başlayırdı.
Belə «sınaqlar» bir neçə dəfə baş verdi. Sonradan Fəridə ona qarşı
munasibətin tamamilə dəyişdiyini hiss etdi. İndi yaşlı işçilər belə onun
göstərişlərinə diqqətlə əməl edir, tez-tez yanına məsləhətə gəlirdilər.
İllər bir-birini əvəz etdikcə Fəridə Yusifzadə işinə daha ürəkdən bağlanırdı. Laboratoriyanın apardığı işlərin elmi səviyyəsi o qədər yüksək
idi və istehsalata o qədər mənfəət verirdi ki, tezliklə həmin laboratoriyanı zavoddan Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elektrotexnika Sənayesi İnstitutuna keçirdilər. O vaxtlar bütün İttifaqda yüksək qiymətləndirilən kondisionerlər ilk dəfə bu institutda hazırlanmışdır. Fəridə
özü kondisioner mühərrikinin hazırlanması üzərində tədqiqat işi aparırdı. Mühərriklərin yeni üsulla - soyuq laylanma üsulu ilə emal olunmuş poladlardan düzəldilməsi yeni tədqiqatların aparılmasını tələb
edirdi. Mühərriklərdə istifadə olunan bu poladlar üçün müəyyən rejim
seçilməli idi. Fəridə xanımın rəhbərlik etdiyi laboratoriya xalq təsərrüfatı
üçün müstəsna rolu olan bu məsələnin həlli ilə məşğuldur.
‒ Bu, çox mürəkkəb məsələdir, - deyə Fəridə texniki terminlərə əl
atmadan bu məsələni mümkün qədər populyar dildə başa salmağa
çalışır. ‒ Ümumiyyətlə, mühərriklərdə isti laylanmış polad əvəzinə
soyuq laylanmış poladdan istifadə etməyin böyük üstünlükləri var.
Əvvəla, yeni üsulla emal olunan polad rulon halında olduğundan ondan istifadə etmək xeyli asandır. Bundan başqa, ondan düzəldilmiş
mühərrik yuksək keyfiyyətli olur, işlənmə müddəti uzanır, etibarlı olur.
Bu poladın elektromaqnit xarakteri yüksəkdir, avtomatlaşdırmaya,
metal qənaətinə imkan verir... Üstünlüklər çoxdur. Saymaqla qurtarmaz. Ancaq təsəvvür edin ki, bütün mühərriklər yeni poladdan
istehsal olunmağa keçdiyi üçun, onların hamısı üçün yeni də rejim
hazırlanmalıdır. Belə ki, laboratoriyamızın işi çox olur...
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Fəridə texnika elmləri namizədidir. Namizədlik dissertasiyasını da
elektrotexniki poladın termik hazırlanması üçün optimal rejim seçilməsi
məsələsinə həsr edib. O vaxtlar onun rəhbərlik etdiyi laboratoriyanı
Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat İstilik-Elektrik Maşınqayırma İnstitutuna
köçürdülər.
‒ Yenə də həmin məsələ ilə məşğuluq. Laboratoriyamızın işçiləri
də elə əvvəlki işçilərdir. Bəzisi artıq 20 ilə yaxındır işləyir. Birbirimizə çox öyrəşmişik. Heç ayrılmaq istəmirik. Onu da deyim ki,
laboratoriyamızın işçilərinin səksən faizdən çoxu qadınlardır...
O vaxt laboratoriya SSRİ-nin bir çox şəhərləri ilə əlaqə saxlayırdı.
Kalinin, Kutaisi, Brejnev və başqa şəhərlərin bir çox müəssisələrində
mühərriklər bu laboratoriyanın hazırladığı rejimlə istehsal olunurdu.
Bu iş xalq təsərrüfatında çoxlu qənaətə yol verirdi. Təkcə BEMZ-də
bir il ərzində 170 min manat vəsaitə qənaət edilmişdi...
Bax, elə bütün bunlara görə Fəridə Yusifzadə «Şərəf nişanı» ordeninə
layiq görüləndə də, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri
Fərmanını alanda da, respublikanın əməkdar mühəndisi kimi yüksək
ada layiq görüləndə də onu tanıyanlar, bilənlər ürəkdən sevindilər:
‒ Bu ad-san sənə halaldır. Uğur olsun, bacım, - dedilər».
Fəridə xanımın atası Əbdülhüseyn müdrik kişi idi, onun
yanında oturanda, onun sözlərinə qulaq asanda adam elə bil
dünyanı başqa cür görürdü. Anası Xanım arvad çox ürəyiyumşaq, ailənin birliyini, möhkəmliyini güdən bir qadın idi. Özü
də «Qəhrəman ana» adına layiq görülmüşdü. Onun on övladı
– iki oğlu və səkkiz qızı var idi. Oğlu Həbib Bayramovu bütün Azərbaycan tanıyırdı. O, çox məşhur bir tarzən idi. Fəridənin bacılarından ikisi – Məsumə xanım və Meyransa xanım
– həkim idi, üçü – Ədilə xanım, Rəhimə xanım və Ofelya xanım
– mühəndis təhsili almışdı. Bacılarından ikisi müəllimə, o biri
qardaşı Hacı Bayramov hərbçi idi.
58

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

Fəridə xanımın məni öz ailəsinə tanıtması maraqlı bir hadisə
ilə bağlı olmuşdu. 1955-ci il dekabrın 1-də «Бакинский рабочий»
qəzetində mənim barəmdə məqalə dərc olunmuşdu. Qəzet fotoşəklimi də vermiş və məni oxucularına Neft Daşlarının qabaqcıl
işçisi kimi təqdim etmişdi. Fəridə xanım elə həmin gün bu qəzeti
öz bacılarına göstərib demişdi ki, bu oğlan məni sevir və bizə
elçi göndərmək istəyir. Və elə bu şəkil və məqalə kifayət etdi ki,
evdəkilər bizim evlənməyimizə razılıq versinlər.
Mən isə evlənmək istədiyimi anama deməyə utanırdım və bu,
indinin gənclərinə bəlkə də gülməli gələ bilər. Bir gün məsələni
açıb, mədənimizin müdiri Bəxtiyar müəllimə söylədim. O da
gülüb dedi ki, «Fikir eləmə, düzələr! Amma bunun bir balaca
xərci var. Sən mənə bir qonaqlıq verərsən, mən də sənin sözünü
anana çatdıraram. Danışdıq?» Sevincək cavab verdim ki,
«Danışdıq!». O vaxt qonaqlıq verməyə nə vardı ki! Bir toyuq
kəsdik, bir şüşə də o vaxt dəbdə olan «Mədrəsə» şərabı aldım
və Bəxtiyar bizə qonaq gəldi. Bir az yeyib-içəndən sonra üzünü
anama tutub dedi:
‒ Bu uşağı niyə evləndirmirsən?
Anam çiyinlərini çəkdi.
‒ Axı o, mənə heç nə deməyib, mən haradan bilim ki, o,
evlənmək istəyir?
Bəxtiyar qədəhini qaldırıb dedi:
‒ Əgər mən deyirəmsə ki, evlənmək istəyir, deməli, həqiqətən
də evlənmək istəyir. Təbrik edirəm!..
Həmin gün anamın sevinci yerə-göyə sığmırdı.
Evləndikdən sonra bir müddət Pirşağıda yaşadıq, sonra şəhərdə otaq kirayə etdik.
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57-ci il oktyabrın 4-də Yerin ilk süni peyki buraxıldı.
Həmin gün bizim ilk övladımız dünyaya gəldi. Adını
Bağı qoyduq. Buna hamıdan çox anam sevindi.
Uşaq olandan sonra yenidən Pirşağıya qayıtdıq. Fəridə işlədiyi üçün Bağını əsasən anam saxlayırdı.
1958-ci ildə məni Neft Daşlarında yeni yaradılmış elmi-tədqiqat
və istehsalat işləri sexinə əvvəlcə baş geoloq, sonra isə rəis təyin
etdilər. Sexin əsas vəzifəsi laylara su vurmaqdan və Neft Daşları
yatağında bütün istiqamətlər üzrə elmi-tədqiqat işləri aparmaqdan ibarət idi. 300-ə qədər işçisi olan sex laylara gündə təxminən
otuz min kubmetr su vurur, bununla da layların istismarının
yeni üsullar əsasında hazırlanmış layihələrinin tətbiqi ilə məşğul
olurdu. Bir müddətdən sonra sexin elmi səviyyəsi o yerə gəlib
çatdı ki, daha ona sex deməyə adamın dili gəlmirdi. Çünki bir sıra
elmi-tədqiqat institutlarının görəcəyi işlər bu sexdə görülürdü.
Müasir elmimizin Azad Mirzəcanzadə, Midhət Abasov kimi
məşhur simaları o vaxt bizimlə əlaqə saxlayır və bizə yaxından
kömək edirdilər.
1960-cı ildə məni Sov.İKP-nin XXII qurultayı adına mədənlər
idarəsinin, yəni Neft Daşlarının baş geoloqu təyin etdilər. O vaxt
həmin idarənin rəisi Bəxtiyar Məmmədov, baş mühəndisi isə
Bəhmən Hacıyev idi. Məndən əvvəlki baş geoloq Fuad Səmədov
neft yataqlarının işlənməsi ilə məşğul olan elmi-tədqiqat institutuna direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdu.
O vaxt nəqliyyat indiki nəqliyyat deyildi və Pirşağıdan şəhərə
gəlib-getmək Fəridə üçün xüsusilə çətin idi.
Bakıya köçmək lazım idi. Amma necə köçəsən?! Ev yox, eşik
yox... O vaxt şəhərdə ev almaq çox mürəkkəb bir məsələ idi.
Oturub trest rəisinin adına belə bir ərizə yazdım: «Hörmətli
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Bəxtiyar Mamedoviç, ya mənə şəhərdə ev verin, ya da kömək
edin Pirşağı kəndinə «elektriçka» yolu çəkilsin və bu yolda qatarlar işləməyə başlasın».
O vaxt Bəxtiyar artıq trest rəisi idi. Bir də gördüm ki, məni
çağırır. Getdim yanına. Gülə-gülə dedi ki, «Kəndinizə dəmir yol
çəkdirə bilmərəm, amma sənə ev verməyə çalışacağam». O zaman «nadstroykalar» – binaların üst qatını tikib əlavə mərtəbələr
ucaltmaq təcrübəsi dəbdə idi. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində
ikimərtəbəli, üçmərtəbəli evlərin üstündə əlavə mərtəbələr
tikirdilər. Biz də indiki Nəsimi bazarı rayonunda ikimərtəbəli
bir ev seçdik və onun üçüncü mərtəbəsini tikməyə başladıq.
O vaxtlar belə bir qayda var idi ki, «nadstroykalarda», yaxud
başqa bir təzə binada mənzil alacaq şəxslər həmin tikintilərdə
üst-üstə bir neçə həftə saathesabı çalışmalı, müəyyən qədər iş
görməliydilər. Bu qaydaya biz də əməl edirdik.
İlk on bir mənzil 1959-cu ildə hazır oldu. Üçotaqlı bir mənzilin
iki otağını mənə, bir otağını isə Neft Daşlarında mənimlə birlikdə işləyən Nazim Əkbərova müvəqqəti verdilər.
Həmin il aprelin 21-də mən ailəliklə – anam, iki bacım, yoldaşım və oğlumla birlikdə bu evə köçdüm. Nazim köçmədi. O,
Ağdamdan idi və «otqul» günlərində (Neft Daşlarında normadan artıq və istirahət günlərində işləməyimizin əvəzində
başqa vaxtlarda verilən istirahət günləri – X.Y.) rayona gedirdi. Fikirləşdim ki, görünür, yenə Ağdama gedib. Amma «otqul» qurtardı, Nazim bizim mənzildə ona verilmiş otağa yenə
köçmədi. Məcbur olub soruşdum ki, niyə köçmürsən? Gülümsəyib cavab verdi:
‒ Neçə ildir Neft Daşlarında birgə işləyirik, haqq-salamımız,
bir-birimizə hörmətimiz var. İndi mən də o mənzilə köçsəm,
ailələrimizin orada necə yola gedəcəklərini bir Allah bilir. Yox,
bir mənzildə iki ailə olmaz. Nə qədər ki, arvadlar bizi düşmən
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etməyiblər, mənim o mənzilə köçməməyim məsləhətdir. Amma
bir şərtlə: bilirsən ki, bu yaxınlarda daha bir neçə mənzil təhvil
verilmək üçün hazır olacaq. Kömək elə, o mənzillərin birini də
mənə versinlər.
Doğrudan da Nazim o vaxt çox alicənablıq etdi. Mən də
«şərtimizə» əməl edib çalışdım və bir müddətdən sonra o da ev
aldı. Amma onun yaxşılığını bu günə qədər də unutmamışam.
Onu da qeyd edim ki, ötən illərdə çox vəzifələr dəyişsəm də o
mənzili dəyişməmişəm və bu gün də elə orada yaşayıram.

İLK XARİCİ SƏFƏR
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60-cı ildə mənim həyatımda iki əlamətdar hadisə
baş verdi: ömrümdə ilk dəfə mən sovet sərhədlərini
aşaraq, xarici ölkələrin birində – sosialist Rumıniyasında oldum, sonra isə ikinci oğlumuzun dünyaya gəlişinin bizə bəxş
etdiyi sevinc nurunda gözəl günlər yaşadım.
O vaxt mən Neft Daşlarında elmi-texniki və siyasi bilikləri
yayan cəmiyyətin rəhbəri idim. Cəmiyyət çox faydalı işlər görür,
neft sənayesində elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsində
mühüm rol oynayırdı. Mürəkkəb dəniz şəraitində geolojikəşfiyyat və qazma işləri, duru və «mavi» yanacağın hasilatı və
nəqli problemləri, dəniz qurğuları və texniki avadanlıq, əməyin
təşkili və peşə hazırlığının yüksəldilməsi, qabaqcıl təcrübənin
ümumiləşdirilib yayılması və müxtəlif tövsiyələrin işlənib
hazırlanması... Elmi-texniki təfəkkür üçün Neft Daşlarında geniş
meydan var idi və bu dəniz şəhərinin özü o dövrün elmi-texniki
fikrinin nailiyyətlərini əyani şəkildə əks etdirirdi.
Neft Daşlarında çalışan gənc mühəndislərin hamısını bizim
bu bilik cəmiyyətinə cəlb etmişdim. Onların hər birinə mövzular
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verir, çıxışlarını dinləyib müzakirə edir, mütərəqqi ideyaların
istehsalatda tətbiqinə nail olurduq. Deyim ki, bu, çox maraqlı
bir iş idi və gənc mütəxəssislər cəmiyyətin fəaliyyətində həvəslə
iştirak edirdilər.
Elmi-texniki biliklərin yayılmasında nailiyyətlərimə görə
mən «Bilik» Cəmiyyəti Mərkəzi İdarə Heyətinin xətti ilə Sovet
İttifaqından Rumıniya Sosialist Respublikasına yola düşən nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edildim. O vaxt bunun özü
də bir mükafat idi, çünki sovet vətəndaşlarının xarici ölkələrə
gediş-gəlişi asan məsələ deyildi. Yoxlamalar, zəmanətlər, rəylər...
Xülasə, bu, kifayət qədər mürəkkəb bir proses idi.
Rumıniyaya səfərimiz iki həftə çəkdi. Bu ölkənin bir sıra yerlərində oldum, onun neft sənayesi ilə tanış olmaq imkanı əldə
etdim, özümün rumın həmkarlarımla görüşdüm, sovet-rumın
dostluğuna həsr olunan yığıncaqlarda çıxışlar etdim... Biz
Konstansa və Mamaya şəhərlərində də olduq. İndini bilmirəm,
amma o vaxt Konstansa şəhərində çoxlu türk yaşayırdı. Burada
haraya gedirdinsə, türk musiqisinin təranələrini eşidirdin. Qara
dənizin sahilindəki gözəl Mamaya şəhərində isə düz bir həftə
qalıb yaxşıca dincəldik.
Bakıda heç ağlıma da gəlməzdi ki, Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində çoxlu məscid görəcəyəm. Bu, məni nə qədər
təəccübləndirdisə, bir o qədər də xoş təsir bağışladı. Məscidlərin
birini ziyarət etdik. Oranın axundu bizimlə söhbətdə dedi ki,
Rumıniya rəhbərliyi türklərə yaxşı münasibət bəsləyir. Əlbəttə,
o vaxt axund heç ayrı cür danışa da bilməzdi.
Xülasə, ilk xarici səfərdən zəngin təəssürat və ... sətəlcəmlə qayıtdım. Təqsir özümdə oldu: səfər ərəfəsində mənə bərk soyuq
dəymişdi. Rumıniyaya yola düşəndə hələ tam sağalmamışdım.
Orada da dənizdə çimir, buz kimi sular, şirələr içir, sonrasını isə
fikirləşmirdim.
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Beləliklə də, Rumıniya səfəri mənə baha başa gəldi. Sətəlcəmdən tam müalicə edilməyim iki il çəkdi.

NİKİTA XRUŞŞOVU
MƏN NECƏ DAYANDIRDIM

19

60-cı ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi Nikita Sergeyeviç Xruşşov
Azərbaycana gəldi. Onun səfər proqramında Neft Daşlarını
da ziyarət etmək nəzərdə tutulmuşdu. O vaxt mən artıq Neft
Daşlarında elmi-tədqiqat və istehsalat idarəsinin rəisi işləyirdim.
Neft Daşlarında elmi-tədqiqat işləri və laylarda təzyiqi onlara
su vurmaq yolu ilə saxlamaq vəzifəsi bizim idarəyə həvalə
edilmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, gündə 20-22 min ton neft
hasil etmək üçün hər gün laylara 30 min kubmetr su vurulurdu.
Oxucular üçün belə bir fakt da maraqlı ola bilər: indiyədək bu
yataqdan 170 milyon tondan artıq neft çıxarmaqdan ötrü laylara
264 milyon kubmetrdən çox su vurulmuşdur. Bu da Neft Daşları
yatağında neftvermə əmsalının dünyada nadir səviyyəyə – 0.5-ə
çatdırılmasına gətirib çıxarmışdır.
Neft Daşlarında N.S.Xruşşova göstərilmək üçün seçilmiş obyektlərdən biri də rəhbərlik etdiyim idarənin üçüncü suvurma
stansiyası idi. Burada böyük təzyiqli nasoslar işləyirdi. Hərdən
quyulara güclü təzyiq altında su vurmaq lazım gələndə iki nasosu birləşdirib, təzyiqi 90 atmosferə çatdırırdıq. Bəzən bu, su
nasosları gövdəsinin, yaxud qapaqlarının partlaması ilə nəticələnirdi.
İş elə gətirdi ki, N.S.Xruşşov bizim sahəyə qədəm qoyanda,
tərs kimi, birbaşa bu nasoslara tərəf getməyə başladı. Mən bərk
təşvişə düşdüm, fikirləşdim ki, Allah eləməmiş, nasosların birində qəflətən partlayış olsa, onda mən neyləyərəm? Axı bunu
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təxribat kimi də qələmə verə bilərlər! Odur ki, cəld ona tərəf
addımlayıb, sovet rəhbərinin qarşısını kəsdim və bu sözləri
dedim:
‒ Бoльшoe Вaм спасибо, дорогой Никита Сергеевич, за то,
что Вы к нам приехали.1*
Bu sözlərdən sonra Nikita Xruşşovu müşayiət edən şəxslər
də dayandılar və elə oradaca istehsalata dair söhbət başlandı.
N.S.Xruşşov estakadada ona göstəriləcək bütün obyektləri
gəzib gördükdən sonra trest binasının qarşısındakı meydançaya toplaşmış neftçilərə müraciətlə geniş nitq söyləyərək, işimizi
yüksək qiymətləndirdi və bizə tövsiyələr də verdi. Mən həmin
tövsiyələrin heç olmasa ikisini yada salmaq istəyirəm.
Əvvəla, o, sahil ilə Neft Daşları arasında vertolyotların uçuşlarını
təşkil etməyi tapşırdı. Bu marşrutda vertolyotlar elə həmin ildən uçmağa başladı və onların uçuşları bu gün də davam edir.
Xruşşovun ikinci təklifi də kifayət qədər orĳinal və maraqlı idi.
Neft Daşları sahəsində quru yerin az olduğunu nəzərə alan sovet rəhbəri burada doqquzmərtəbəli yataqxanaların tikilməsi
ideyasını irəli sürdü.
Hesab edirəm ki, bu işlərə görə dəniz neftçiləri N.S.Xruşşova
minnətdar olmalıdırlar. Söz var, deyir, aşıq gördüyünü çağırar. Mən də Nikita Xruşşovu necə görmüşəmsə və Neft Daşlarındakı o görüş yadımda necə qalıbsa, oxucular üçün də o
cür təsvir edirəm. Ümumiyyətlə, Xruşşov bizə çox sadə bir
insan təsiri bağışladı. Bu sadəlik onun həm danışığında, həm
də davranışında aydın hiss olunurdu. Mitinqdən sonra o, bizimlə birlikdə fəhlə yeməkxanasına getdi. Orada çox maraqlı
söhbətimiz oldu. Xruşşov o vaxt Azərbaycanda dəbdə olan
«Kəmşirin» şərabından doyunca içdi. Sonra isə onu təntənəli
şəkildə yola saldıq.
1 * ßçèç Íèêèòà Ñåðýåéåâè÷, áèçÿ ýÿëäèéèíèç ö÷öí ÷îõ ñàü îëóí.
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ELMLƏR NAMİZƏDİ

Q

eyd etdiyim kimi, Neft Daşlarında mən elmi-tədqiqat işləri ilə ciddi məşğul olurdum. Mənim ilk elmi məqaləm 1957-ci ilin dekabr ayında «Azərbaycan neft təsərrüfatı» jurnalında dərc edildi. Geoloq olmağıma baxmayaraq, məqaləni mən mühüm bir texniki problemin həlli məsələsinə həsr etmişdim: «Ştuserarxası təzyiqin quyunun məhsuldarlığına təsiri». O vaxt bu məsələdən çox danışılırdı, lakin
onun həlli düyünə düşmüşdü. Problemin həll olunmasının yolu
ilk dəfə mənim məqaləmdə öz əksini tapdı. Mənim üçün bu
məqalə həm də böyük elmə gedən yolun başlanğıcı oldu.
Neft Daşlarında çalışdığım dövrdə apardığım elmi-tədqiqat
işləri mənə 1961-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə
etməyə imkan verdi. Onu da deyim ki, 1956-cı ildə mən Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun (indiki Neft Akademiyası)
qiyabi aspiranturasına daxil olmuşdum və dissertasiyanı vaxtında – aspiranturanı bitirən kimi müdafiə etdim. Namizədlik işim
geologiyadan daha çox neft-mədən texnikası və texnologiyasına
həsr olunmuşdu. Buna görə də müdafiə ərəfəsində mənim üçün
bəzi problemlər yarandı. Opponentlərimdən biri – texnika
elmləri doktoru Azad Mirzəcanzadə, digəri isə geologiyamineralogiya elmləri namizədi Pyotr İvanoviç Nikitin idi.
Müdafiəyə bir neçə gün qalmış elmi şuranın katibi bildirdi ki,
«Sən geologiya-mineralogiya elmləri namizədi adını alacaqsan,
buna görə də opponentlərindən biri bu sahədə elmlər doktoru
olmalıdır». Məsələnin bu cür qoyuluşu məni çox məyus etdi.
Çünki müdafiəyə az vaxt qalırdı. Bir qədər fikirləşdikdən sonra
tanıdığım alimlərə müraciət etməyi qərara aldım. Onlar isə vaxtın
az olduğunu əsas gətirərək, razılıq vermədilər. Əlacım kəsildi
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və mən riskə gedib, geoloji-kəşfiyyat kontorunun baş geoloqu
Amberki Lukiç Putkaradzeyə müraciət etdim. O, məşhur adam
idi və xətrimi çox istəyirdi. Elə buna görə də kəşfiyyatçı-geoloq
olmasına baxmayaraq, mənim opponentim rolunda çıxış etməyi
boynuna götürdü. O, gözəl bir rəy yazıb, dissertasiya işimi
məharətlə təhlil etdi, müdafiə zamanı çıxışı isə hamıya xoş təsir
bağışladı. Amma problemlər bununla qurtarmadı. Hörmətli
alimimiz akademik Azad Mirzəcanzadənin müdafiəqabağı
rəyində belə bir fikir ifadə olunmuşdu ki, dissertasiyada texniki
məsələlərə daha çox yer ayrıldığı üçün müəllifə texniki elmlər
namizədi adı verilməlidir. Əlbəttə, böyük alimin mənim işimi
bu cür qiymətləndirməsini minnətdarlıq hissi ilə qəbul etdim.
Amma burada mənə əl verməyən bir məsələ var idi: texniki
elmlər namizədi olmaq üçün mən əlavə imtahan verməliydim.
Bundan ötrü isə müdafiə prosesi saxlanılmalı, təxirə salınmalı
idi. Nəhayət, vəziyyətdən çıxış yolu tapıldı və mənim müdafiəm
normal keçdi. Mən bunun üçün də hörmətli Azad müəllimə
minnətdarlığımı rəhmətliyin sağlığında onun özünə və bu
kitabın ilk nəşrində bildirmişəm.
1961-ci ilin iyun ayında Moskvadan mənim təsdiqim gəldi.
Mən geologiya-mineralogiya elmləri namizədi adını aldım.
1963-cü ildə isə həyatımda daha bir əlamətdar hadisə baş
verdi. Neft Daşlarındakı fəaliyyətim Sovet İttifaqının yüksək
mükafatı – Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə qeyd edildi. O vaxt
bu orden öz statusuna görə keçmiş SSRİ-nin ən ali mükafatından
– Lenin ordenindən sonra ikinci orden idi. Hələ kifayət qədər
gənc bir mütəxəssis ikən belə bir mükafata layiq görülməyim
həm mənim özüm, həm də qohumlarım və dostlarım üçün
böyük bir hədiyyə oldu.
1960-cı ilin sentyabr ayından 1963-cü ilin oktyabr ayınadək
partiyanın XXII qurultayı adına neft və qazçıxarma idarəsi
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rəisinin müavini – baş geoloq vəzifəsində çalışdım. Əvvəlcə
mənim rəisim Bəxtiyar Məmmədov, sonra isə Bəhmən Hacıyev
oldu.
Allah onlara rəhmət eləsin. Hər ikisi səmimi, işgüzar, əməksevər, öz xalqı və dövləti üçün canını belə əsirgəməyən çox
gözəl insan idi. Bu adamlar haqqında çox kitablar yazılıb və bu
gün də neftçilər onların unudulmaz xatirəsini böyük ehtiramla
yad edirlər. Çox xoşbəxtəm ki, Xəzərin qoynunda – ekstremal
şəraitdə mən Bəxtiyar, Fuad, Bəhmən, Fərhad kimi adamlarla birlikdə işləmişəm. Biz bir çox ağır sınaqlardan birlikdə və
şərəflə çıxmışıq.
1962-ci ildə Bəxtiyar «Azneft» Birliyinin baş mühəndisi təyin
olundu. Birliyin rəisi isə Ələkbər Süleymanov idi.
1963-cü ilin avqust ayında Xəzərdə neft axtarışı və hasilatı
işlərini sürətləndirmək məqsədilə dənizi qurudan ayırdılar və
dəniz üzrə baş idarə yaradıldı. Bəxtiyar Məmmədov bu idarənin
rəisi, Fuad Səmədov isə onun geologiya üzrə müavini təyin
edildi. Mənə baş geoloqun müavini – şöbə rəisi vəzifəsində
işləmək təklif olundu. O vaxt Neft Daşlarında mən nədənsə teztez xəstələnirdim. Həkimlər mənə imkan düşən kimi dənizdən
quruya «köçməyi» məsləhət görmüşdülər. Odur ki, təklifi qəbul
edib, quruda işləməyə razılıq verdim.
Ümumiyyətlə, neft sənayesində işlədiyim 56 ildən artıq bir
müddətdə dənizlə quru dəfələrlə ayrılıb-birləşib və tam əsasla
deyə bilərəm ki, bu ayrılma və birləşmələrin zərəri xeyrindən
qat-qat çox olub.
1963-cü ilin oktyabr ayından «Azneft»in bakılıların hamısının yaxşı tanıdığı binasında işləməyə başladım. Həmin ilin
noyabrında isə Neft Daşları yatağındakı quyuların birində güclü yanğına keçən fontan baş verdi. Yanğının söndürülməsi işlərinə rəhbərlik etməkdən ötrü başda Azərbaycan Kommunist
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Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Əli Əmirov, Azərbaycan
Respublikası Xalq Təsərrüfatı Şurasının sədri Süleyman Vəzirov, Bəxtiyar Məmmədov və Fuad Səmədov olmaqla xüsusi qərargah yaradılmışdı.
Fuad Səmədov Neft Daşlarında bir-iki gün qaldıqdan sonra
şəhərə qayıtdı. Mən onun ovqatında nə isə bir dəyişiklik hiss
etdim. Bir neçə gündən sonra məlum oldu ki, yanğın Fuad
müəllimə psixoloji cəhətdən pis təsir edib. O vaxtdan 1969-cu
ilin dekabr ayında dünyasını dəyişənədək onun günlərinin çoxu xəstəxanalarda keçdi. Həmin illərdə baş geoloqun görməli
olduğu işlərin də böyük bir qismi mənim üzərimə düşürdü.
Lakin işin ağırlığı məni və şöbəmizin əməkdaşlarını narahat
etmirdi və biz Fuadın tezliklə sağalıb iş başına qayıtmasını
arzulayırdıq. Təəssüf ki, belə olmadı.

MOSKVA BİZSİZ QALDI

19

64-cü ildən mənim Moskva şəhərinə ezamiyyətlərim
başlandı. İlk dəfə oraya həmin ilin mayında «Azneft»in rəisi Ələkbər Süleymanovla getdim. O vaxt bütün sovet ölkəsində sənayeni «Sovnarxozların» – xalq təsərrüfatı şuralarının
tərkibində fəaliyyət göstərən komitələr idarə edirdi. Bizim Moskvaya səfərlərimizdə məqsəd öz işlərimizi və planlarımızı bu
komitələrdə razılaşdırmaqdan ibarət olurdu. Bu zaman Ələkbər
müəllim kimi bir mütəxəssisin rəhbərliyi altında işləmək böyük
xoşbəxtlik idi. O vaxt Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Şurasının
sədri vəzifəsində çalışan Süleyman Vəzirovla da bir neçə dəfə
Moskvada ezamiyyətdə oldum. Orada haraya, hansı komitəyə
gedirdiksə, onu böyük hörmətlə qarşılayırdılar və bizim məsələlər çox tez həll edilirdi.
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Bir dəfə yenə Moskvaya getmişdik. O vaxt Xəzər dənizində
«Cənub» qaz yatağı aşkar edilmişdi. Süleyman Vəzirov dedi
ki, biz bu qaz yatağını əlimizdə bayraq edərək, təchizat komitəsindən bəzi materiallar almağa çalışmalıyıq.
Təchizat komitəsinə getdik. İçəri girəndə Süleyman müəllim
dedi:
‒ Xoşbəxt, səndən xahiş edirəm, nə qədər bacarırsansa, «Cənub» yatağını təriflə.
Mən də əlimdən gələni etdim və yatağın tərifini göylərə
qaldırdım. Süleyman müəllim məndən çox razı qaldı. Çünki
istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan üçün kifayət qədər material
ayrıldı. Oradan çıxıb getdik plan komitəsinə. Burada bizə yeni
ilin qaz hasilatı planını verəcəkdilər. Bu komitədə də bilirdilər
ki, biz yeni bir qaz yatağı kəşf etmişik.
O vaxtlar mərkəz respublikaların iqtisadi inkişafa dair təqdim
etdikləri rəqəmlərlə razılaşmayaraq, çox zaman daha böyük
göstəricilər tələb edirdi.
Biz plan komitəsinə çatanda Süleyman müəllim mənə yeni
bir tapşırıq verdi:
‒ Xoşbəxt, sən burada deməlisən ki, «Cənub» yatağı təzə kəşf
olunub, onun işə salınması üçün azı üç-beş il lazımdır. Yoxsa boynumuza elə bir yük qoyacaqlar ki, altından çıxa bilməyəcəyik.
Mən də plan komitəsindəki çıxışımda həqiqəti dedim: yatağı
tez bir zamanda işə salmaq qətiyyən mümkün deyil. Bildirdim
ki, dünya təcrübəsinə görə, dənizlərdə yataqların kəşf olunması
ilə istismar edilməyə başlanması arasında beş ildən səkkizdoqquz ilədək vaxt keçir. Başqa misallar da göstərdim və burada da istəyimizə nail olduq. Amma plan komitəsinin binasını
tərk edəndə Süleyman müəllim gülümsəyib dedi:
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‒ Mən daha o boyda deməmişdim. Sən «Cənub» yatağını lap
«öldürdün» ki!..
Hiss etdim ki, o, plan komitəsindəki danışığımdan da razı
qalıb.
Nikolay Baybakovun sözləri ilə desək, keçmiş Sovet İttifaqında Süleyman Vəzirov bir nömrəli neftçi idi. SSRİ-nin neft
sənayesində onu tanımayan yox idi. N.Baybakov SSRİ-nin neft
sənayesi naziri olanda həmişə təkrar edirdi ki, bura Süleyman
Vəzirovun yeridir.
Süleyman müəllim neft sənayesinin ayrı-ayrı sahələrini həmin sahələrin mütəxəssislərindən daha yaxşı bilirdi. Bir dəfə
o, təzə qazılmış quyunun karotaj diaqramına baxmaq istədi.
Apardım. O, geoloq deyildi, amma karotaj diaqramını çox yaxşı oxuyurdu. Süleyman müəllim diaqrama baxandan sonra təkliflərini verməyə başladı. Lakin bir azdan özü də hiss etdi ki,
bu təkliflərin vaxtı keçib, quyu qazılıb qurtarıb. Sakitcə dedi
ki, «Adam iş-işdən keçəndən sonra ağıllanır». Bircə bu cümlənin özü də onun nə qədər obyektiv bir adam olduğunu göstərirdi. Süleyman müəllim barəsində sözümü mən jurnalist
Nadejda İsmayılovanın bu görkəmli neftçiyə və unudulmaz
insana həsr olunmuş «Сулейман Везиров. Портрет на фоне
века» («Süleyman Vəzirov. Əsrin fonunda portret») kitabında
demişəm və indi bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, istər Azərbaycanda, istərsə Türkmənistanda və Moskvada işləyərkən o,
özünün fenomenal qabiliyyətinə və çox səmərəli fəaliyyətinə
görə həmişə birincilər sırasında olmuş, başçılıq etdiyi kollektivin mənafeyini qorumuş, işçilərə atalıq və müəllimlik etmişdir.
... Baş idarənin ömrü çox çəkmədi. 1965-ci ildə SSRİ Neft
Sənayesi Nazirliyi yaradıldı. Buna uyğun olaraq, Azərbaycanda
da «Azneft» Birliyinin bazasında Neft Sənayesi Nazirliyi təsis
edildi. Bəxtiyar Məmmədov nazir təyin olundu. Yeni nazirliyin
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tərkibində «Dənizneft» Birliyi yaradıldı və Nəsrulla Baba oğlu
Babayev bu Birliyin rəisi təyin edildi. Fuad Səmədov baş geoloq
oldu, mən isə əvvəlkitək onun müavini – şöbə rəisi vəzifəsində
qaldım.
SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin tərkibində ölkənin CənubŞərq rayonları üzrə bir baş idarə yaradılmışdı. İdarənin rəisi
vəzifəsinə məşhur bolşevik Əliheydər Qarayevin qardaşı Əli
Kərim oğlu Qarayev təyin olunmuşdu. Hələ idarənin təşkili
məsələlərilə məşğul olarkən o, mənə Moskvaya köçməyi və
başçılıq etdiyi qurumun baş geoloqu olmağı təklif etdi. «Dənizneft»in baş mühəndisi Mənsur Hilal oğlu Əhmədovu isə özünə
baş mühəndis vəzifəsinə dəvət etdi.
Ə.Qarayevin təklifi barəsində fikirləşməyə başladım. Bu,
böyük və məsuliyyətli bir vəzifə idi. Təbii ki, hər şeyi yaxşıca
ölçüb-biçdikdən sonra nə isə demək olardı. Amma biz hələ «hə»,
yaxud «yox» deməmiş, Ə.Qarayev Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Əli Əmirova məlumat
verdi və təklifinin Mərkəzi Komitənin birinci katibi Vəli Axundovun nəzərinə çatdırılmasını ondan xahiş etdi. Sonra onlar
birlikdə Vəli Axundovun yanında oldular və məsələni onunla razılaşdırdılar. Başqa sözlə, bizi xəbərimiz olmadan «evləndirdilər».
Vəli Axundov bizi Mərkəzi Komitəyə çağırtdırdı və bizimlə
ciddi söhbət etdi. Dönə-dönə qeyd etdi ki, azərbaycanlıların
Moskvada işləməsinin respublika üçün böyük əhəmiyyəti var.
O dedi:
‒ Sizi oraya göndərirəm və əmin edirəm ki, Azərbaycana
istədiyiniz vaxt qayıda bilərsiniz.
V. Axundovun sözlərinə görə, Bakıdakı evlərimizə də heç nə
olmayacaq və onlar bizim olaraq qalacaqdı. Bu söhbətdən sonra
nə deyə bilərdik ki! İkimiz də Moskvada işləməyə razılıq verdik.
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1965-ci ilin dekabr ayında oraya getdik. Bizimlə söhbətlər
başlandı. Gözlənilmədən Mənsur elan etdi ki, o, Moskvada
qalmaq istəmir. Mənim özümdə də belə bir fikir yaranmışdı
ki, Moskvada qalmasam yaxşıdır. Niyə? Bunun səbəbini izah
edə bilmirəm. Bəlkə də bu fikir canıma Moskva qışının şaxtası
ilə hopmuşdu. Amma anamın da sözlərini unuda bilmirdim.
Moskva söhbəti ortaya çıxanda o demişdi: «Sən oraya getsən,
mən bu ayrılığa dözməyib öləcəyəm».
Uzun sözün qısası, mən də Mənsura qoşuldum və biz Əli
Qarayevə bildirdik ki, Moskvada qalmaq istəmirik, qayıdıb
gedirik Bakıya. Bircə görəydiniz ki, Qarayev nə hala düşdü!
Sifətinin rəngi necə dəyişdi! Başladı qışqırmağa ki, «Məgər siz
kişi deyilsiniz? Niyə sözünüzün üstündə durmursunuz? Bu nə
uşaqlıqdır, belə?!».
Ə.Qarayev ikimizi də SSRİ-nin neft sənayesi naziri Valentin
Dmitriyeviç Şaşinin yanına apardı və pərtliyini gizlətməyərək
məlumat verdi:
‒ Bu yoldaşlar nazirlikdə qalmaq istəmirlər.
V.D.Şaşin bizə diqqətlə qulaq asdı və dedi ki, qalmaq istəmirlər, qalmasınlar. Mən onları məcbur edə bilmərəm.
Haşiyə. Bu, Şaşinlə ilk görüşüm, ilk tanışlığım idi. Amma onun
barəsində çox eşitmişdim.
Valentin Dmitriyeviç Şaşin Azərbaycan neftçiləri üçün yad adam
deyildi. O, 1916-cı ildə Bakı şəhərinin Balaxanı qəsəbəsində neftçi
ailəsində anadan olmuşdu. 1936-cı ildə İşımbay neft texnikumunu,
1943-cü ildə Moskvada İ.M.Qubkin adına neft institutunu bitirmişdi.
1947-1953-cü illərdə «Başneftkəşfiyyat» trestinin baş mühəndisi və
rəisi, daha sonra «Tatneft» Birliyinin baş mühəndisi və rəisi vəzifələrində çalışmışdı.
O, xeyirxah, çox mülayim və adamlara hörmətlə yanaşan, onların
əməyini qiymətləndirməyi bacaran rəhbər idi. Bir qədər qabağa gedib
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qeyd etmək istəyirəm ki, 1970-ci ildə Ümumittifaq «Xəzərdənizneft»
İstehsalat Birliyi rəisinin müavini – baş geoloq vəzifəsinə mən
onun əmri ilə təyin edildim. Birgə işlədiyimiz dövrdə ondan həmişə
səmimiyyət gördüm. İncə yumoru, könülaçan zarafatı da sevirdi. O da
ki, çox vaxt öz həmyerliləri ilə – bakılılarla.
... Bakıya növbəti səfərində o, Neft Daşlarına baş çəkmək istədiyini
dedi. Getdik. Orada mən gördüyümüz işlər barədə məruzə etdim. Eyni
zamanda məlumat verdim ki, Neft Daşlarında quyuların biri mezozoy
çöküntüsünə qazılır.
Nazir soruşdu:
– Gümanın var ki, orada karbohidrogen ehtiyatları olacaq?
Dedim ki, gümanım çox azdır – cəmisi bir faiz. Qalan 99 faiz isə
göstərir ki, neft olmayacaq.
– Belə bir ehtimalla kəşfiyyat quyusunu necə qazırsan?
Cavab verdim:
– Valentin Dmitriyeviç, görün, Neft Daşlarında nə qədər hidrotexniki qurğu tikmişik. Əgər indi biz mezozoy çöküntülərində
karbohidrogenlərin olub-olmadığını öyrənməsək, gələcək nəsil bizi
bağışlamaz. Sözlərim xoşuna gəldi və gülümsəyib dedi ki, «Haqlısan».
Bir dəfə də Moskvada SSRİ Balıqçılıq Təsərrüfatı Nazirliyinə
getmişdik. O vaxt qayda belə idi ki, Xəzər dənizində kəşfiyyat işləri
bir sıra nazirliklərlə razılaşdırıldıqdan sonra aparılırdı. Növbəti işlər
üçünsə balıqçılıq nazirliyinin razılığını ala bilmirdik. Axırda Valentin
Dmitriyeviç Şaşin o vaxt Neft Sənayesi Nazirliyində baş qazma idarəsinin baş mühəndisi işləyən Tofiq Fətulla oğlu Rüstəmbəyovu və
məni götürüb, balıqçılıq təsərrüfatı naziri Aleksandr Akimoviç İşkovun yanına getdi. Mən orada gördüyümüz işlər barəsində məlumat
verdim. İşkov məni dinləyəndən sonra qayıtdı ki, bəs, filan materialları
təqdim edin, baxarıq, müəyyən bir nəticəyə gələrik... Mən isə onun
istədiyi materialları o saat stolun üstünə qoydum. İşkov sonra yenə
nə isə istədi. Mən də onun istədiyi sənədləri portfelimdən çıxarıb, tez
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qoydum stolunun üstünə. İşi belə görəndə dedi ki, yaxşı, siz qazılacaq
quyuların koordinatlarını verərsiniz, biz də baxıb, cavabımızı bildirərik. Dinməzcə koordinatları da çıxarıb, stolun üstünə qoydum. İşkov
lap təəccüblənib dedi:
- Bu məxfi materialı özünüzlə necə gəzdirirsiniz?
Cavab verdim ki, mən özüm elə başdan-ayağa məxfiyəm.
İşkovu gülmək tutdu, Şaşinlə Rüstəmbəyov da ona qoşuldular.
Mən isə əlavə etdim ki, bu, bir fürsətdir əlimə düşüb və mən onu bada verə bilmərəm. Məni Sizin yanınıza Valentin Dmitriyeviçə görə
buraxdılar və əgər mən koordinatları götürməsəydim, razılığın alınması yubanardı, bu isə vaxt itkisinə gətirib çıxarardı.
Ertəsi gün nahardan sonra Neft Sənayesi Nazirliyinə gələndə hamı
məni təbrik etməyə başladı. Dedilər ki, balıqçılıq naziri ilə dünənki
söhbət və mənim hazırcavablığım Valentin Dmitriyeviç Şaşinin çox
xoşuna gəlib və məni xeyli tərifləyib.
Rəhmətlik çox yaxşı adam idi. Heyif ki, dünyasını tez dəyişdi.
Sonralar Tofiq Rüstəmbəyovla görüşəndə biz Valentin Dmitriyeviçi
həmişə ehtiramla yad edir və Balıqçılıq Təsərrüfatı naziri ilə söhbəti
də xatırlayırdıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, V.D.Şaşin T.Rüstəmbəyova
da hörmətlə yanaşır, bir mütəxəssis kimi onu yüksək qiymətləndirirdi.
Tofiq Fətulla oğlu Rüstəmbəyov 1918-ci il dekabr ayının 4-də Bakı
şəhərində neftçi ailəsində anadan olmuşdu. Azərbaycan Sənaye İnstitutunu 1941-ci ildə bitirmiş, sonra taleyi və peşəsi onu çox yerlərə
aparıb çıxarmışdı: «Krasnokamneft» tresti, SSRİ Xalq Neft Komissarlığı, «Dağneft» və «Almetyevneftqazma» trestləri, «Tatneft» birliyi... Hamısında da o, rəhbər vəzifələrdə işləmiş, 1965-1970-ci illərdə
«Azneft» İstehsalat Birliyi rəisinin müavini, Azərbaycan SSR Neft
Sənayesi nazirinin müavini olmuş, sonrakı on səkkiz il ərzində isə
SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyində Baş Qazma İdarəsi rəisinin müavini vəzifəsində çalışmışdı. 1988-1993-cü illərdə Ümumittifaq ElmiTədqiqat Qazma Texnikası İnstitutunun baş elmi işçisi, 1993-cü ildən
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ömrünün sonunadək Rusiya Dövlət Neft Müəssisəsi («Rosneft»)
əmək və müharibə veteranları Şurasının sədri olmuşdu.
T.Rüstəmbəyov bir çox elmi işlərin, o cümlədən «Mürəkkəb şəraitdə
neft və qaz quyuları qazılmasının hidravlik əsasları», «Neft axtarışı
və kəşfiyyatında yüksək səmərəliliyi təmin edən geoloji-kəşfiyyat işlərinin kompleks layihələrinin hazırlanması və tətbiqi» kimi dəyərli
əsərlərin və səkkiz ixtiranın müəllifi idi. O, akademik İ.M.Qubkin
adına mükafata, «RSFSR-in Əməkdar neft və qaz sənayesi işçisi» fəxri
adına layiq görülmüş, keçmiş İttifaqın üç ordeni və bir sıra medalları
ilə təltif edilmişdi.
... Xülasə, Qarayev nazirin kabinetindən çıxandan sonra da
sakitləşmədi. Dönə-dönə dedi ki, gəlin, daşı ətəyinizdən tökün,
qalın burada, əl-ələ verib işləyək... Amma sözlərinin heç bir
nəticə vermədiyini görüb dedi:
‒ Siz buraya Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Vəli Axundovun göstərişi ilə gəlmisiniz
və yalnız onun icazəsi ilə geri qayıda bilərsiniz!
O vaxt Vəli Axundov Moskvada idi. Əli Qarayev ona zəng
etdi. Vəli Axundov dedi ki, qoy bu gün saat 16-da hər ikisi mənə
zəng etsin. Qarayev onun telefon nömrəsini bizə verdi və dedi:
‒ Yadınızdan çıxmasın, axşam saat dörddə...
Bu söhbət səhər saat 10-11 radələrində olmuşdu və güman
edirəm ki, saat 16-dək nə çəkdiyimi təsəvvür edə bilərsiniz.
Deməli, respublikanın rəhbərinə bildirməliydim ki, mən sizin
sözünüzdən çıxıram. Heç birinci katibə də belə söz demək
olardı?! Sonra mən bu sözün arxasında dura biləcəkdimmi?!
Fikir-xəyal içində idim. Mənsur da dinib-danışmırdı. Bir neçə
dəqiqə də keçdi və sükutu onun özü pozdu. Üzünü mənə tutub, gözlənilmədən dedi:
‒ Bilirsən nə var?! Mən Vəli Axundova zəng etməyəcəyəm,
məni Baybakov çağırıb, onun yanına gedəcəyəm.
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Doğrudan da heç beş dəqiqə keçməmiş Mənsur çıxıb getdi.
Təəccüb içində donub qalmışdım. Mən bilirdim ki, Mənsur
ürəkli oğlandır, amma daha bu qədər yox! Şəxsən mən belə
risk edə bilməzdim. Ona görə yox ki, qorxurdum. (Hərçənd ki,
o vəziyyətdə qorxu hissini də istisna etmək olmazdı). Sadəcə
olaraq, mən nizam-intizama, qayda-qanuna tabe olan adam
idim.
Axşam saat dörd oldu və mən telefonun dəstəyini qaldırıb,
Vəli Axundova zəng etdim. Birinci katibin səsini eşidən kimi
«Axşamınız xeyir!» deyib, başladım yalvarmağa:
‒ Vəli Yusifoviç, inanın ki, Moskvada qala bilmirəm, buranın
havası mənə düşmür, icazə verin, qayıdıb öz Vətənimdə – Azərbaycanda işləyim...
O məni dinlədikdən sonra dedi ki, bu, düzgün hərəkət deyil.
Sonra da mənə məsləhət verməyə başladı:
‒ Hər yerdə adamlar Moskvaya can atırlar, çünki Moskva böyük
bir ölkənin paytaxtıdır. Bilikli, təcrübəli və ağıllı adamların inkişaf
etməsi, ucalması üçün burada hər cür şərait var və bunu siz də bilirsiniz. Biz də sizi buraya yaxşı bir mütəxəssis kimi göndərmişik.
Məsələnin başqa tərəfi də var: SSRİ nazirliklərində, Moskvadakı
böyük təşkilatlarda nə qədər çox azərbaycanlı işləsə, respublikamız
üçün bir o qədər yaxşıdır. Ona görə də sizin Moskvada qalmağınız
məsləhətdir...
V. Axundov sözünə ara verən kimi yenə bildirdim ki, yox,
mən burada qalmaq istəmirəm. Xülasə, o dedi, mən dedim və
gördüm ki, belə getsə, o, Bakıya qayıtmağa icazə verməyəcək.
Telefonun dəstəyini qulağıma sıxıb, nəfəsim kəsilə-kəsilə dedim:
‒ Vəli Yusifoviç, mən burada qalmayacağam! Bakıda mənə
əmr edin, özümü beşmərtəbədən atım. Onu edərəm, amma burada qala bilmərəm!
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Vəli Axundov səbri tükənmiş adam kimi sözümü kəsdi:
‒ Lap uşaq kimi danışırsan. Heç işə də bu cür münasibət
bəsləmək olar?! Yaxşı, Bakıya gələrsən, bu məsələyə büroda
baxarıq.
O, telefonun dəstəyini yerinə qoydu və «söhbətimiz» bitdi.
Elə bil məni ildırım vurmuşdu. İrəlidə məni nə gözləyirdi, bunu
bir Allah bilirdi. Əli Qarayevin əlindən zəncir çeynəyirdim.
Amma bir tərəfdən də fikirləşirdim ki, o kişinin heç bir günahı
yoxdur. Əksinə, o bizə yaxşılıq etmək istəyirdi. Çalışırdı ki,
Moskvada qalaq, böyük bir idarəyə rəhbərlik edək...
Mehmanxanaya gəldim. «Qrand» mehmanxanasında üçümüzün bir nömrəmiz vardı. Üçüncü yoldaşımız Şamil Cəfərov
idi. Vestibüldə oturub onları gözləməyə başladım, çünki nömrə
Mənsurla Şamilin adına idi, mən isə orada qonaq kimi qalırdım.
Vestibüldə yuxu məni nə vaxt aparıb, bilməmişəm. Bir də gözümü açıb gördüm ki, Mənsur məni dümsükləyir. O, tək deyildi: Şamil, Yuri Vasilyeviç Zaytsev (bizim kimi o da Moskvaya
işə dəvət olunmuşdu) və başqaları maraqla mənə baxırdılar.
Gözlərimi ovxalayıb, əhvalatı olduğu kimi onlara danışdım.
Mənsur dedi ki, dur ayağa, gedək restorana, bir az kefimiz açılsın.
Ümumiyyətlə, Mənsur çox gözəl mütəxəssis olmaqla bərabər,
həm də şirindil və mehriban bir insan idi. Yoldaşlığına da söz ola
bilməzdi! Elə bütün bu keyfiyyətlərinə görə onu Moskvada da,
keçmiş İttifaqın neft rayonlarında da çox sevirdilər.
Getdik restorana. Bir az yeyib-içdik. Amma ürəyim açılmırdı.
Birinci katiblə telefon söhbəti yadıma düşən kimi qanım qaralırdı...
Bakıya qayıdan kimi Mənsuru «Dənizneft» Birliyinin baş
mühəndisi vəzifəsindən azad edib, «Şirvanneft» neft və qazçıxarma idarəsinə rəis göndərdilər. Mənə isə dəymədilər. Bunun
iki səbəbi ola bilərdi. Birincisi, mən baş geoloqun müavini idim
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və Mərkəzi Komitənin nomenklaturuna daxil deyildim. İkincisi,
Moskvada qalmaqdan imtina etsəm də, hər halda, tapşırığı
«unutmayıb», Vəli Axundova zəng etmişdim. O da çox nəcib
bir insan idi və yəqin ki, bunu nəzərə almışdı.
V.Axundovla mən bir də 1968-ci ildə görüşdüm. Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sənaye üzrə katibi
Andrey Pavloviç Kirilenko Bakıya gəlmişdi. Dedilər ki, o, neft
və qazçıxarma idarələrimizdən birini ziyarət edəcək. Bizim Qum
adası o vaxt çox dəbdə idi. Kirilenko üçün bu idarə seçilmişdi.
MK katibinə Qum adası, Xəzər nefti və «qara qızıl» ustalarımızın
işi barədə ətraflı məlumat vermək isə mənə tapşırıldı.
… Respublikanın Neftçıxarma Sənayesi Nazirliyinin və Birliyimizin rəhbərləri Qum adası neft mədənləri idarəsinin qarşısında qonaqları gözləyirdilər. Qonaqlar gəlib maşından düşəndə bizimkilər onlara yaxınlaşıb görüşməyə başladılar. Təkcə mən yerimdən tərpənmədim. Axı Vəli Axundov da burada
idi və onu görən kimi Moskvadakı telefon söhbətimiz yenə
yadıma düşdü. Birdən Vəli Axundov məni çağırdı və Kirilenko ilə tanış etdi. Özü də baş geoloqun müavini olduğum halda
məni ona baş geoloq kimi təqdim etdi. Sonra biz neft və qazçıxarma idarəsinin rəisi Rüfət Quliyevin otağına getdik və orada mənə dedilər ki, «Başla!». Mən Xəzərin Azərbaycan sektorunda neftçilərin gördüyü işlərdən danışır və tez-tez də proqnoz ehtiyatlarından söz açırdım. Birdən Kirilenko soruşdu ki,
«Adınız nədir?». Cavab verdim ki, Xoşbəxt. Dedi ki, rus dilində
bunu necə ifadə etmək olar? Onda Vəli Axundov mənim adımı
rus dilinə tərcümə etdi: «Счастливый». Kirilenko dedi:
‒ Счастливый человек2*, mənim ixtisasım maşınqayırma ilə
bağlıdır və neft işini çox zəif bilirəm. Mənə sadə dildə başa sala
bilərsənmi ki, proqnoz ehtiyatları nə deməkdir?
2 * Õîøáÿõò àäàì.
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Dedim ki, başa sala bilərəm. Yenə də Molla Nəsrəddin lətifəsi
köməyimə yetdi və mən MK katibinə proqnoz ehtiyatlarının nə
olduğunu izah etməyə başladım:
‒ Şərqdə Molla Nəsrəddin adlı bir filosof-alim yaşayıb. Onun
barəsində çox lətifə var, mən də indi çalışaram ki, onun bir
lətifəsilə «proqnoz ehtiyatları» anlayışına aydınlıq gətirim. Bir
gün Mollanın dostları güclə onun boynuna qoyurlar ki, gərək
bizə yaxşı bir plov verəsən. Mollanın çarəsi kəsilir və dostlarını
gətirir evinə. Arvadına deyir ki, gərək qonaqlar üçün plov bişirəsən. Arvad cavab verir ki, ay Molla, deyəsən, sənin başın xarab olub. Evdə nə ət var, nə yağ var, nə də ki, düyü. Mən plovu
nə cür bişirim? Molla bir qədər fikrə gedəndən sonra qonaqları
mətbəxə dəvət edir və böyük bir qazanı onlara göstərib deyir: ‒ Allah haqqı, əgər evimizdə düyü olsaydı, yağ olsaydı, ət
olsaydı, mən bu qazanda sizə plov bişirtdirərdim…
Proqnozlaşdırılan neft və qaz ehtiyatları da belədir. Mollanın
dediyi kimi, əgər yerin altında qalxıntı olsa, qumlu-daşlı laylar olsa və həmin laylarda neftin və qazın yığılması üçün şərait
olsa, onda oradakı neft və qaz ehtiyatları barədə fikir söyləmək,
rəqəmlər göstərmək olar.
Əlbəttə, bütün bunları mən rus dilində dedim. Kirilenko ağıllı
adam idi. Mənim sözlərimdən sonra bərkdən güldü və dedi:
‒ Вели Юсифович, я уже всё понял, а как вы?3*
Vəli Axundov da cavab verdi ki, «Mən də başa düşdüm».
A.Kirilenko mənə ikinci bir sual verdi:
‒ Siz dənizdən neft çıxarırsınız, bəs dənizin təmizliyini necə,
qoruyursunuzmu onu?
Mən qətiyyətlə cavab verdim ki, əlbəttə qoruyuruq və bu
məqsədlə böyük işlər görürük. Sonra da başladım gördüyümüz
işlərdən danışmağa. Kirilenko məni axıradək dinlədi və daha
3 * Âÿëè Éóñèôîâè÷, ìÿí artûq ùÿð øåéè áàøà äöøäöì, áÿñ ñèç íåúÿ?
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heç nə soruşmadı. Sonra hamımız qalxdıq estakadanın üstünə.
Tərs kimi, bu vaxt suyun üzərinə yayılmış gil məhlulu zolağını
dalğaların bizə tərəf qovub gətirdiyini gördük. Qanımızı qaraldan bu zolaq Kirilenkonun da nəzərindən yayınmadı. Tez məni
yanına çağırıb, güclə sezilən bir məzəmmətlə dedi:
‒ Bura bax, sçastlivıy çelovek, axı bayaq sən bizi inandırırdın
ki, dənizi çirkləndirmirsiniz. Bəs bu nədir?
Özümü itirməyib cavab verdim ki, bu, neft deyil, gil məhluludur. O da dedi ki, fərqi nədir bunun?! Siz dənizi çirkləndirirsiniz və bu, yolverilməzdir.
Bir qədər keçdikdən sonra yenə eşitdim ki, məni çağırır:
‒ Где этот счастливый человек, я хочу с ним сфотографироваться4*.
Bu vaxt Vəli Axundov da yaxınlaşdı, biri sağımda, biri də
solumda durdu. Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri isə
arxamızda düzüldülər və fotoqraflar şəklimizi çəkdilər. Hesab
edirəm ki, həmin gün mənim Vəli Axundovun qarşısında
günahımın yuyulması günü oldu.
Mən onun haqqında nə deyə bilərəm?! O, üz-gözündən
həmişə nur yağan bir insan idi. Mənə elə gəlirdi ki, o, heç kəsə
pislik edə bilməz. Məni cəzadan qurtaran da yəqin ki, onun
xeyirxahlığı və alicənablığı oldu.
Həmin il Qum adasında daha bir dövlət xadimi ilə görüşdüm.
O vaxt Türkiyənin Baş naziri olan Süleyman Dəmirəl Sovet
İttifaqına qonaq gəlmişdi. Səfər proqramı çərçivəsində Bakını
ziyarət edən hörmətli qonaq Azərbaycan paytaxtının görməli
yerlərində oldu. Respublikanın iqtisadiyyatı, o cümlədən
Neft Sənayesi barədə Türkiyə hökumətinin başçısında yaxşı
təsəvvür yaratmaq üçün Qum adasını ona da göstərməyi qərara almışdılar. Necə deyərlər, çöp yenə mənə düşdü. O vaxt
4 * Áó õîøáÿõò àäàì ùàðàäàäûð, ìÿí îíóíëà øÿêèë ÷ÿêäèðìÿê èñòÿéèðÿì.
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Nazirlər Sovetinin sədri olan Ənvər Əlixanov mənə dedi ki,
Qum adasında Süleyman Dəmirələ 15-20 dəqiqə ərzində məlumat verəcəksən. Özü də təmiz Azərbaycan dilində.
O vaxt Neft Sənayesi barəsində Azərbaycan dilində, demək
olar ki, ancaq televiziya verilişlərində danışılırdı. Rəsmi tədbirlərdə, müşavirə və yığıncaqlarda isə adətən rus dilində çıxış
edirdik. Odur ki, bir az həyəcan keçirdim, lakin hazırlaşdım və
özümdə inam yarandı ki, hər şey yaxşı olacaq. Doğrudan da
çıxışdan sonra, Əlixanov əlinin işarəsi ilə bildirdi ki, «Çox yaxşı!». Xarici İşlər naziri Tahirə Tahirova (o mənə institutda dərs
demişdi) isə dedi ki, məlumat verdiyin müddətdə rusca ikicə
söz işlətdin.
Süleyman Dəmirəl mənə iki sual verdi. Əvvəlcə soruşdu ki,
Qum adasının neft-qaz ehtiyatları nə qədərdir? Sonra da dənizdə hasil edilən neftin xüsusi çəkisi ilə maraqlandı. Mən hər
iki suala cavab verib, missiyamı tamamladım.
Bir qədər qabağa gedib onu da qeyd etmək istərdim ki, cənab
Süleyman Dəmirəllə ikinci görüşüm 39 ildən sonra ‒ 2007-ci ildə
oldu. O vaxt mən Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin
tərkibində ümummilli lidermiz Heydər Əliyevin anım gününə
həsr edilmiş mərasimdə iştirak etmək üçün Türkiyənin İstanbul
şəhərinə getmişdim. Süleyman Dəmirəllə görüşüm dekabrın
12-də İstanbul aeroportunda oldu. Dəmirəl Ankaradan gəlirdi.
Bu, çox səmimi bir görüş oldu. Biz ilk görüşümüzü xatırladıq.
O, heç nəyi unutmamışdı. Elə oradaca şəkil də çəkdirdik.
... 1968-ci ildə ailəmizə bədbəxtlik üz verdi. Mənim ikinci
oğlum Elçin qan xəstəliyindən vəfat etdi. Bu xəstəliyə o, beş
yaşından düçar olmuşdu. Biz onun müalicəsi ilə üç il məşğul
olduq. Əvvəlcə Bakıda, sonra Moskvada və daha sonra yenə
də Bakıda. Heç bir əlac edə bilmədik ona. 1968-ci il iyul ayının
7-də dünyasını dəyişdi. Bu, bizim üçün böyük dərd oldu. O, çox
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ağıllı uşaq idi, elə bil, nə vaxtsa bir dəfə dünyaya gəlib-getmişdi.
O qədər dərin düşüncəli idi ki!.. Hətta başa düşürdü ki, çox
yaşamayacaq. Tez-tez deyirdi ki, özünüzü yormayın, onsuz da
məni sağalda bilməyəcəksiniz.
Həmişə soruşurdum ki, Elçin, məni çox istəyirsən, ananı?
Cavab vermirdi. Biz Moskvada onu xəstəxanaya qoyanda çox
ağladı və yalvardı ki, «Məni burada qoyub getməyin, mən burada qalmaq istəmirəm». Axırda əlacı kəsildi, sakitləşib məni
özünə tərəf çəkdi. Başımı əyib, qulağıma dedi: «Sən həmişə
məndən soruşurdun ki, səni çox istəyirəm, ya anamı. Mən səni
çox istəyirəm». Dünya gözlərimdə qaraldı elə bil. Lakin heç nə
edə bilməzdim, çünki o, mütləq xəstəxanada qalmalı idi...
Bir gün Fəridə ilə mən Elçinin həkimi ilə dərdləşirdik. Həkim
dedi:
‒ Elçini bir an da olsun unuda bilmirəm. Evdə də fikrimdən
çıxmır. Uşaq olasan, özü də bu qədər ağıllı-kamallı?! Burada
biz onu «Krasavçik»5* deyə çağırırıq. Gözəl oğlandır axı! O gün
məndən soruşdu ki, adamın qan qrupu dəyişirmi? Cavab verdim
ki, yox, dəyişmir. Sözlərimi dinləyib dedi: «Yaxşı, əgər qan qrupu dəyişmirsə, onda niyə hər dəfə mənə qan köçürməzdən qabaq qan qrupumu yenidən yoxlayırsınız?». Yeddi yaşlı uşaq
gör nəyə fikir verib və necə məntiqi nəticə çıxarıb!.. Həkimlər,
tibb bacıları onu elə çox istəyirlər ki! Beşcə dəqiqə vaxt tapan
kimi hamısı qaçır onun yanına. Hamı Krasavçikə kömək etmək
istəyir. Dünən baş tibb bacısı ilə onun arasında maraqlı bir dialoq olub. Baş tibb bacısı dərman paylayarkən Elçin soruşub:
‒ Deyə bilərsinizmi ki, dünən mənim qanımda hemoqlobin
nə qədər olub?
Baş tibb bacısı cavab verib ki, «66».
Elçin gülümsəyərək deyib:
5 * “Gþzÿl oülan”
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‒ Bu ki, əladır!
Baş tibb bacısı onun başını tumarlaya-tumarlaya təsdiq edib:
‒ Əlbəttə, əladır, Krasavçik. Amma bilirsənmi niyə əladır?
‒ Niyə bilmirəm?! Axı uşaqlarda hemoqlobinin miqdarı altmışdan az olanda, buna anemiya, yəni qan azlığı deyirlər. Məndə
isə altmış altıdır! Deməli, mən anemiyadan uzaqlaşmışam və bu
həqiqətən də əladır!
Həkim bunları danışıb yenə fikrə getdi və handan-hana dedi:
‒ Çox təəssüf ki, hələlik tibb elmi bu xəstəliyin qarşısında
acizdir. Amma ümidimizi üzmürük. Dünya həkimləri bu dərdin dərmanını tapmağa çalışırlar. İnanırıq ki, lap yaxın vaxtlarda axtarışlar uğurla nəticələnəcək, bu problem həll ediləcək
və minlərlə, on minlərlə uşaq nicat tapacaq. İndi isə bizim borcumuz qan xəstəliyinə tutulanların ömrünü sərəncamımızda
olan müalicə üsulları və preparatlar vasitəsilə mümkün qədər
uzatmaqdan ibarətdir.
...O vaxtdan qırx bir il keçir və həkimlərin axtarışları hələ
də davam edir. Mən isə Fəridə xanımla birlikdə xəstə balaların
hamısına Tanrıdan şəfa diləyir, onlara xoşbəxtlik arzulayıram.

XƏZƏR VƏ «ORTA XƏTT» PRİNSİPİ

19

69-cu ilin dekabr ayında Birliyin baş geoloqu Fuad
Səmədov da rəhmətə getdi. 1965-1970-ci illərdə Birliyin rəisi Nəsrulla Babayev idi. Bundan əvvəl – 1963-1965-ci
illərdə o, Birlik rəisinin qazma üzrə müavini işləyirdi. Neft
Sənayesində əbədi bir qazmaçı-geoloq mübahisəsi var. Birgə
işlədiyimiz dövrdə bizim də çox mübahisələrimiz olmuşdu
və Nəsrulla müəllim 1965-ci ildə Birliyə rəis təyin edildikdə
düşündüm ki, mənimlə işləməyəcək. Deyəcək ki, ərizəni yaz,
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çıx get! Elə bil o hiss etmişdi ki, mən nə fikirləşirəm. Günlərin
birində məni çağırıb dedi: «Əgər fikirləşirsənsə ki, səninlə
işləməyəcəyəm, səhv edirsən. Bəli, mən qazma üzrə müavin
olanda biz mübahisə edirdik, bəzən sözümüz düz gəlmirdi.
Amma bu təzə məsələ deyil, axı! Qazmaçı ilə geoloq həmişə
mübahisə edirlər. İndi isə mən rəisəm və mənim üçün qazmaçı
da birdir, geoloq da. Get, başını aşağı sal, işlə, hər şey normal
olacaq». Doğrudan da onunla beş il çox səmimi və mehriban
şəraitdə işlədik.
1970-ci ildə Azərbaycanda Neft Sənayesi Nazirliyi ləğv olundu. Keçmiş nazirliyin bazasında iki böyük birlik yaradıldı –
«Azneft» və Ümumittifaq «Xəzərdənizneft» istehsalat birlikləri.
SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi Xəzər dənizində cənubdan şimaladək (yəni Həştərxandan başlamış İran sərhədinə – Astara-Həsənqulu xəttinədək) neftlə əlaqədar bütün işləri – kəşfiyyat,
tikinti, istismar və sair – «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyinə
tapşırdı. Nazir vəzifəsindən azad olunmuş Bəxtiyar Məmmədov
bu Birliyin rəisi təyin edildi.
Həmin ilin mart ayında mən Ümumittifaq «Xəzərdənizneft»
İstehsalat Birliyi rəisinin müavini – baş geoloq vəzifəsinə təyin
olundum. Sonralar bu Birliyin adı bir neçə dəfə dəyişdirildi.
Amma buna baxmayaraq, sovet dövləti dağılanadək Azərbaycan neftçiləri İran sahəsi də daxil olmaqla Xəzərin bütün
sektorlarında fəaliyyət göstərirdilər. Onlar dənizin Azərbaycan
və Türkmənistan sektorlarında daha çox iş görmüşdülər.
Azərbaycan sektorunda yeni yataqlarla yanaşı, Turkmənistan
sektorunda 5 yeni neftqaz yatağı – Şərqi Livanov, İ.M.Qubkin
adına, Barinov adına, LAM və Priçelekenski kupol yataqları
kəşf edilmişdi. Bundan əlavə, Xəzərin Rusiya sektorunda İnçxedəniz-1, İnçxe-dəniz-2 yataqları, Qazaxıstan sektorunda bir neft
yatağı kəşf edilmişdi. O dövrdə Xəzərin bütün sahələrində geo85
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fiziki kəşfiyyat işləri aparılmış, nəticədə, xeyli miqdarda yeni
struktur aşkar edilmiş və qazma üçün hazırlanmışdır.
Xəzərin İran sektorunda da bu müddətdə həm geofiziki işlər,
həm də qazma işləri görülmüşdür. İran sektorunda Azərbaycan
neftçiləri Xəzərin Qərb və Şərq hissələrinin hər birində bir kəşfiyyat quyusu qazmışlar.
Sonradan bu məsələyə qayıtmamaq üçün Xəzər dənizinin
sektorlara bölünməsinin tarixi barəsində də qısaca məlumat
vermək istəyirəm.
Qeyd etdiyim kimi, 1970-ci ildə Xəzər dənizinin bütün sahələrində neftlə və qazla bağlı işlər Azərbaycan neftçilərinə həvalə
edilmişdi. «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyi hər il gördüyü
işlər barəsində Xəzəryanı dövlətlərə hesabat verməli idi. Bununla əlaqədar olaraq, qarşımıza bir sıra problemlər çıxırdı.
Hər şeydən əvvəl Xəzərin bu və ya digər bir hissəsinin kimə
məxsus olduğunu təyin etmək lazım idi. Bu məsələ çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi və Xəzərdə işin həcminin son dərəcə
artdığı bir şəraitdə onun həllini təxirə salmaq olmazdı. Buna
görə də o vaxt biz SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinə müraciət etdik.
Nazirlikdə bu işlə ciddi məşğul olmağa başladılar. Nazirliyin
mütəxəssisləri o vaxtkı dünya təcrübəsindən istifadə edərək,
Xəzər dənizi dibinin bölgüsünü apardılar. Beləliklə də ümumi
sahəsi 379 min kvadratkilometr olan Xəzər hamı tərəfindən
qəbul olunmuş aşağıdakı sektorlara bölündü:
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Azərbaycan sektoru –

78.8 min km2

- 20.79%

Türkmənistan sektoru –

78.4 min km2

- 20.69%
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Qazaxıstan sektoru –

113.5 min km2

- 29.95%

Rusiya Federasiyası –

64.3 min km2

- 16.97%

İran İslam Respublikası –

44.0 min km2

- 11.6%

«Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyi bu bölgü əsasında düz 21
il – ta SSRİ dağılanadək işlədi. Özü də bütün bu illər ərzində,
yəni 1970-ci ildən 1991-ci ilədək hər il hər bir sektor üzrə
gördüyü işlər barəsində müvafiq Xəzəryanı dövlətə müntəzəm
məlumat verdi. Hər ilin əvvəlində ayrı-ayrı sektorlarda il boyu
görüləcək işlərin həcmi və geoloji strukturların adları həmin
ölkələrin müvafiq qurumları (neft və qaz, balıqçılıq və su hövzəsi
təşkilatları, müdafiə nazirlikləri və s.) ilə razılaşdırıldıqdan sonra bu sənədlər SSRİ-nin Neft Sənayesi, Balıqçılıq Təsərrüfatı,
Su Ehtiyatları nazirliklərinə və SSRİ Geoloji Fonduna təqdim
edilirdi. Biz bütün bu təşkilatların razılığı alındıqdan sonra
işə başlayırdıq. Həmin o iyirmi bir il ərzində Xəzər dənizinin
ayrı-ayrı sektorlarının geoloji strukturlarında aparılan kəşfiyyat
işlərinə, onların hansı Xəzəryanı dövlətə mənsubluğunu göstərən hesabat və xəritələrə bu dövlətlərin heç biri, o cümlədən
İran İslam Respublikası bircə dəfə də etiraz etməmişdir. Lakin
SSRİ dağıldıqdan və keçmiş sovet respublikaları müstəqillik
əldə etdikdən sonra əvvəlcə İran, sonra isə Türkmənistan Xəzərin sektorlara bölünməsinin keçmiş İttifaq dönəmində həyata keçirilmiş və hamı tərəfindən qəbul edilmiş prinsipinin
əleyhinə çıxdılar. İran Astara-Həsənqulu xəttindən imtina etməyə başladı və dənizin Xəzəryanı dövlətlər arasında bərabər
bölünməsini, beləliklə də öz sektorunun sahəsinin 20 faizə çatdırılmasını tələb etdi. Rusiya isə məsələyə tamam başqa cür
yanaşır və təklif edirdi ki, Xəzəryanı dövlətlərin hər biri üçün
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sahildən müəyyən məsafəyə qədər sahə ayrılsın, dənizin qalan hissəsindən isə beş dövlətin hamısı istifadə etsin. Yalnız
Qazaxıstan başqa Xəzəryanı ölkələri cəlb etmədən dünyada
qəbul olunmuş əsas üsulla – «sahildən bərabər məsafələrdə
yerləşən nöqtələrin birləşdirilməsi nəticəsində əmələ gəlmiş
xətt üsulu» ilə Xəzəri sektorlara böldü. Bu bölgü keçmiş İttifaq
dövründə qəbul edilmiş və iyirmi bir il ərzində heç bir sözsöhbət olmadan tətbiq edilmiş bölgü ilə, demək olar ki, üst-üstə
düşdü...
İşin gedişində müəyyən irəliləyişlərin və Xəzəryanı dövlətlərin mövqelərində yaxınlaşma hallarının müşahidə olunmasına baxmayaraq, Xəzər dənizinin hüquqi statusu problemi hələ də axıradək həll edilməmişdir. Xəzər dənizinin dibi
və təkinin bölünməsi haqqında razılaşma isə bu şərtlə əldə
olunmuşdur ki, ərazi sularının hüdudları xaricindəki su səthi
ümumi istifadədə qalacaqdır.
Xəzər dənizi dibinə hədd qoyulması üzrə ilk razılaşma Rusiya Federasiyası ilə Qazaxıstan arasında 1998-ci ilin iyulunda
imzalanmışdır ki, bu da hüquqi baxımdan presedent olmuşdur.
Sonralar Xəzərin dibi və təkinin bölünməsi üzrə Azərbaycanla
Qazaxıstan və Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli razılaşmalar da imzalanmışdır.
Azərbaycan-İran, Azərbaycan-Türkmənistan və İran-Türkmənistan danışıqları, həmçinin Xəzərin hüquqi statusu üzrə
beştərəfli danışıqlar davam etdirilir.
Xəzərin hüquqi statusuna dair söhbətimi isə mən Xəzəryanı
ölkələrin başçılarının 2007-ci il oktyabrın 16-da İran İslam
Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində keçirilmiş ikinci zirvə görüşündən xatirələrimlə bitirmək istəyirəm.
Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Tehrana elə həmin gün,
yəni oktyabrın 16-da səfər etmiş Azərbaycan Respublikasının
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Prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin
üzvlərindən biri də mən idim.
Qeyd edim ki, Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk
zirvə görüşü 2002-ci ilin aprel ayında Türkmənistan paytaxtında
keçirilmişdir. O vaxt Aşqabad şəhərinə mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin
tərkibində getmişdim.
Bir qədər irəli gedib demək istəyirəm ki, Tehran sammiti
səmərəli keçdi və onun işi dövlət başçılarının imzaladıqları
Bəyannamənin qəbul edilməsi ilə nəticələndi.
İndi isə Tehran görüşü barəsində bir qədər təfərrüatı ilə.
Zirvə görüşü Tehran vaxtı ilə saat 10 radələrində «Sədabad»
sarayının «Hafiziyyə» korpusunda başlandı.
Toplantıda Azərbaycan, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri ‒ İlham Əliyev, Mahmud Əhmədinejad,
Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev, Qurbanqulu Berdımuxammedov ‒ iştirak edirdilər. Zirvə görüşünün açılış
mərasimində çıxış etmək üçün ilk söz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə verildi. Çıxışında o, bir çox
məsələlərə toxundu və Xəzərin dibinin sektorlara bölünməsi
barəsində danışarkən dedi: «1970-ci ildən başlayaraq Sovet
İttifaqı dağılana qədər Xəzər dənizində cənubdan şimala kimi
(İranla sərhəddə Astara-Həsənqulu xəttindən şimalda Həştərxana kimi) bütün geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılması və eləcə
də neft-qaz yataqlarının işlənməsi Azərbaycan neftçilərinə tapşırılmışdı.
Bununla əlaqədar olaraq, hələ o vaxt, yəni 1970-ci ildə,
SSRİ-nin Neft Sənayesi Nazirliyi tərəfindən Xəzər dənizinin
dibi sektorlara bölünmüşdü. O vaxt aparılan bu bölgünün
şahidlərindən biri, cənab akademik Xoşbəxt Yusifzadə başçılıq
etdiyim nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edir. Onun
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haqqında bir neçə söz demək istərdim. O, nəinki Azərbaycanda
və keçmiş Sovet İttifaqında, eləcə də dünya miqyasında tanınmış
mütəxəssisdir. Azərbaycanda bizimlə iş aparan xarici şirkətlər
kəşfiyyat quyularının yerini seçərkən onunla məsləhətləşmələr
aparıblarsa, bu quyulardan mütləq neft və ya qaz alınıb, əks
təqdirdə quyular, ya su veriblər, ya da boş olublar.
Onu da qeyd etməliyəm ki, 1970-ci ildən Sovet İttifaqı dağılana qədər o vaxt aparılmış geoloji-kəşfiyyat və yataqların
işlənilməsi prosesinə Xəzəryanı dövlətlərin heç birinin etirazı
olmamışdır».
Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyev öz çıxışında transxəzər
neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi məsələsinə də toxunaraq, bu kəmərlərin Xəzəryanı ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
xüsusi vurğuladı.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin öz çıxışında Azərbaycan Prezidentinin transxəzər neft-qaz kəmərləri
barəsində dediklərinə münasibətini belə bildirdi: «Xəzər dənizinin dibi mürəkkəb seysmik zona kimi xarakterizə olunduğuna
görə, burada tez-tez zəlzələlər baş verir, bu isə kəmərlər üçün
müəyyən təhlükə yaradır və kəmərlərdə baş verə biləcək qəzalar
Xəzərin ekologiyasına mənfi təsir göstərə bilər».
Fasilə zamanı mən cənab İlham Əliyevə yaxınlaşdım və
kəmərlərin çəkilişi barəsində Vladimir Putinin fikirləri ilə razı
olmadığımı bildirdim. Onun cavabı mənim üçün tamamilə
gözlənilməz oldu. Prezident dedi ki, gəlin, Sizi Vladimir Putinlə
tanış edim, fikirlərinizi şəxsən onun özünə bildirin.
Mən Vladimir Putinlə tanış olduqdan sonra ona dedim:
‒ Vladimir Vladimiroviç, Sizin 55 yaşınız tamam olub. Mən
Sizi təbrik edirəm. Deməliyəm ki, mənim dənizdə iş stajım da
55 ildir.
Putin gülümsəyərək dedi:
90

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

‒ Demək istəyirsiniz ki, düz mənim yaşım qədərdir?
Mən davam etdim:
‒ 1960-cı ildə Neft Daşlarında mən Sov. İKP MK-nın Birinci
Katibi Nikita Sergeyeviç Xruşşovu qəbul etmişəm, sonralar
«Qum adası» yatağında Sov. İKP MK-nın Baş Katibi Leonid İliç
Brejnevlə görüşmüşəm, Moskvada SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri
Aleksey Nikolayeviç Kosıginin qarşısında çıxış etmişəm, eləcə də
keçmiş İttifaqın bir çox başqa rəhbərləri ilə görüşmüşəm. İndi də
çox şadam ki, Sizinlə görüşmək imkanı yarandı. Mən artıq Sizə
dedim ki, dənizdə 55 illik iş stajım var və bu müddətdə mənim
təcrübəmdə heç elə bir iş olmayıb ki, dənizin dibində zəlzələdən
boru kəməri qırılıb dağılsın.
Bu sözləri eşitdikdə o gülə-gülə dedi:
‒ Sovet boruları çox möhkəm idi.
Cavab verdim:
‒ Borular indi də zəif deyil.
Sən demə, dialoq Rusiyanın «Rossiya» telekanalı ilə canlı
yayımlanıbmış.
...Tehranda zirvə toplantısının rəsmi açılışından sonra görüş
və danışıqlar bağlı qapılar arxasında davam etdirildi. Qapalı
keçən iclasdan sonra prezidentlər 25 bənddən ibarət Tehran
Bəyannaməsini imzaladılar.
Daha sonra onların iştirakilə mətbuat konfransı oldu.
Prezident İlham Əliyev zirvə görüşünün yüksək səviyyədə
təşkilinə görə İran İslam Respublikasının Prezidentinə təşəkkür
edərək dedi ki, müzakirələr anlaşma şəraitində keçdi, Bəyannamədə hər bir məsələ öz əksini tapmışdır və Azərbaycan «Şimal-Cənub» dəhlizinə böyük maraq göstərir.
Digər prezidentlər də Bəyannamənin əhəmiyyətindən danışaraq, gələcəkdə Xəzər dənizindən təhlükəsizlik və iqtisadi
əməkdaşlıq üçün istifadə edilməsinin zəruriliyini vurğuladılar.
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Oktyabrın 16-da axşam nümayəndə heyətinin üzvləri cənab
İlham Əliyevlə birlikdə Tehrandan Naxçıvana yola düşdülər və
beləliklə də bizim İran səfərimiz sona çatdı.
Bakıya qayıdanda hava limanında eşitdim ki, Vladimir Putinlə dialoqum Prezidentimizin xoşuna gəlib. Özü də bunu mənə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə dedi.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev xaricə gedəndə və qayıdanda onu üç nəfər – Baş nazir
Artur Rasi-zadə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz
Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala
Abutalıbov yola salır və qarşılayır.
Ənənəyə uyğun olaraq, bu dəfə də cənab İlham Əliyevi
təyyarənin yanında onlar qarşıladılar və Prezident elə oradaca mənimlə V.Putin arasındakı dialoqu onlara danışıb. Cənab
İlham Əliyev təyyarə meydanından yola düşdükdən sonra, bizə
yaxınlaşan Artur Rasi-zadə gülə-gülə dedi:
‒ Xoşbəxt müəllim, nə etmisiniz, deyirlər Tehranda Vladimir
Putinlə maraqlı bir dialoqunuz olub?
«Siz haradan bilirsiniz?» sualına o, belə cavab verdi:
‒ Cənab Prezident danışdı.
Sonra R.Mehdiyev və H.Abutalıbov da yaxınlaşıb, mənimlə
gülə-gülə görüşdülər.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu illərdə mən
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında
iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfindən üzvü
olmuşam və bu Komissiyanın Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 iyul 2006-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş
yeni tərkibinə daxil edilmişəm.
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ARXİPELAQ, YATAQLAR VƏ
SABİT ORUCOV

19

70-ci ildən mənim Moskvaya və SSRİ-nin neft rayonlarına ezamiyyətlərimin sayı və intensivliyi artdı. Ən
çox da Moskvaya və Türkmənistana gedirdim. Türkmənistanın
Çələkən yarımadasında bizim qazma kontorumuz, tikinti müəssisələrimiz, bir neft mədənimiz və bəzi xırda təşkilatlarımız işləyirdi.
O dövrdə Azərbaycandan sonra bizim üçün ən geniş fəaliyyət meydanı Türkmənistan idi. Mən orada gördüyümüz işlərlə
əlaqədar olaraq, bir neçə dəfə Türkmənistan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi bürosunun iclaslarında çıxış etmişdim.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neftli-qazlı
sahələr əsasən üç geoloji regiona bölünür:
Abşeron arxipelaqı;
Abşeron-Balxanyanı qalxıntılar zonası;
Bakı arxipelaqı.
Azərbaycan sektorunda aşkar olunmuş yataqlar əsasən birinci və ikinci zonalarda (regionlarda) yerləşir.
1964-cü ildə ilk dəfə olaraq, Bakı arxipelaqının şimal hissəsində
zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik Səngəçal-dəniz – Duvannıdəniz – Bulla adası (indiki Xərə-Zirə) yatağı kəşf olundu. Bu
yatağın kəşfi Bakı arxipelaqında yerləşən digər strukturların da
perspektivliyini artırdı. Sonralar bu arxipelaqda bir sıra başqa
yataqlar da kəşf olundu.
Bakı arxipelaqında yerləşən yataqların Abşeron arxipelaqındakı
yataqlardan fərqi ondadır ki, burada məhsuldar qatın içərisində
neftli-qazlı obyektlərin sayı çox azdır və bu obyektlər çox
dərindədir – 3500-5500 metrə qədər. Müqayisə üçün deyək ki,
Abşeron arxipelaqında belə obyektlər 3500-3800 metr dərin93
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likdədir. Buna görə də Səngəçal-dəniz – Duvannı-dəniz – XərəZirə adası yatağının işlənməsində bir sıra problemlərlə rastlaşdıq.
Burada ən mühüm problem lay təzyiqini saxlamaq üçün çox
dərində olan VII horizonta su vurmaqla bağlı idi. Dünyanın heç
bir yerində 4500 metrdən artıq dərinliyə su vurulmamışdı və
hələ belə bir təcrübə yox idi. Elmi-texniki araşdırmalardan və
mübahisələrdən sonra bu yatağı suvurma ilə istismar etməyi
qərara aldıq. Yatağın intensiv işlənməsinə başlandı və ötən əsrin
70-ci illərində burada gündəlik neft hasilatı 13 min tona çatdı.
Bu yataqla bağlı bir epizodu qeyd etmək istərdim. Yataqda istismar quyularının qazılması üçün birinci estakada xəttinin yerini
təyin etmək lazım idi. Azərbaycan mütəxəssisləri və ilk növbədə
mən özüm bu xətti neft-su sərhədinə yaxın yerdə tikməyi təklif
edirdik. Bu təklifin müsbət cəhəti ondan ibarət idi ki, burada
istismar edilən quyuların tez sulaşması ilə əlaqədar olaraq, suvurma üçün həmin quyulardan istifadə etməyə imkan yaranırdı.
Bu isə laylarda təzyiqin aşağı düşməsinin qarşısını tez alacaq,
nəticədə, quyuların işlədilməsinin ən ucuz növü olan fontan
üsulu ilə istismarın ömrü uzanacaqdı. Lakin təklifin mənfi
cəhəti də var idi. Nəzərə almaq lazımdır ki, neft-su kontaktına
yaxın quyuların dərinliyi təxminən 5500 metrə çatırdı. Bu da
qazmanın mürəkkəbləşməsinə, quyunun qazılması müddətinin
uzanmasına və beləliklə də, quyunun qiymətinin artmasına
gətirib çıxarırdı. Nazirliyin mütəxəssisləri estakadanı yatağın
mərkəzi hissəsində qoymağı təklif edirdilər. Bu təklifin müsbət
cəhəti ondan ibarət idi ki, qazılan quyuların dərinliyi neft-su
sərhədinə yaxın xətdən qazılacaq quyuların dərinliyindən
təxminən 1,5-2 dəfə az olurdu, bu da həm quyuların qazmadan
tez qurtarmasını, həm də onların ucuz başa gəlməsini təmin
edirdi. Nazirliyin mütəxəssisləri neftin ölkəyə tez lazım olmasını
əllərində «bayraq» etmişdilər. Verdikləri təklifin mənfi cəhətini
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isə görmək istəmirdilər. Bu da ondan ibarət idi ki, yatağın mərkəzində işləyən quyularda lay təzyiqinin tez düşməsi nəticəsində qaz faktorunun artması müşahidə ediləcək və quyunun
tez bir zamanda fontan rejimindən başqa rejimlərə keçirilməsi
lazım gələcəkdi. Bu isə arzuedilməz bir işdir.
Rəhbərlik etdiyim mütəxəssislər qrupu ilə Moskvada nazirliyin idarə rəisinin müavini Minodora Makarovna İvanovanın
başçılıq etdiyi ekspertlər qrupu arasında təxminən bir həftə
mübahisə getdi. Tərəflər öz mövqelərində qaldılar və biz müəyyən bir qərara gələ bilmədik. O vaxt SSRİ Neft Sənayesi nazirinin birinci müavini olan həmyerliniz Sabit Orucovun yanına
getməli olduq. Sabit Orucovu Azərbaycanda yaxşı tanıyırdılar.
O, Xəzər dənizində görülən işlərin təməl daşını qoyanlardan biri
idi. Xalqımızın bu istedadlı oğlunun səyi, inadkarlığı və məsələləri
operativ şəkildə həll etmək bacarığı dənizdə neft hasilatının
başlanmasında, keçmiş İttifaqın neft-qaz sənayesinin inkişafında
çox böyük rol oynamışdı və bu, inkaredilməzdir. Təsadüfi deyil
ki, sonralar onu SSRİ Qaz Sənayesi naziri təyin etdilər. Dərindən
fikirləşəndə, doğrudan da təəccüblənməyə bilmirsən. Gərək sən
ətrafındakılardan nə qədər üstün olaydın ki, azərbaycanlı ola-ola
SSRİ kimi böyük və qüdrətli bir dövlətin qaz sənayesi naziri təyin
ediləydin! Əlbəttə, bu, çox məsuliyyətli bir iş idi. Azərbaycan
neftçiləri və bütün Azərbaycan xalqı S.Orucovla fəxr edirdi.
Bir dəfə onunla Moskvada Neft Sənayesi Nazirliyində görüşdük. Həmişə olduğu kimi, soruşdu ki, «Necəsən? Bakıda nə var,
nə yox? Mənim köməyim lazımdırmı?». Axırıncı sualı eşidəndə
dedim:
‒ Sabit Atayeviç, heç Sizin yanınıza düşmək olur ki!.
Sabit müəllim gülümsəyib cavab verdi:
‒ Bilirsən, sən mehmanxanadan nazirliyə saat onda - on birdə
gəlib çıxırsan. O saatlarda mənim heç başımı qaşımağa vaxtım
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olmur və katibələr səni mənim yanıma buraxmırlar. Mənim yanıma gəlmək istəyəndə gərək özünə əziyyət verib yuxudan bir
az tez durasan və ən geci səhər saat səkkizdə qəbul otağımda
olasan.
Ertəsi gün düz saat 8-in yarısında onun qəbul otağında oldum. Bir qədər keçəndən sonra Sabit müəllim də gəldi və
məni görəndə özünü gülməkdən saxlaya bilmədi, lap ölməz
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun «O olmasın, bu olsun» musiqili komediyasının qəhrəmanı Məşədi İbadın dediyi tərzdə
dilləndi:
‒ Hə... Bax, bu, başqa məsələ! İndi gəl, görüm, nə istəyirsən?
Sabit müəllimin mənə verdiyi bu dərs həyatda dəfələrlə karıma gəlib.
Onun çox xoşagələn yumoru var idi. Bir dəfə o, Bakıda olanda oturub söhbət edirdik. Birdən soruşdu ki, Xoşbəxt, Bakıda ət
var? Cavab verdim ki, hökumət dükanlarında yoxdur.
Dedi: - Bazarda da yoxdur?
‒ Niyə yoxdur, - dedim. ‒ Bazarda var, amma çox bahadır.
Onda o gülə-gülə dedi:
‒ Ədə, de ki, pulum yoxdur də, niyə deyirsən ki, ət yoxdur!
Bir dəfə də dənizə çıxmışdıq. Dəniz özüllərinin birində
havanın soyuq olduğunu nəzərə alaraq, plaşımı çıxarıb ona
verdim. Əllərini plaşın ciblərinə qoyan kimi bərkdən gülüb
dedi:
‒ Rəhmətliyin oğlu, sənin ciblərin lap «geoloji fond»dur ki?!
Bu qədər kağız-kuğuz olar?!
Sadə və gözəl insan idi Sabit Ata oğlu. Allah ona qəni-qəni
rəhmət eləsin!
Qayıdaq moskvalı mütəxəssislərlə mübahisəmizə. Minodora
İvanova ilə birlikdə getdik S.A.Orucovun yanına. Əvvəlcə mən,
sonra da İvanova öz təkliflərimiz barədə ona məlumat ver96
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dik. S.Orucov bir qədər fikirləşəndən sonra Səngəçal-dəniz –
Duvannı-dəniz – Bulla adası xəritəsini qabağına çəkib, xətkeşi
götürdü. Bizim və nazirliyin mütəxəssislərinin çəkdikləri xətlərdən bərabər məsafədə öz təzə estakada xəttini çəkdi və bunu
imzalayıb tarix qoydu. Beləliklə, mübahisəmizə operativcəsinə
son qoyuldu. Sabit müəllimin seçdiyi istiqamətin isə nə qədər
eﬀektli olduğunu sonrakı işlər təsdiq etdi.

«BAHAR»LA «GÜNƏŞLİ»
ARASINDA QALAN İLLƏR

A

zərbaycan həmişə əsasən neft diyarı kimi xarakterizə
olunurdu. Bəzi alimlər Azərbaycanda böyük ehtiyatlara malik qaz yataqlarının olması fikrinə şübhə ilə yanaşırdılar.
Respublikanın quru hissəsində «Qaradağ», dənizdə isə «Cənub»
qaz yataqlarının aşkar edilməsi də çoxlarını inandıra bilmədi ki,
Azərbaycan «mavi yanacaq»la da zəngin bir ölkədir.
Lakin 1968-ci ildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük qaz ehtiyatlarına malik olan «Bahar» yatağının kəşfi
ənənəvi fikri alt-üst etdi. Bir qədər irəli gedib deyə bilərəm ki,
sonralar Bulla-dəniz qaz yatağının kəşfi və Duvannı-dəniz –
Bulla-dəniz yatağının VIII horizontunda qazın aşkar olunması
nəticəsində, artıq 1982-ci ildə Azərbaycanda qaz hasilatı 15.3
milyard m3-ə çatdı ki, bu da respublikanın bir çox rayonlarının
qazlaşdırılmasına imkan yaratdı.
Abşeron arxipelaqında kəşf edilmiş qaz yatağının «Bahar»
adlandırılmasının maraqlı bir tarixçəsi var. Bu yataq 1968-ci ilin
mart ayının 21-də kəşf olundu. Mən bu yatağın adını «Novruz»
qoymaq istəyirdim. Həmin gün Birliyin istehsalat şöbəsinin rəisi
Ənvər Xanlar oğlu nə üçünsə yanıma gəlmişdi. Fikrimi ona da
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dedim. Ənvər nə düşündüsə, hər şeyi yaxşı-yaxşı ölçüb-biçməyi
məsləhət gördü və dedi ki, «Novruz» sözü bəlkə də birmənalı
qəbul olunmaz. (Sovet dövrü idi axı! – X.Y.)
Sonra da Ənvərin təklifi ilə yatağın adını «Bahar» qoyduq.
1969-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası üçün
əlamətdar bir hadisə baş verdi. Hörmətli Heydər Əlirza oğlu
Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
birinci katibi seçildi. Mənim cənab Heydər Əliyevlə yaxınlığım
həmin vaxtdan başlandı. 1970-ci ilin mart ayında məni «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyi rəisinin müavini – baş geoloq
vəzifəsinə o təyin etdi.
...1972-ci ildə «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi
dəyişdi. Bəxtiyar Məmmədovun yerinə o vaxt «Azneft» İstehsalat
Birliyinin rəisi işləyən Ələkbər Bağır oğlu Süleymanov təyin
olundu. Mənim Ələkbər Süleymanovla yaxından tanışlığım
1964-cü ildən başlanmışdı. Yadımdadır ki, o vaxt biz Moskvaya
getmişdik. Orada mən «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyinin,
o isə «Azneft» İstehsalat Birliyinin mənafeyini müdafiə edirdik. 1972-ci ildən başlayaraq, düz 1980-ci ilin yanvar ayınadək
o, bizim Birliyin rəisi vəzifəsində çalışdı. Ələkbər müəllimin
fəaliyyəti haqqında çox deyilib və çox yazılıb. Həqiqətən də
o, işini əla bilən yaxşı təşkilatçı, nizam-intizama ciddi diqqət
yetirən, daim var qüvvə ilə çalışan və keçmiş SSRİ Neft Sənayesi
Nazirliyində böyük hörmətə malik olan bir mütəxəssis idi.
Ə.Süleymanov Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı üçün çox iş
görüb. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda suyun dərinliyi
60-350 metr olan sahədə «Günəşli» yatağının aşkar edilib istismara verilməsi isə Ələkbər müəllimin, şairlər demişkən, şah
beytidir. Əgər onun inadkarlığı, Moskvadakı böyük hörməti
olmasaydı, «Günəşli» yatağının istismara verilməsi xeyli yubanardı.
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«Bahar» yatağının kəşfi ilə «Günəşli» yatağının istismara
verilməsi arasında keçən illərin yaddaşıma əbədi həkk olunmuş
əsas hadisələri bunlar idi.

ELTAC

19

71-ci ildə ailəmizin həyatında yeni bir hadisə baş verdi: iyul ayının 6-da bizim qızımız dünyaya gəldi. Adını Eltac qoyduq. Eltac xarici görünüşcə və xasiyyətcə elə bil
mərhum oğlum Elçinin özü idi. Belə bir nəticə çıxarmaq olardı
ki, Allah bu qızı bizə Elçinin əvəzinə verib.
Bəri başdan deyim ki, Eltac orta məktəbdə oxuyarkən bütün fənlərdən həmişə «5» alırdı. Hərdən Bağı ona deyirdi ki,
bir dənə «2» al, sənə özün boyda kukla alım. Eltac böyüdükcə,
qardaşının «iki»dən ötrü mükafatı da böyüyürdü. Lakin Eltac
onu «arzusuna» çatdırmadı və xərcə salmadı.
Aşağı siniflərdə oxuyanda o, böyüyüb müəllim olacağını deyirdi. Gündəlik ev tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən sonra gəlinciklərini divanda yan-yana «oturdub», onlara «dərs» keçirdi və
bu zaman özünü əsl zabitəli və tələbkar müəllim kimi aparırdı.
O, təmkinli, hər sözü, hər bir hərəkəti üçün məsuliyyətini
dərk edən bir gənc kimi böyüyürdü.
Oxuduğu məktəb evimizdən xeyli uzaq idi. Mən və Fəridə
xanım işlədiyimiz üçün onu məktəbə aparıb-gətirməyi sürücümə həvalə etmişdim. Bir gün sürücü mənə dedi ki, səhərlər
Eltac maşından məktəbə tinyarım qalmış düşür. Məktəbdən
qayıdanda da onu həmin yerdə gözləməyi xahiş edir. Səbəbini
soruşanda isə deyir ki, məktəbə maşınla gedib-gəlməyimi müəllimlərin və uşaqların görməsini istəmirəm.
99

Ömrümün illəri və izləri

İkinci sinfin üçüncü rübündə Eltac maşından tamamilə imtina etdi və dedi ki, daha yolu yaxşı tanıyır və məktəbə trolleybusla gedib-gələcək.
Yeddi yaşlı uşağın yağışlı havada, soyuq qış günlərində maşın
yolunu necə keçəcəyini, trolleybusa necə minib-düşəcəyini fikirləşəndə narahat olsaq da, təkid etmədik. Bilirdik ki, təkid
etsək, «yüngülsaqqal» olacağıq: Eltac fikrindən daşınmayacaq
və biz də onu məktəbə maşınla yola sala bilməyəcəyik. Eyni
zamanda, Fəridə xanım da, mən də Eltacın maşından imtina etməsindən ürəyimizdə kövrək bir qürur hissi duyurduq:
qızımız artıq «Yaxşı nədir, pis nədir?» sualı ətrafında düşünə
bilir, bir çox hallarda sərbəst qərarlar qəbul etməyi bacarır və
təvazökar bir insan kimi boy atırdı.
Qızımız böyüdükcə onunla bağlı arzularımız da qol-qanad
açırdı. Biz onun həkim olmasını istəyirdik. Lakin o, başqa yol
seçdi və 1988-ci ildə məktəbi əsasən əla qiymətlərlə bitirəndə
mühəndis olmaq istədiyini söylədi. Biz onu bu fikirdən də daşındırmağa çalışmadıq və hələ bir az da sevindik: o, mühəndislər
ailəsində doğulmuşdu və qardaşı Bağı ilə birlikdə bizim yolumuzu davam etdirməyi qərara almışdı. Məsləhət gördüm ki,
sənədlərini Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun geolojikəşfiyyat fakültəsinə versin. İnstitutu qırmızı diplomla bitirdi.
İşləmək üçün onu «Xəzərdənizneftgeofizkəşfiyyat» trestinə
göndərdilər. Bir müddət orada işlədikdən sonra bir neçə həmkarı
ilə birlikdə o, ABŞ-ın Şevron şirkəti ilə trestin bağladığı kontrakta əsasən təcrübə keçməkdən ötrü San-Fransisko şəhərinin
yaxınlığındakı San-Ramon şəhərinə göndərildi. On aydan sonra
Bakıya qayıdan Eltac yenə həmin trestdə müxtəlif vəzifələrdə
çalışdı və peşəsini, eləcə də ingilis dilini yaxşı bilən mütəxəssis
kimi xarici şirkətlərin diqqətini cəlb etdi, onlarla əməkdaşlığa
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dəvət olundu. Hazırda o, xaricdə işləyir və mənə gəlib çatan
məlumata görə biliyi, işgüzarlığı və mehribanlığı sayəsində orada böyük hörmət qazanıb.
Yumoru sevməkdə o, lap mənim özümə oxşayır. Hamı bilir
ki, mən unudulmaz müğənnimiz Rəşid Behbudovun səsinin,
sənətinin vurğunuyam. Bir dəfə televiziya ilə yenə onun konsertini verirdilər. Qüdrətli sənətkarın ifasında bir-birindən gözəl mahnıları dinləyə-dinləyə dedim ki, istərdim öləndə məni
Rəşid Behbudovun ifa etdiyi mahnıların təranələri altında dəfn
edələr. Eltac dərhal dedi:
– Ata, necə bilirsən, o vaxt otuz dəqiqəlik kasset bəs edər,
yoxsa qırx beş dəqiqəlik kasseti səsləndirək?
Evdəkilərin hamısı güldü və mən daha heç vaxt ölüm-itim
söhbətinə qayıtmadım.

M.S.ORDUBADİ – 100

19

72-ci ildə mənim həyatımda gözlənilməz bir hadisə
baş verdi: mənə görkəmli Azərbaycan yazıçısı Məmməd Səid Ordubadinin 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində çıxış etmək təklif edildi. Əlbəttə, bu, çox məsuliyyətli
bir iş idi. Ona görə məsuliyyətli idi ki, ədəbiyyatı və mütaliəni
sevsəm də, M.S.Ordubadinin tarixi romanlarını hələ məktəbli
və tələbə ikən böyük maraqla oxusam da, bu, mənim sahəm
deyildi. Özü də məlum idi ki, həmin o təntənəli yığıncaqda
respublikanın rəhbəri Heydər Əliyev iştirak edəcək. Onun isə
ədəbiyyat və incəsənət barəsində çıxışlara, fikirlərə necə həssaslıqla yanaşdığını kim bilmirdi ki?!
Məsləhətləşməyə adam axtarırdım. Tərs kimi, bacanağım
Cəlal Məmmədovdan da səs-səmir gəlmirdi. O, Azərbaycan
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Pedaqoji İnstitutunu (indiki Nəsirəddin Tusi adına Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universiteti) bitirmişdi və o vaxt artıq «Azərkitab»ın müdiri işləyirdi. Yəni həm təhsilinə, həm də vəzifəsinə
görə bacanağım ədəbiyyat adamı idi və şübhəsiz ki, mənə çox
dəyərli məsləhətlər verə bilərdi.
Haşiyə: Yəqin siz də eşitmisiniz: yeddi bacanaq yol gedir, hamısı
da lal-dinməz. Həm yorulur, həm də bərk darıxırlar. Axırda biri ucadan
deyir: «Kaş burda danışmağa bir adam olaydı! Onda yolun uzunluğu
gözümə durmazdı».
Allah üzümüzə baxıb ki, biz o bacanaqlardan olmamışıq. Bəlkə də
ona görə ki, biz yeddi yox, səkkiz bacanaq olmuşuq və danışmağa başqa
adam axtarmamışıq.
Cəlal Məmmədov Əbdülhüseyn kişinin ailəsində dünyaya Fəridədən
sonra göz açmış Rəhimə xanımın həyat yoldaşı idi. Ona görə «idi»
deyirəm ki, indi dünyada nə Rəhimə xanım var, nə də Cəlal müəllim.
Amma aramızda yerləri görünür və həmişə də görünəcək.
Rəhimə xanım texniki sahənin tanınmış nümayəndələrindən idi.
Dissertasiya müdafiə edib, «elmlər namizədi» alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdü. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının geofizika
kafedrasının dosenti idi.
Cəlal müəllim 2009-cu il mayın 18-də vəfat etdi. Səksən yaşına
bircə ay qalmışdı onun. Bacanağım olduğuna görə yox, həqiqət naminə
deməliyəm ki, bizim Cəlal müəllim canlara dəyən adam idi. Demək olar
ki, eyni yaşda idik və bir-birimizi həmişə əla başa düşürdük. Mənim
üçün o, təkcə bacanaq deyil, həm də ən yaxın, ən etibarlı dostlarımdan
biri idi. Allah Rəhimə xanıma rəhmət eləsin, o və Fəridə xanım dostluğumuzun möhkəmlənməsi üçün əllərindən gələni etmişdilər. Bacıların mehribanlığı həm Cəlal müəllim üçün, həm də mənim üçün gözəl
nümunə idi.
Bir dəfə Moskvanın «Rossiya» mehmanxanasının restoranında nahar edərkən xörəkpaylayandan xahiş etdik ki, bir şüşə «Sadıllı» şərabı
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gətirsin. «Sadıllı» bizim «doğma» və «milli» şərablarımızdan idi,
Azərbaycanda istehsal edilirdi və dadına, ətrinə görə respublikamızdan
uzaqlarda da yüksək qiymətləndirilirdi. Amma həmin gün Cəlal
çaxırın dadına baxıb üz-gözünü turşutdu və badəsini qoydu yerə.
Çaxırı mən də dilimə vurdum. Bu qıcqırmış surroqatda «Sadıllı»dan
əsər-əlamət belə yox idi. Cəlal gülümsəyib müdrikcəsinə dedi:
- Biz bu çaxırı içməsək, ancaq pulumuz gedəcək. Əgər içsək, həm
pulumuz, həm də canımız gedəcək. Təklif edirəm ki, zərərin yarısından
qayıdaq və bu çaxırı içməyək.
Ümumiyyətlə, Cəlal müəllim təmkinli, sözünü yavaşdan deyən
adam idi. Dünyasını da o, demək olar ki, qəflətən və səssiz-səmirsiz
dəyişdi. Təəssüf ki, istədiklərimizi və bizi istəyənləri itirə-itirə
gedirik...
Fikir-xəyal içində idim. Çıxışımı necə qurmalı və nə danışmalıydım? Axırda öz-özümə dedim ki, M.S.Ordubadi barəsində
yazıçı, yaxud da ədəbiyyatşünas-alim kimi çıxış etsəm, bu, süni
görünər və yaxşı təsir bağışlamaz. Mən neftçi babayam və yazıçı
barəsində də oxucu sözü söyləyəcəyəm.
Çıxışımın yubiley tədbirinin iştirakçıları tərəfindən alqışlanması, yığıncağın gedişini televiziya və radio ilə izləmiş adamların
elə həmin gün mənə telefon zəngləri və rəyləri göstərdi ki, o vaxt
qəbul olunmuş ənənədən kənara çıxıb, mətni kağızdan oxumamaqla, yəni sinədən danışıb, öz sözümü və düşüncələrimi
söyləməklə düz eləmişəm.
Böyük yazıçının xatirəsinə dərin ehtiram hissi ilə həmin
çıxışın mətnini qısa ixtisarla oxucularıma təqdim edirəm:
«Elə yazıçılar var ki, onlar ömür boyu insanın yadından çıxmırlar. Onların əsərlərini təkrar-təkrar oxuyursan və hər dəfə
də öz yaşına uyğun yeniliklər kəşf edirsən.
Aydındır ki, hər yazıçının və ya şairin özünəuyğun yaradıcılıq
xüsusiyyəti və üslubu vardır. Bu da oxucuların təsəvvüründə
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müəyyən iz buraxır. Məsələn, Səməd Vurğunu oxuyanda Vətənə,
xalqa məhəbbətin birə on artır, Mirzə Ələkbər Sabiri oxuyanda
inqilabdan əvvəl çarizmin və yerli bəylərin, xanların zülmü altında inləyən xalqın məşəqqətli həyatı gözlərin qarşısından
acı bir səhnə kimi gəlib keçir; Nikolay Ostrovskinin romanları
oxucunun iradəsini möhkəmləndirir, mübarizliyini artırır...
Ordubadini oxuyanda isə həm tarixçiyə, həm siyasətçiyə, həm
də milli-mədəni dəyərlərimizi yüksək qiymətləndirən şəxsə çevrilirsən.
Məmməd Səid Ordubadinin «Gizli Bakı», «Döyüşən şəhər»,
«Qılınc və qələm», «Dumanlı Təbriz» romanlarını mən ilk
dəfə orta məktəbdə, sonra ali məktəbdə, daha sonra isə «Neft
Daşları»nda oxumuşam. Hər dəfə də Ordubadi yaradıcılığının
dolğunluğuna, rəngarəngliyinə heyran olmuşam. «Döyüşən şəhər» romanını ilk dəfə mən kənddə oxumuşam və yadımdadır
ki, onu mənə bir günlüyə vermişdilər. Gecə səhərədək yatmayıb,
o kitabı oxudum və təəssüf etdim ki, kitabın ikinci hissəsi yoxdur!
«Qılınc və qələm» romanını oxuyanda sanki XII əsrə qayıdırsan. Bir tərəfdən xalqın çox əziyyətlər çəkdiyini, digər tərəfdən isə məhz elə həmin dövrdə Azərbaycanda ədəbiyyatın, musiqinin, memarlığın, elmin və sair sahələrin necə inkişaf etdiyini
görürsən.
«Qılınc və qələm» romanını oxuyana qədər Nizamini, Xaqanini, Məhsətini yalnız böyük sənətkarlar kimi tanıyırdımsa, əsəri
oxuyandan sonra bu tarixi şəxsləri xalqın qayğısına qalan, onun
azadlığı və xoşbəxtliyi uğrunda mübarizə aparan insanlar kimi
də tanıdım.
Əlbəttə, M.S.Ordubadi haqqında saatlarla danışmaq olar,
lakin sözümü qurtararaq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki,
M.S.Ordubadinin bütün ömrü boyu yeganə məqsədi xalqına
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xidmət etməkdən, xalqını azad və xoşbəxt görmək üçün çalışmaqdan ibarət olub. Elə məhz buna görə də onun anadan
olmasının 100 illiyi belə təntənə ilə qeyd edilir. Bu gün biz onun
xidmətlərini yad etməklə bərabər, xalqın öz unudulmaz oğluna
verdiyi yüksək qiymətin şahidi oluruq. Mən bütün Azərbaycan
neftçiləri adından deyə bilərəm ki, M.S.Ordubadinin əsərləri
həmişə bizim stolüstü kitablarımız olub və olacaqdır».
Həmin o yubiley mərasimindəki çıxışım bəlkə də o vaxt
çoxlarını təəccübləndirmişdi. Yazıçılara, bəstəkarlara, rəssamlara, müğənnilərə, balet ustalarına, onların yaradıcılığına həsr
olunmuş tədbirlərdə neftçinin, inşaatçının, ekoloqun, yaxud
riyaziyyatçı alimin çıxışına ehtiyac varmı və bu, nə dərəcədə
məqsədəuyğundur? Bəzən bu sualı mənə də verir və unudurdular ki, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşlər, onların
yubileyləri, əsərlərinin təqdimatı və müzakirəsi – bütün bunlar onların xidmətlərinin cəmiyyət və ən müxtəlif peşə sahibləri
tərəfindən qiymətləndirilməsi deməkdir. Eyni zamanda, bunlar həmin o müxtəlif peşə sahiblərində estetik zövqün, gözəllik duyumunun formalaşmasına kömək edən bədii sözə və
incəsənətə daim maraq doğuran amillərdir. Başqa sözlə, söhbət insanın hərtərəfli inkişafından gedirdi və bu işin də sistemli şəkildə həyata keçirilməsinin təşəbbüşçüsü ümummilli liderimiz Heydər Əliyev idi. Ötən əsrin 70-ci illərində və
80-ci illərin əvvəllərində respublikada simfonik konsertlər
silsiləsinin təşkili və rəhbər işçilərin müntəzəm olaraq həmin
konsertlərə dəvət edilməsi çoxlarının yadındadır. Düzdür, həmin o yüksək vəzifəli məmurların bəziləri dəvət olunduqları
simfonik konsertlərə biyara gedən kimi gedirdilər. Amma
adamların əksəriyyəti məşhur klassik əsərləri dinləmək imkanı
əldə etdikləri üçün özlərini xoşbəxt sanırdılar.
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74-cü il yanvar ayının 26-da ömrümdə ilk dəfə olaraq,
kapitalizm dünyasına qədəm qoydum. Bu dünya gözlərim qarşısında qədim qonşumuz İranın timsalında açıldı.
Ölkənin paytaxtı Tehrana mən sovet nümayəndə heyətinin
tərkibində gəldim. Dörd nəfər idik. Bu kiçik qrupa V.K.Papisov
başçılıq edirdi. Bizə İranın notasında göstərilən ittihamı araşdırmaq tapşırılmışdı. Həmin notada İran SSRİ-ni Xəzəri çirkləndirməkdə təqsirləndirirdi.
İranda ətraf mühitin mühafizəsi ilə bu ölkənin Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar Nazirliyi məşğul olurdu. Bizi də Tehrana bu nazirlik dəvət etmişdi.
Tehran aeroportunda bizi çox təntənəli şəkildə qarşıladılar.
Televiziya və radio müxbirləri, ayrı-ayrı qəzetlərin nümayəndələri də burada idilər. Ertəsi gün İran qəzetlərində «şurəvilərin»
gəlişi barədə müfəssəl məlumat və səfərimizin məqsədinə dair
geniş şərhlər dərc olundu.
Cib dəftərçəsindən qeydlər:
27 yanvar 1974-cü il. Danışıqlar başlandı. Yenə də zal
qəzet, jurnal, radio, televiziya müxbirləri ilə dolu idi. İclası
İranın Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar nazirinin müavini İsgəndər Firuz açdı. Ağaye Firuz bizi səmimi salamlayıb,
danışıqların səmərəli olacağına ümid etdiyini bildirdi. Cavab
sözü ilə V.K.Papisov çıxış etdi.
İran tərəfdən işçi qrupuna Məhəmməd Təqhi Fərfəri rəhbərlik edirdi. İxtisasca bioloq olan bu şəxs Kənd Təsərrüfatı
və Təbii Ehtiyatlar Nazirliyində ətraf mühitin öyrənilməsi
şöbəsinin baş direktoru idi. Öz çıxışında o, Xəzər dənizinin
çirklənməsinin qarşısını almaq üçün İran tərəfinin gördüyü
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işlərdən danışdı. Sonra Papisovun məlumatı dinlənildi. O da
sovet tərəfinin gördüyü işlərdən söz açdı.
İran qəzetləri danışıqların ilk günü barəsində ziddiyyətli
materiallar dərc etdilər. Qəzetlərin biri yazırdı ki, bu danışıqlar
Xəzərin çirklənməsinin qarşısını almağa, bu sahədə səylərin və
əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə kömək edəcək. Başqa bir
qəzet isə bildirirdi ki, «şurəvilərlə» danışıqlardan heç nə hasil
olmayacaq...
Ümumiyyətlə, İran dənizin çirklənməsində sovet tərəfini
təqsirkar hesab edirdi. İranlıların fikrincə, sovet Azərbaycanı
dənizdə neft və qaz çıxarmaqla Xəzərin ekologiyasına zərbə
vururdu. Mən isə diskussiyanın gedişində sübut etməyə çalışırdım
ki, xeyr, bu, belə deyil. Düzdür, biz Xəzərdə neft-qaz hasil etməklə
məşğuluq, amma dənizin təmizliyini təmin etmək üçün də bütün vasitələrdən istifadə edirik. Məsələn, laylardan çıxan suyu
təzədən laylara vururuq, qazma zamanı əmələ gələn tullantıları
sahilə daşıyıb, xüsusi yerlərdə basdırırıq və sair. Lakin İran
mətbuatı dediklərimi öz interpretasiyalarında «əridir» və oxuculara təhrif olunmuş şəkildə çatdırırdı.
...Ev sahibləri qonaqpərvərlik göstərib, axşamlar bizi tək
qoymur, bizim üçün gəzintilər, ziyafətlər təşkil edirdilər. Belə
ziyafətlərin birində nümayəndə heyətimizin üzvü Bella xanım
başılovlu qaçdı mənim üstümə və dedi ki, indi iranlılar bizi
Qriboyedovun gününə salıb, qiymə-qiymə doğrayacaqlar. O,
bərk qorxmuşdu və çox həyəcanlı idi. Bella xanım ingilis dilini
yaxşı bilirdi və bir qədər əvvəl eşitdiklərini mənə danışıb dedi:
– Bunlar «Bahar» yatağındakı yanğından xəbər tutublar və
elə qəzəbləniblər ki, ölüb-öldürməklə hədələyirlər.
Həqiqətən də o vaxt «Bahar» yatağındakı quyuların birində
açıq fontan olmuş və yanğın baş vermişdi. «Известия» qəzeti bu
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barədə böyük məqalə dərc etmişdi. İranlılar da yazını oxumuş
və hirslənmişdilər ki, bunlar belə fontanlarla dənizin axırına
çıxırlar, amma hələ dilləri də var danışmağa!
Daha gözləmək olmazdı. Tez ağaye Fərfərini yanıma çağırıb
xahiş etdim ki, bütün müxbirləri bir yerə toplasın. O, xahişimə
əlüstü əməl etdi. Müxbirlər diktofonlarını işə salıb, gözlərini
mənə zillədilər. Onlara dedim ki, cənablar, sizin təbdən çıxmağınızın səbəbini başa düşmürəm. Düzdür, Azərbaycanın «Bahar» yatağındakı 7 nömrəli qaz quyusunda yanğın baş verib.
Lakin bilməlisiniz ki, quyudan fontan vuran neft deyil, qazdır.
Onu özümüz yandırmışıq ki, quyuağzı avadanlıq hazır olanadək
dəniz çirklənməsin. Elə ki, avadanlığımız hazır oldu, o dəqiqə
yanğını söndürüb, quyunun ağzını bağlayacağıq.
Müxbirlərdən biri «Известия» qəzetini göstərib soruşdu:
– Bax, burada yazılıb ki, Azərbaycanda neft fontanı olub.
Əlimi yelləyib cavab verdim:
– Bilirsiniz, o, məqaləni yazanlar da müxbirlərdir. Onlar nə
bilirlər ki, bu nə fontandır?! Guya siz müxbirlər hər şeyi düz
yazırsınız? Sizə bir söz deyirsən, siz isə başqa söz yazırsınız.
Həmin o qəzetin müxbirləri də sizin kimi.
Bu sözləri mən elə məzəli bir şəkildə dedim ki, hamısı
gülməyə başladı və beləliklə də, bu münaqişə, necə deyərlər,
sülh yolu ilə nizama salındı.
31 yanvar 1974-cü il. Danışıqlarımız başa çatdı. Mən danışıqların nəticəsindən razı qaldım. Biz bir çox məsələlər barəsində ümumi fikrə gələ bildik.
Bu danışıqlarda mən həm də tərcüməçi rolunu oynayırdım.
Danışıqların İran tərəfdən dörd iştirakçısının üçü azərbaycanlı
idi. Diskussiyalarımız başlananda söhbət ingilis dilində gedirdi. Amma texniki məsələləri, müxtəlif terminləri nə bizim
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tərcüməçimiz lazımınca tərcümə edə bilirdi, nə də İran tərəfinin tərcüməçisi. Buna görə də işimiz çox ləng gedirdi. Mən
İran tərəfinə təklif etdim ki, siz azərbaycanca danışın, mən də
dediklərinizi bizimkilərə rus dilində çatdırım. Beləliklə, hər iki
tərəfin razılığı ilə tərcüməçi missiyasını da yerinə yetirməyə
başladım və işimiz çox sürətləndi. Bundan əlavə, mən nümayəndə heyətləri arasında sanki yanğınsöndürənə çevrildim.
Görəndə ki, bizimkilər cızığından çıxır, deyirdim ki, bir az
təmkinli olun, bura Şərqdir, belə danışmaq olmaz. Və yaxud
İran tərəfi cızığından çıxanda o saat deyirdim ki, ağaye Fərfəri,
çox yuxarıdan gedirsən, bir az düş aşağı! O dəqiqə mənə qulaq
asıb, danışığının tonunu dəyişirdi.
Danışıqlar qurtaranda SSRİ-nin Tehrandakı səfirliyinin məsul işçisi Kozırev mənə təşəkkür elan edib dedi:
– Sizin burada olmağınız və danışıqlarda iştirak etməyiniz
SSRİ ilə İran arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına xeyli
kömək etdi.
Tərəflərin hazırladıqları protokol təntənəli şəraitdə imzalandı.
İran səfəri beynəlxalq danışıqlar sahəsində mənim üçün ilk
dərs, ilk təcrübə oldu və sonralar bu təcrübənin mənə böyük
köməyi oldu.
Bir məsələni də xüsusi minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək
istəyirəm ki, iranlılar o vaxt mənə böyük ehtiram göstərdilər.
Hər sözümə diqqətlə qulaq asır, mənimlə həmişə hörmətlə danışırdılar. 1974-cü il mənim gələcəkdə İranda apardığım işlərin
təməlinin qoyulduğu il oldu. İran xalqına, iranlı həmkarlarıma
məndə böyük rəğbət oyandı. Hiss etmişdim ki, bu rəğbət
qarşılıqlıdır. Biz SSRİ-yə qayıdanda məni Tehran aeroportuna ağaye Fərfərinin özü apardı. Maşını da özü sürürdü. Biz
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təyyarəyə tərəf yönələndə mən qonaqpərvərlik üçün ona bir
daha minnətdarlığımı bildirdim və əvəzində bu sözləri eşitdim:
– İnanırsan, inan, inanmırsan, inanma, elə bil doğma qardaşımdan ayrılıram.
Həmişə qəlb çırpıntısı ilə xatırladığım daha bir epizod: danışıqların başlandığı gün nazir müavini İsgəndər Firuz bizim
şərəfimizə ziyafət verdi. O vaxt İranda hələ şahlıq dövrü idi,
spirtli içkilərdən istifadə etməyə icazə verilirdi. Ev sahibləri bizim sağlığımıza bir neçə dəfə badə qaldırıb, gözəl sözlər dedilər.
Sonra bizim qrupun rəhbəri çıxış etdi. Məclisdəkilər məni də
dinləmək istədiklərini bildirdilər. Bir sağlıq da mən deməliydim. Ayağa durub sözümə belə başladım ki, «Həyatımda
ikinci dəfədir xarici ölkədə oluram». Mən bu sözləri deyən
kimi, İsgəndər Firuz badəsini qoydu yerə. Məclisin digər iranlı
iştirakçıları da onun kimi etdilər. Mən çox pərt oldum, bilmədim
nə edim. Onlardan soruşdum ki, niyə belə edirsiniz? Bəlkə səhv
etmişəm, kiminsə xətrinə dəymişəm? İsgəndər Firuz dedi:
– Bəli, ağa, sən səhv buraxdın, özü də lap böyüyündən və bizim hamımızın xətrinə dəydin. Dedin ki, xarici ölkəyə gəlmisən.
İran sənin üçün xaric deyil. Nə vaxt Amerikaya, İngiltərəyə,
Fransaya gedərsən, onda deyərsən ki, xaricdəsən. İran sənin öz
vətənindir, sən vətəninin bir şəhərindən digər şəhərinə gəlmisən.
Səndən xahiş edirik ki, bir daha İranı xaric adlandırmayasan və
onu xaric nəzərində görməyəsən!..
Doğrudan da, həm o vaxt, həm də sonralar İranda olarkən
özümü qərib hiss etməmişəm, həmişə mehribanlıq görmüşəm.
Danışıqlar qurtardıqdan sonra bizə ölkənin şimalına – Xəzərin
İran sahilinə getməyi təklif etdilər. Xahiş etdim ki, nümayəndə
heyətinin tərkibində yeganə neftçi olduğumu nəzərə alıb, ölkənin dəniz neft yataqları ilə tanış olmaq üçün İran körfəzinə
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getməyimə imkan yaratsınlar. Mənə belə cavab verildi ki, bu işdə
bir balaca «əmma» var – məsələ ölkənin neft naziri ağaye İqbal ilə
razılaşdırılmalıdır. Belə bir razılıq alındı və mən yanvarın 31-də
axşam Tehrandan 900-950 km uzaqda yerləşən Abadan şəhərinə
uçdum.
Qeyd edim ki, ötən əsrin həmin o yetmişinci illərinin birinci
yarısında İranda illik neft hasilatı 340 milyon tona çatmışdı. Bu
rəqəm İran neft sənayesinin zirvəsi – ən yüksək göstəricisi idi.
Abadan şəhərində mən təməli 1912-ci ildə qoyulmuş neftayırma zavodunda oldum. Öyrəndim ki, müəssisədə ildə təxminən 30-35 milyon ton neft emal edilir. O dövr üçün bu, çox
böyük zavod və böyük göstərici idi.
Abadan neft emalçılarının işi ilə tanış olduqdan sonra İraqla
sərhəddə yerləşən Xörrəmşəhri ziyarət etdim.
2 fevral 1974-cü il. Təyyarə ilə İran körfəzindəki Xərq adasına
uçdum. Burada 300-500 min tonluq tankerləri qəbul edən limanlar var. İranın xam nefti bu limanlardan dünyanın çox
yerlərinə nəql edilir. Adadan bir qədər uzaqda yerləşən Darius
yatağındakı ayrıca platformaya vertolyotla uçdum. Beləliklə
də mən ömrümdə ilk dəfə Azərbaycan sərhədlərindən çox-çox
uzaqlarda yerləşən neft platformasında oldum. Fevralın 3-də isə
Tehrana qayıtdım və oradan da Moskvaya uçduq.
1974-cü ildə mən daha bir xarici ölkədə – Fransada oldum.
Oktyabr ayı idi. Fransada beynəlxalq sərgi-konfrans keçirilirdi. Dəniz və okeanların sərvətlərinin mənimsənilməsinə həsr
olunmuş bu genişmiqyaslı tədbirdə Sovet İttifaqından da alim və
mütəxəssislər iştirak edirdilər. Bu mütəxəssislərdən biri də mən
idim.
Sərginin pavilyonlarında dünyanın bütün dəniz və okeanlarının sərvətləri əks etdirilmişdi. Bu, adamı valeh edən unu111
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dulmaz bir mənzərə idi. Pavilyonların biri neftə və qaza həsr
olunmuşdu. Burada nümayiş etdirilən eksponatlarla tanış oldum,
maraqlı məlumatlar əldə etdim, sərgi-konfransın iştirakçılarına
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi sahəsində
gördüyümüz işlərdən danışdım.
Sərgi-konfrans Bordo şəhərində keçirilirdi. Orada işimizi
qurtardıqdan sonra Fransanın başqa şəhərlərində – Marseldə,
Nissada və Parisdə olduq. Əvvəllər Fransa haqqında çox oxumuşdum və mənə elə gəlirdi ki, bu ölkə barəsində kifayət qədər
məlumatım var. Lakin Fransanı gəzdikcə düşünürdüm ki, həqiqətən də yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır. Bəli, o vaxt Fransa kimi bir ölkəni gəzib görməyin özü böyük
xoşbəxtlik idi. Eyfel qülləsi, Paris Notr-dam kilsəsi, Luvr saray
ansamblı... İndinin özündə belə bu möhtəşəm abidələri görməyi
kim arzulamır?! Əlbəttə, sonralar mən Fransada bir neçə dəfə oldum. Lakin bu ölkəyə ilk səfərim zamanı aldığım təəssüratı hələ
də unutmamışam.
1974-cü ildə ailəmiz üçün daha bir fərəhli hadisə baş verdi. Oğlum Bağı mənim bitirdiyim instituta daxil oldu. Lakin
məndən fərqli olaraq o, neft-mədən fakültəsində təhsil almağa
başladı. Bağının neftçi olmaq istəyindən xüsusi qürur duydum:
oğlum mənim – atasının yolu ilə getməyi qərara almışdı.

112

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA NEFT
SƏNAYESİNİN İNKİŞAFI

Ö

tən əsrin 70-ci illəri Azərbaycanın neft sənayesinin
tarixinə coşğun inkişaf illəri kimi yazılmışdır. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1970-ci ilin
dekabrında keçirilmiş plenumu yaxşı yadımdadır. Ən əvvəl
ona görə ki, bu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin MK-nın birinci
katibi seçilməsindən sonra keçirilən ilk plenum idi. H.Əliyev
plenumdakı məruzəsində ötən beşilliklərdə respublikanın
neft sənayesinin işini dərindən təhlil edərək, sənayenin bu
başlıca sahəsində uzunmüddətli geriliyin və yaranmış gərgin
vəziyyətin əsl səbəblərini göstərdi, gələcəkdə görüləcək işlərin
proqramını verdi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə mənim ilk tanışlığım
1968-ci ildə olmuşdu. O, Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsinin sədri işləyirdi. Türkiyənin o zamankı baş naziri
Süleyman Dəmirəl Sovet İttifaqında səfərdə idi və Moskvada
rəsmi görüş və danışıqlardan sonra Azərbaycana gəlmişdi.
O vaxt hörmətli qonağı Qum adasına müşayiət edən rəsmi
şəxslərdən biri də Heydər Əliyev idi. Bizim tanışlığımız da elə
o vaxtdan başlandı.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarını xatırlayanlar yaxşı bilirlər
ki, Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda
respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o cümlədən neft
və qaz sənayesində böyük tənəzzül hökm sürürdü. Respublikanın ağır iqtisadi vəziyyəti, ölkənin döyünən ürəyi olan
neft və qaz sənayesindəki gerilik Azərbaycanı çiçəklənən bir
diyar kimi görmək istəyən dahi siyasətçini narahat etməyə
bilməzdi. Neft və qaz sənayesini dirçəltmək üçün respublikada qısa müddətdə qlobal və məqsədyönlü tədbirlərin
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həyata keçirilməsinə başlandı. Oxucu artıq bilir ki, 1970-ci ildə
Azərbaycanın Neft Sənayesi Nazirliyi ləğv olunmuş və onun
əvəzinə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin nəzdində iki istehsalat
birliyi yaradılmışdı. Bu birliklər bilavasitə İttifaq nazirliyinə
tabe idi və Moskva Azərbaycan neftçilərinin dəniz şəraitində iş
təcrübəsini nəzərə alaraq, Xəzərin bütün sektorlarında geolojikəşfiyyat, qazma, işlənmə, istismar işlərini və digər məsələləri
onlara həvalə etdi. «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyi yaradıldı.
Unudulmaz rəhbərimiz Heydər Əliyev məni bu Birliyin baş
geoloqu təyin etdi. O vaxtdan Xəzər dənizində neft və qaz
yataqlarının mənimsənilməsi məsələlərinin xalqımızın bu böyük oğlunun bilavasitə rəhbərliyi və nəzarəti altında həll
edilməsi prosesi başlandı. Ulu öndərimiz respublikaya başçılıq
etdiyi ilk günlərdən həm dəniz, həm də quru sahələrində neft
və qaz istehsalının ən müxtəlif sahələri ilə yaxından məşğul
olur və bunun nəticəsində dənizdə geoloji-kəşfiyyat işlərinin
səmərəliliyi sürətlə artırdı. Onun rəhbərliyi dövründə səkkiz
yeni neft-qaz yatağı kəşf edilmiş, 60-cı illərin sonlarına nisbətən
neftin və qazın sənaye ehtiyatları müvafiq olaraq üç və iki dəfə
artmışdı. Ümumi neft və qaz hasilatının həcmi 1975-ci ildə 27.1
milyon tona (şərti yanacaqla) çatmış və 1941-ci ildəki ən yüksək
göstəricini ötüb keçmişdi.
Bəli, Heydər Əliyevin respublikanın sükanı arxasında dayanması ilə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında yeni mühüm
mərhələ başlandı. Ötən əsrin 70-ci illərinədək Xəzər neftçilərinin
sərəncamındakı texniki vasitələr bizə dənizin dərinliyi yalnız 40
metrə qədər olan sahələrində işləməyə imkan verirdi. Xəzərin
Azərbaycan sektorunda suyun dərinliyi qırx metrə çatan perspektivli sahələrdə bütün neft-qaz yataqları isə o vaxtadək, demək
olar ki, artıq aşkar olunmuş, dənizdə neft və qaz çıxarılması
imkanları xeyli azalmışdı. Heydər Əliyevin təşəbbüskarlığı
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və iradəsi, İttifaqın neft və qaz sənayesinin rəhbərləri ilə danışıqları, SSRİ rəhbərləri ilə görüşləri, Azərbaycanda neft və
qaz sənayesinin perspektivliyinin elmi dəlillərlə sübutu ona
gətirib çıxartdı ki, SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi Xəzərin böyük
dərinliklərində görüləcək işlər üçün vəsait və texnika ayırdı.
Nəticədə, ötən əsrin 70-ci – 80-ci illərində Azərbaycanda müxtəlif təyinatlı gəmilərin (ağır yük qaldıran kran gəmilərinin,
borudüzən, seysmik, sərnişin gəmilərinin və s.) sayı 450-ni
keçdi. Xəzər dənizində 2500 ton gücündə «Azərbaycan» kran
gəmisi işə başladı. Bu, böyük nailiyyət idi. Bundan əlavə, ilk
vaxtlarda dərinliyi 70 metr olan sahələrdə geoloji-kəşfiyyat
işlərinin aparılması üçün «Xəzər» tipli üzən qazma qurğularının,
sonralar isə dənizin dərinliyi 200 metrə qədər olan yerlərində
işləmək üçün «Şelf» tipli yarımdalma üzən qazma qurğularının,
eləcə də «Süleyman Vəzirov» borudüzən gəmisinin alınması
nəticəsində Xəzərin daha böyük dərinliklərində zəngin neft və
qaz ehtiyatlarına malik olan yataqların kəşf edilməsinə imkan
yarandı. 80-cı illərdə bu qurğuların sayı 11-ə çatdı. Nəticədə,
dənizin 80-350 metr dərinliyində yerləşən, bu gün Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin hasil etdiyi neftin 65 faizini verən
«Günəşli» yatağı kəşf edildi. İndi adları bütün dünyada məşhur
olan «Azəri», «Çıraq» və «Kəpəz» yataqlarının kəşfi də həmin
qazma qurğularından istifadə edilməsi ilə bağlıdır.
Dünyada tayı-bərabəri olmayan dərin dəniz özülləri zavodunun məhz Azərbaycanda inşa edilməsi üçün SSRİ rəhbərliyinin razılığının alınması və bu nəhəng müəssisənin müvəffəqiyyətlə tikilib işə salınması məhz Heydər Əliyev əməyinin,
Heydər Əliyev iradəsi və prinsipiallığının nəticəsidir. Bircə
rəqəmə diqqət yetirin: 450 milyon ABŞ dolları! Zavodun inşa
edilməsi üçün o vaxt sovet hökumətinin bu qədər maliyyə
vəsaiti ayırmasına nail olmaq heç bilirsiniz nə deməkdir? Bu,
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həqiqətən də əsl qəhrəmanlıq idi. Azərbaycan neftçiləri Bakı
dərin özüllər zavodunun tikintisi epopeyasını Heydər Əliyev
müdrikliyi və uzaqgörənliyinin dəyərli təzahürlərindən biri
kimi qiymətləndirirlər. Təsadüfi deyil ki, indi bu müəssisə öz
yaradıcısının – ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyır.
Xəzər dənizində kəşf olunmuş «Günəşli» yatağında Bakı
dərin dəniz özülləri zavodunun sayəsində indiyədək 14 özül
tikilmiş, bu isə 150-dən çox istismar quyusunun qazılmasına
imkan vermişdir. Zavodun əhəmiyyəti bununla bitmir. Əminəm
ki, o, gələcəkdə də neft və qaz yataqlarının kəşfində və istismar
edilməsində həlledici rol oynayacaqdır.
Neft emalı sahəsində Heydər Əliyevin yeritdiyi müdrik iqtisadi siyasət nəticəsində Bakıda nəhəng neftayırma kompleksi
yaradılmış və müəssisələr başdan-başa yenidən qurulmuşdur.
Katalitik riforminq üsulu ilə benzin istehsalı və neftin ilkin emalı
üzrə texnoloji qurğuların iri kompleksləri məhsul istehsalının
səmərəliliyini artırmağa, xammaldan və maddi resurslardan
daha yaxşı istifadə etməyə imkan vermişdir.
Neftçilərin rifahının yaxşılaşdırılması və sosial məsələlərin
həlli ulu öndərimizin daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun
rəhbərliyi dövründə «qara qızıl» ustaları üçün, xüsusən də, Xəzər neftçiləri üçün tikilən mənzillərin sayı rekord həddə çatmışdı. 70-ci illərin sonlarında neftçilərin mənzilə ehtiyacı 95 faizdən
də çox ödənilmişdi.
Bəli, o böyük insan – Heydər Əliyev dəniz neftçilərinə xüsusi qayğı göstərir, onlara dərin ehtiram bəsləyirdi. Neft Daşları
yatağının 25 illik yubileyinin böyük təntənə ilə qeyd edilməsi,
ümummilli liderimizin bu münasibətlə Neft Daşlarına gəlməsi
və bənzərsiz dəniz şəhəri əməkçilərinin fədakarlığını, onların
nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirməsi bu qayğının və ehtiramın daha bir parlaq təzahürü idi.
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70-ci illərdə Azərbaycanın yüzlərlə neftçisi SSRİ-nin orden
və medallarına, fəxri adlara layiq görülmüş, beş nəfərə Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adı verilmiş, bir nəfər isə «Əmək şöhrəti» ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif olunmuşdur.
Ulu öndərimiz insanları, onların zəkasını və əməyini belə
qiymətləndirirdi.
1976-cı ilin iyun ayında Birliyimizin adı dəyişdi. O, «Xəzərdənizneft» Sənaye Birliyi adlandırıldı. Məni Birliyin Baş direktorunun müavini – baş geoloq təyin etdilər. Həmin il mən ikinci
dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olundum. O vaxta qədər artıq iki ordenə layiq görülmüşdüm – Qırmızı Əmək
Bayrağı və «Şərəf nişanı» ordenlərinə.

MƏN KOSIGİNİ NECƏ GÜLDÜRDÜM
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76-cı ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Aleksey
Nikolayeviç Kosıginlə görüşdüm. O vaxt İttifaqın
neft sənayesinin vəziyyəti müəyyən qədər gərginləşmişdi.
A.N.Kosıgin SSRİ-nin bütün neft birliklərinin rəislərini öz yanında keçirilən müşavirəyə toplamışdı. Müşavirədə SSRİ Neft
Sənayesi Nazirliyinin, Dövlət Plan Komitəsinin, elmi-tədqiqat və layihə institutlarının rəhbərləri də iştirak edirdilər.
Bir sözlə, bu, çox sanballı bir müşavirə idi. Birliyimizin rəisi
Ələkbər Süleymanov məzuniyyətdə olduğu üçün Azərbaycan
Respublikasının rəhbərliyi həmin müşavirəyə mənim getməyimi
məsləhət bildi.
Müşavirə Kremldə keçirilirdi. Aleksey Nikolayeviçin giriş
sözündən sonra SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi istehsalat birliklərinin rəhbərləri çıxış etməyə başladılar. A.N.Kosıgin onların
sözünü tez-tez kəsib, suallar verirdi. Çıxış edən şəxslərə onun
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suallarını eşidən kimi, tez portfelimdəki kağızları araşdırıb, həmin suallara cavab axtarırdım.
SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin məsul işçilərindən biri mənim
yanımda əyləşmişdi. Sən demə, bayaqdan bir gözü elə məndə
imiş. Kağızları – arayışları, müxtəlif məlumat və cədvəlləri
yaddaşımda dönə-dönə «canlandırmağıma» fikir verirmiş. O,
üzünü mənə çevirib dedi: «Nə qədər baxsan da, sənə nə sual
verəcəyini qabaqcadan bilməyəcəksən». Cavab verdim ki, «Düz
deyirsiniz, lakin onun bu yoldaşlara verdiyi suallar mənə ünvanlansa idi və mən də cavab verə bilməsəydim, bunu özümə
bağışlamazdım. Ona görə də mən kağızlara baxıb, nə dərəcədə
məlumatlı olduğumu bir daha yoxlayıram və görürəm ki, hər
hansı bir sorğu-sualdan uğurla çıxa bilərəm. Burada nalamıxa döymək olmaz. Sözünü gərək qısa və konkret edəsən».
Dediklərim həmin şəxsin çox xoşuna gəldi.
Müşavirə öz işinə səhər saat 10-da başlamışdı, axşam saat 6-da
isə mənə söz verildi. Fasilədə SSRİ Neft Sənayesi naziri Nikolay
Alekseyeviç Maltsevdən soruşdum ki, çıxış edəndə xəritələri
asım, ya yox? Cavab verdi ki, buranın ağası mən deyiləm,
get, Kosıgindən soruş! Onda mən də heç kimdən soruşmadan
xəritələrimi divardan asdım.
Müşavirədə çıxışım məndən əvvəlki natiqlərin çıxışlarından
seçildi. Çünki onların hamısı məruzələrini kağızdan oxuyurdu,
mən isə xəritələr və qrafik şəkillər qarşısında sinədəftər çıxış edirdim. Aleksey Nikolayeviç çıxışıma çox diqqətlə qulaq asırdı. O
vaxt bizim «Bahar» və «Bulla» qaz yataqlarının hesabına «mavi»
yanacaq hasilatı artırdı və mən də neft hasilatının aşağı düşməsi
nəzərə çarpmasın deyə, neftlə qazı birləşdirib karbohidrogenlər
deyirdim ki, bunun da ümumi həcmi 26 milyon tondan artıq
olurdu.
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SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri mənə də suallar verdi. Onun
suallarını və cavablarımı indi də yaxşı xatırlayıram.
Sual: Nə üçün son illərdə dənizdə neft hasilatı azalır, qaz
hasilatı isə artır? Bunun səbəbi nədir?
Cavab: Dənizin dərinliyinin 40 metrə qədər olan sahələrində
neft yataqlarının ehtiyatı tükənib. Dərinliyi 40 metrdən çox olan
sahələrdə isə böyük ehtiyata malik neft yataqları vardır. Lakin
texnika və maliyyə vəsaiti olmadığından həmin yerlərdə işləmək
mümkün deyil. Qaz hasilatı isə ona görə artır ki, əlimizdə olan
yataqlarda dərinliyi 6000 metrə çatan quyular qazırıq. Böyük
dərinliklərdə qazın yığılması üçün imkan daha çoxdur, nəinki
neftin.
Sual: Sən çıxışında qeyd etdin ki, dənizin böyük bir sahəsində
balıqçılar bizi işləməyə qoymurlar. Məgər onlara təzyiq göstərə
bilmirsən?
Cavab: Aleksey Nikolayeviç, gücüm çatdığı qədər təzyiq göstərmişəm, indi Siz onlara təzyiq göstərsəniz, çox yaxşı olar.
Ümumiyyətlə, Kosıgin güləyən adam deyildi. Amma mənim
bu sözlərimdən sonra həm o, həm də bütün zal güldü.
Sual: Necə bilirsən, dənizdə aparılan işləri qurudakı işlərdən
ayırmaq lazımdır, ya yox?
Cavab verdim ki, bizdə dənizlə qurunu bir-birindən çoxdan
ayırıblar. O, bir az təəccübləndi və dedi ki, bəs Sabit Atayeviç
Orucov indən belə nəyi ayırmaq istəyir? Cavab verdim ki,
məsələyə o, yəqin ki, bütün Sovet İttifaqı miqyasında yanaşır.
Sonra Kosıginin nə dediyi yadımda deyil. Amma o yadımdadır
ki, mən də nə isə dedim və Aleksey Nikolayeviç yenə güldü.
Həmin müşavirədə mən yeganə adam idim ki, onu iki dəfə
güldürdüm. Oradakı çıxışıma görə SSRİ Neft Sənayesi naziri
mənə təşəkkür etdi. Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi
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Komitəsinin sənaye üzrə katibi V.İ.Dolqix isə Bakıya zəng edib,
Azərbaycan KP MK-nın katibi Həsən Seyidova mənim çıxışım
barəsində xoş sözlər söyləmişdi.
Müşavirədə fasilələr zamanı Kremli gəzdik, buradakı tikililərə
tamaşa etdik. Bizi V.İ.Leninin iş otağına da apardılar.
1976-cı ildə Sabit Orucovu SSRİ Qaz Sənayesi naziri təyin
etdilər. Sabit Orucov ömrü boyu dəniz neftinin inkişafı üçün
var qüvvəsi ilə çalışmışdı. Dəniz və okeanlarda neft və qaz
hasilatını artırmaq məqsədilə o, SSRİ Nazirlər Sovetinə müraciət
edərək, Qaz Sənayesi Nazirliyinin tərkibində ayrıca bir baş idarə
yaratmağı təklif etmişdi. Bu təklif qəbul olunduqdan sonra bizim
Birlik də Neft Sənayesi Nazirliyinin tərkibindən çıxarılıb, Qaz
Sənayesi Nazirliyinə verildi və biz bu nazirliyin dəniz üzrə Baş
İdarəsinin rəhbərliyi altında işləməyə başladıq. Bizim təşkilat
Ümumittifaq «Xəzərdənizneftqazsənaye» Birliyi adlandırıldı.
Mən Birlik rəisinin müavini – baş geoloq təyin edildim.
...1979-cu ildə oğlum Bağı institutu bitirdi və Nəriman
Nərimanov adına neft və qazçıxarma idarəsində işə başladı. Bu
idarə Səngəçal-dəniz – Duvannı-dəniz – Bulla adası yatağını istismar edirdi. Elə həmin il biz Bağıya toy edib, onu evləndirdik.
Bağı onunla orta məktəbdə oxumuş Qaya xanımla ailə qurdu.

NEFTÇİ QURBAN
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80-ci ildə dəniz neftçilərinin həyatında parlaq bir hadisə
baş verdi: suyun 80-350 metr dərinliyində yerləşən
«Günəşli» yatağı kəşf olundu. Böyük ehtiyatlara malik olan bu
yatağın kəşfi respublikada neft və qaz hasilatının artırılması
ması (artıq qeyd etdiyim kimi, indinin özündə ARDNŞ-nin hasil etdiyi neftin 65 faizini bu yataq verir) ilə yanaşı, Azərbaycan geoloqları və alimlərinin çoxdan söylədikləri belə bir fikri
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əyani şəkildə sübut etdi ki, Xəzərin dərinliklərində həqiqətən
də zəngin neft və qaz ehtiyatları mövcuddur. Eyni zamanda,
«Azəri», «Çıraq», «Kəpəz» kimi yataqların kəşfi üçün sanki yollar açıldı.
1980-ci ilin yanvar ayında Birliyimizin rəhbərliyi dəyişdi.
Neft Daşlarında neft və qazçıxarma idarəsinin rəisi işləyən
Qurban Abbas oğlu Abbasov Birliyin rəisi təyin olundu. Qurban
Abbasov Azərbaycanın məşhur neftçilərindən idi. Xalq arasında
o, neftçi Qurban kimi tanınmışdı. Hətta eyni adlı bir mahnı da
o vaxt çox geniş yayılmışdı. Həmin mahnı indi də hərdən radio dalğalarında səslənir, bu fədakar insanı onun dostlarının və
həmkarlarının gözləri önündə yenidən canlandırır, gənclərin və
yeniyetmələrin isə sualına səbəb olur: «Kimdir bu neftçi Qurban
və o, nə kimi işlər görüb?»
Q.Abbasov kiçik yaşlarında ikən Naxçıvandan Bakıya gəlmiş
və bütün ömrünü neft sənayesinə həsr etmişdi. O, Pirallahıda
qazmaçı, Neft Daşlarında buruq ustası və sahə rəisi, Qum
adasında qazma kontorunun, sonra isə Bakıda kəşfiyyat trestinin
rəisi, «Xəzərdənizneft» Birliyində rəis müavini, Neft Daşlarında
neft və qazçıxarma idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışarkən ona
göstərilən etimadı şərəflə doğrultmuş, öz cəsarətli ideyaları ilə
tanınmış və daim yeniliyə can atmışdı. Q.Abbasov çox narahat
adam idi. Daim hərəkətdə idi. İşgüzarlığı insan üçün ən başlıca keyfiyyətlərdən biri hesab edirdi. Bütün bunlara görə də
«Xəzərdənizneftqazsənaye» Birliyinin sükanı ona etibar edilmişdi.
Q.Abbasov keçmiş İttifaqın bir çox orden və medalları ilə təltif
olunmuş, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü.
Bir neçə çağırış SSRİ və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı
olmuşdu. Onun haqqında kitablar, məqalələr yazılmış, sənədli
filmlər çəkilmişdir.
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Ötən əsrin 80-ci illərində Qurban Abbasovun və Birliyin bütün mütəxəssislərinin vəzifəsi «Günəşli» yatağını tez bir zamanda işə salmaqdan ibarət idi. Bu məsələdə Birlik rəisinin xüsusilə
böyük rolu olmuşdur. Qeyd edim ki, onunla işləmək o qədər də
asan deyildi. O, həddindən artıq tələbkar idi. Özü işə necə can
yandırırdısa, başqalarından da elə o cür – var qüvvə ilə çalışmağı
tələb edirdi. Çoxları buna dözmür, incikliklər, narazılıqlar əmələ gəlirdi. Q.Abbasovun mənə böyük hörmətindən istifadə edərək, çox vaxt bu narazılıqların, necə deyərlər, sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olurdum.

«MƏN BELƏ İŞLƏRLƏ HEÇ VAXT
MƏŞĞUL OLMAMIŞAM,
AMMA SƏNƏ KÖMƏK EDƏCƏYƏM»
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82-ci ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin baş katibi Leonid İliç Brejnev Azərbaycana
gəldi. Burada o, çox yaxşı qarşılandı. O vaxt biz «Şelf-2» üzən
yarımdalma qurğusunu almışdıq. Qurğu Bakı limanında dayanmışdı. Brejnev burada da oldu. Rəisimiz Qurban Abbasov ona
qurğu barədə məlumat verdi, Azərbaycan neftçilərinin Xəzər
dənizində gördükləri işlərdən danışdı. Hər şeydən görünürdü
ki, Brejnev bərk xəstədir. Güclə yeriyirdi, sözləri tələﬀüz edəndə
çətinlik çəkirdi. Həmin ilin noyabr ayında Qurban Abbasov
başda olmaqla biz Moskvaya, nazirliyin kollegiya iclasına
getmişdik. Amma hiss edirdik ki, nə isə bəd bir xəbər olacaq.
Radio həzin musiqi verirdi. Biz kollegiya zalına toplaşmışdıq
və nazir Dinkovun nə vaxt gəlib iclası açacağını gözləyirdik.
Çox gözlədik. Nəhayət, o, gəlib çıxdı və elan etdi ki, Leonid İliç
Brejnev dünyasını dəyişib. Nazir təklif etdi ki, kollegiya iclasına
122

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

çağırılanların hamısı öz yerlərinə qayıtsın. Biz də oradan birbaşa
aerokassaya gedib bilet aldıq və ertəsi gün Bakıya qayıtdıq.
1983-cü ildə ikinci dəfə Fransada oldum. Bordo şəhərində
dəniz neftinə həsr edilmiş sərgi-konfransda yenidən iştirak etdim.
Bu sərgi-konfrans da çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu.
Tədbirin iştirakçıları maraqlı məruzələrlə çıxış etdilər.
Parisdə də oldum.
Fransaya ilk səfərimdən təxminən on il keçirdi və indi mən
ölkədə bəzi dəyişikliklərin şahidi oldum. Məsələn, Fransanın
pul vahidinin – frankın inflyasiyaya uğradığını gördüm. Frankın
dəyəri dollara nisbətən təxminən 5-6 dəfə aşağı düşmüşdü.
1983-cü il yadımda daha bir hadisə ilə də qalıb. Oğlum Bağı
artıq ata olmuşdu. Şəhərdə bizim üçotaqlı mənzilimiz var idi.
53 kvadratmetrlik bu mənzildə yeddi nəfər yaşayırdı – mən,
anam, yoldaşım, qızım, oğlum və onun ailəsi... Evdə ikinci uşaq
da gözlənilirdi və az sonra biz səkkiz nəfər olacaqdıq.
Bir-iki dəfə Qurban Abbasova demişdim ki, mənzil məsələsində mənə kömək etsin, amma hələ ortada heç nə yox idi.
Bir gün yenə fikir-xəyal içində idim. «Nə etməli?» sualına cavab tapa bilmirdim. Həmin gün mənim N.Nərimanov adına neft
və qazçıxarma idarəsində qəbul günüm idi. Başladım adamları
qəbul etməyə. Onlardan biri çox pərişan görünürdü. Gözləri
qəm gölləriydi sanki. O, köks ötürüb astadan dilləndi:
– Ata öz oğlundan şikayət etməz, Xoşbəxt Bağıyeviç, amma
məni bura gətirib çıxaran oğlumun ürəyindən keçənlərdir. O,
evlidir, iki uşağı var. Yerimiz dardır, amma qanunla bizə mənzil
düşmür. İki otağımız var. Xırda otağı vermişik onlara, böyük
otaqda isə arvadla mən qalıram. Bu günlərdə təsadüfən oğlumun
gəlinimizlə söhbətini eşitdik. Kaş, heç eşitməyəydik! Övlada,
oğula yaraşan söhbət deyildi...
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Sonra həmin kişi dedi ki, «Xoşbəxt Bağıyeviç, mən Sizdən heç
nə istəmirəm. Sadəcə olaraq, Sizə dərdimi dedim. Deməsəydim,
ürəyim partlayardı».
Oradan çox məyus qayıtdım. Fikirləşirdim ki, biz də oğluma
xırda otağı vermişik, görəsən, onların ürəyindən nələr keçir?
Birdən bizim geoloji-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, tələbəlik dostum
Müslüm gəldi yanıma və məni bikef görüb soruşdu ki, «Nə
olub?». Əhvalatı ona danışdım. Müslüm Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Həsən Nemət oğlu
Seyidova zəng etməyi məsləhət görüb dedi:
– Həsən müəllim sənin xətrini çox istəyir, əminəm ki, kömək
edər.
Müslümün sözünə qulaq asıb, H.Seyidova zəng etdim. Həsən
müəllim dedi ki, dur, gəl yanıma. Tez onun yanına getdim. Bir
qədər ordan-burdan danışandan sonra qayıtdı ki, «Mənə nə
demək istəyirdin?». Yenə Molla Nəsrəddini yadıma salıb dedim:
– Bir gün uşaqlar cumurlar Mollanın üstünə ki, aşağıda arvadlar dalaşırlar, gəl, onları ayır. Molla deyir ki, gedin, görün,
nə üstə dalaşırlar. Arvadların ən böyük davası yaş üstündə olur.
Əgər yaş üstündədirsə, gəlim, başqa səbəbdəndirsə, qorxusu
yoxdur, bir az dalaşıb, tez də barışacaqlar. Həsən müəllim, indi
mən də Sizin yanınıza ev davasına görə gəlmişəm.
H.Seyidov təəccüblənib soruşdu ki, məgər sənin evin yoxdur?
Dedim ki, var: 53 kvadratmetrlik 3 otaq və 8 nəfər ailə üzvü!
Əgər siz bunu mənə layiq bilirsinizsə, onda mənim başqa sözüm
yoxdur. Bunu deyib, ayağa duranda Həsən müəllim dedi:
– Artistlik eləmə, otur! Mən belə işlərlə heç vaxt məşğul olmamışam, amma sənə kömək edəcəyəm.
Doğrudan da o, mənə kömək etdi. Respublikanın rəhbəri
Heydər Əliyevlə danışdı və partiyanın Mərkəzi Komitəsi bürosunun qərarı ilə Bağıya ikiotaqlı mənzil verildi. Bu, bizim üçün
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çox böyük hədiyyə idi və belə bir hədiyyəyə görə mən rəhmətlik
Həsən Seyidova həmişə minnətdar olmuşam.

BAĞI
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84-cü ilin dekabr ayında Bağını Vyetnama göndərdilər.
Artıq onun iki uşağı var idi: Səbinə və Kəmalə.
Səbinə Bakıda qaldı, Kəmalə isə kiçik olduğu üçün Bağı və
həyat yoldaşı Qaya xanım onu özləri ilə Vyetnama apardılar.
Fəridə xanımla mən onları Moskvadan yola saldıq. Onlar
Vyetnamda üç il qalmalıydılar. O vaxtlar bu sosialist ölkəsində
Azərbaycandan çox adam işləyirdi – fəhlədən tutmuş mühəndisə
qədər. Çünki Vyetnamda işlər əsasən dənizdə gedirdi. Dəniz
neft və qaz yataqlarının mənimsənilməsi sahəsində ən zəngin
təcrübə isə Azərbaycanda idi. Elə buna görə də bizim fəhlə və
mütəxəssislərimizə hər yerdə böyük ehtiyac var idi.
Bağını yola saldığımız gün mehmanxanada, sonra da aeroport
restoranında biz Vyetnam və vyetnamlılardan deyil, oğlumuzun
uşaqlıq illərindən danışır və o illəri xatırlamaqdan doymurduq.
O, şən, zarafatcıl və hazırcavab uşaq idi. 1957-ci il oktyabrın 4-də
Yerin ilk süni peykinin buraxılması ilə özünün dünyaya gəlişi
arasında əlaqəni məhəllə uşaqlarına o, belə izah etmişdi: «Mən
anadan olanda, atam Moskvaya, sovet rəhbərlərinə zəng edib,
tapşırıb ki, Bağının şərəfinə süni peyk buraxılsın».
Bacılarım və Fəridə balaca Bağının bütün istəklərinə əməl
edir, şıltaqlıqlarından bezmir, onu gözləri üstündə saxlayırdılar.
Axı ona atamın adını qoymuşduq! O da getdikcə ərköyünləşir
və evdəkilərin başına çıxırdı. Amma evdə «qoçuluq» edən Bağı,
Emma bacımın sözləri ilə desək, küçədə cücəyə dönürdü və bu
da onun bibilərini bərk əsəbiləşdirirdi.
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Yaşıdlarının əksəriyyətindən fərqli olaraq o, tənhalığı sevir, evin bir küncünə çəkilib, oyuncaqlarını qabağına yığırdı.
Oyuncaq maşınlardan xoşu gəlirdi, amma bu maşınlar onun
əlində cəmi-cümlətanı bircə gün salamat qalırdı. Sonra konstruktor çəkicini götürüb, düşürdü maşının üstünə. Soruşanda
ki, ədə, maşını niyə sındırırsan, cavab verirdi ki, «Qoy, görüm
içini necə düzəldiblər!» Anam da tez onun müdafiəsinə qalxıb
deyirdi ki, işin olmasın, uşaq mühəndis olacaq.
Yaxşı igid dayısına oxşayar, – deyiblər. Bağının güclü musiqi
duyumu var idi və tanış-biliş deyirdi ki, bu istedad ona dayısından
- respublikanın Xalq artisti tarzən Həbib Bayramovdan keçib.
Bağı poçt markaları və müxtəlif nişanlar da yığırdı. Bu, onun
hobbisi idi.
O illərdə dövlət idarələrində, o cümlədən neft sənayesində
hesabatlar, çıxış və sərəncamlar rus dilində yazılır, kargüzarlıq
işləri də bu dildə aparılırdı. Bu isə mənim üçün müəyyən
çətinliklər yaradırdı. Ona görə də gələcəkdə əziyyət çəkməsin
deyə istəyirdik ki, Bağı rusca oxusun. Amma Bağı rus dilini zəif
bilirdi. Pirşağıda kim idi rusca danışan?! O vaxt hələ mənzil
almamışdım və hamımız kənddə yaşayırdıq. Lakin Bağı məktəb
yaşına çatanda artıq şəhərə köçmüşdük. Onu məktəbin rus
bölməsinə apardıq. Müəllimlər Bağıya üç-dörd sual verdilər. O,
suallara düzgün cavab verdi. Sonra növbəti sual:
– Eсть ли у вас в квартире домашнее животное?6*
Bağı cavab verdi:
– Da, есть - бабушка.7* *
Müəllimlər gülüşdülər, Bağı isə ağladı.
Əlbəttə, onun üçün ilk təhsil illəri çox çətin keçdi. Sonra hər
şey qaydasına düşdü. Bağı dərslərindən «4» və «5» almağa
6 * Ìÿíçèëèíèçäÿ åâ ùåéâàíû âàðìû?
7 * *Áÿëè, âàð – íÿíÿì.
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başladı. O, sakit, qaradinməz uşaqdan öz sinfinin liderinə çevrildi. Bağı idmanla məşğul olur, yüngül atletika yarışlarında
iştirak edir, futbol oynayırdı. Özündən balaca və zəif uşaqları
həmişə müdafiə edirdi.
İşimin çox olması ona istədiyim qədər vaxt ayırmağa imkan vermirdi. Lakin mən onun dərsləri ilə daim maraqlanır,
axşamlar onunla ən müxtəlif mövzularda söhbətlər edir, onun
əsl kişi kimi, şəxsiyyət kimi formalaşmasına çalışırdım. Onunla
kinoya, idman yarışlarına baxmağa gedirdik. «Neftçi» futbol
komandasının Bakıda keçirilən oyunlarının, demək olar ki, birini də buraxmırdıq. 1966-cı ildə «Neftçi» ilə Moskvanın «Spartak»
komandası arasında SSRİ birinciliyi uğrunda oyunda «Neftçi»nin 3:0 hesabı ilə qalib gəlməsini bu gün də bütün təfərrüatı
ilə xatırlayıram. Həmin il «Neftçi» güclülər dəstəsində yarışan
komandalar arasında üçüncü yeri tutdu və futbolçularımız
çempionatın bürünc medallarına layiq görüldülər. Həmin oyuna mən Bağı ilə birlikdə baxırdım. Sevimli komandamızın parlaq qələbəsi ona güclü təsir bağışlamışdı. Doqquz yaşlı Bağının
sevinci yerə-göyə sığmırdı.
Bağı orta məktəbi bitirdikdən sonra, məzunu olduğum institutun neft-mədən fakültəsinə daxil oldu.
Yay tətilləri dövründə Nəriman Nərimanov adına neft və
qazçıxarma idarəsində operator işləyirdi. Hələ orta məktəbdə
bir yerdə oxuyarkən sevib-seçdiyi Qaya xanımla o, diplom
müdafiəsi ərəfəsində ailə qurdu və 1979-cu ildə institutu bitirib
N. Nərimanov adına neft və qazçıxarma idarəsində işləməyə
başladı. Bir müddətdən sonra idarənin komsomol komitəsinin
katibi oldu. Vyetnama yola düşməzdən əvvəl o, artıq bir neçə
il idi ki, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının dərin yataqların
işlənməsinin problemləri ilə məşğul olan institutunda çalışırdı.
Onu da deyim ki, Vyetnamdan qayıtdıqdan sonra Bağı yenə
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respublikanın neft və qaz sənayesi müəssisələrində işlədi. Artıq
onu bilikli və təcrübəli mütəxəssis kimi tanıyırdılar. İngilis dilini də yaxşı öyrənmişdi. Odur ki, onu xarici neft şirkətinə işə
dəvət etdilər, o da dəvəti qəbul etdi.
Nəcib, əməksevər və mədəni bir ailənin yetirməsi olan
gəlinimiz Qaya xanım M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirmiş, paytaxt məktəblərinin yuxarı siniflərində dərs demişdir. Hazırda evdar
qadındır. O, mədəni, çox mehriban və işgüzar gəlindir. Otuz
ildir ki, Bağı ilə birlikdə ömür sürür, amma hələ bir dəfə də
aralarında ciddi bir söz-söhbət olmayıb. Onlar bir-birinə həmişə
arxa olublar və həyat yollarında birgə addımlayırlar. İstəkli
nəvələrimiz Səbinə və Kəmalə, mehriban və xeyirxah qudamız
Zeynəb xanım bizi bir an da unutmurlar. Nəvələrimin hər ikisi ali təhsillidir. Səbinə jurnalistika ilə məşğuldur, Kəmalə isə
ARDNŞ-də işləyir.
Allah bütün ailələrə və bütün balalara xoşbəxtlik nəsib eləsin.
2000-ci ildə yetmiş yaşım tamam olanda ən gözəl hədiyyələrdən birini mənə nəvəm Səbinə təqdim etdi. Bu, qəlbimə,
yaddaşıma yazılmış və hər kəlməsi bal dadan bir hədiyyə idi.
Sən demə, Səbinədə şairlik istedadı da varmış. Onun mənə
– öz babasına həsr etdiyi misraları həmişə qəlb çırpıntısı ilə
xatırlayıram.
Холод и стужа боятся тебя.
Пламя пылает в душе у тебя.
Шепот земли нефтеносной ты слышишь,
Верный путь к цели всегда ты отыщешь.
Ангел веселья, наш Насреддин,
Храни тебя Бог,
Ты у нас ведь один!
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DOKTORLUQ DİSSERTASİYASI,
YAXUD ƏZABLI YOLLAR

Ö

tən əsrin 80-ci illərinədək Azərbaycanda qaz hasilatı
artmaqda davam edirdi. Bu artım 1968-ci ildə kəşf
olunmuş «Bahar» qaz-kondensat yatağından, 1975-ci ildə aşkar
edilmiş «Bulla-dəniz» yatağından, digər yataqlarda açılmış bir
sıra qaz obyektlərindən çıxarılan «mavi» yanacaq sayəsində
təmin edilirdi.
Artıq 1982-ci ildə respublikada qaz hasilatı 15 milyard kubmetrə çatdırıldı. Lakin həmin dövrdə Azərbaycanda Xəzər dənizindən çıxarılan neftin həcmi getdikcə azalırdı. 1970-ci ildə
13 milyon tonadək Xəzər nefti hasil edilmişdisə, 1982-ci ildə bu
rəqəm 8.2 milyon tona enmişdi. Elə həmin ildən Azərbaycanda
qaz hasilatının da azalması müşahidə edilməyə başladı. Bunun
iki səbəbi var idi: köhnə yataqlarda qaz ehtiyatı tükənirdi, təzə
yataqlar isə aşkar edilmirdi.
80-ci illərdə «Günəşli» yatağının aşkar olunması problemin
həllinə müəyyən qədər kömək etdi. Bundan əlavə, «Günəşli»
yatağının böyük neft-qaz ehtiyatlarına malik olması bizə inam
verdi ki, Abşeron-Balxanyanı zonada işləri gücləndirək. Bu
vaxt böyük risk edərək, gələcək «Çıraq», «Azəri» və «Kəpəz»
yataqlarının hər birində «Şelf» tipli bir üzən yarımdalma qazma qurğusu yerləşdirdik. Lakin risk özünü doğrultdu: dənizin
böyük dərinliklərində yerləşən «Çıraq», «Azəri» və «Kəpəz»
yataqları bir-birinin ardınca aşkar edildi. «Günəşli» yatağının
cənub-şərqində yerləşən «Çıraq» 1985-ci ildə, «Azəri» 1987-ci ildə,
«Kəpəz» isə 1988-ci ildə kəşf olundu. Zəngin neft-qaz ehtiyatlarına
malik olan bu yataqların kəşfi Xəzərin Azərbaycan sektorunun
böyük potensiala malik olduğunu bir daha təsdiq etdi. Lakin
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sovet dövründə yalnız «Günəşli» yatağı istismara daxil edilmişdi.
«Azəri», «Çıraq» və «Kəpəz» yataqları isə sərmayənin və lazımi
texnikanın olmaması ucbatından işlənmirdi. Bu yataqların istismarına Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra başlandı. Amma bu barədə bir qədər sonra....
1961-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra elmi araşdırmalarımı yeni qüvvə ilə davam etdirirdim. Çoxlu
məqaləm və monoqrafiyalarım çap olunmuşdu. Amma doktorluq
dissertasiyasını müdafiə etməyə tələsmirdim. Bir çox alimlər buna
görə məni məzəmmət edir, təəccüblərini gizlətmirdilər. Elmimizin
görkəmli nümayəndələri – akademiklər Ələşrəf Əlizadə və
Şəfayət Mehdiyev məni daha çox qınayır, tənqid edirdilər. Hamı
deyirdi ki, bu qədər elmi əsərin ola-ola doktorluq dissertasiyasını
niyə ləngidirsən?
Düzü, dissertasiya yazmağa vaxtım yox idi. Buna görə də
elmi əsərlərimin toplusunu doktorluq dissertasiyası şəklində
müdafiə etməyi qərara aldım. Bu məqsədlə də Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutuna müraciət etdim və fikrimi oradakı həmkarlarıma bildirdim. Onlar sənədlərimi qəbul
etdilər. 1983-cü il idi. Bir gün institutun direktoru akademik Akif
Əlizadə dedi ki, rəhbər işçi olduğuna görə dissertasiya müdafiə
etməkdən ötrü gərək Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsindən icazə alasan. Bunu da ona Mərkəzi Komitənin
o vaxtkı birinci katibi Kamran Bağırovun qardaşı Faiq Bağırzadə
demişdi və əlavə etmişdi ki, belə bir icazə mütləq alınmalıdır.
Bir-iki dəfə çalışdım ki, Kamran Bağırovla heç olmasa telefonla danışım, məsələni ona izah edim və deyim ki, dissertasiya
işim hazırdır, mümkünsə, icazə verin... Amma bundan bir şey
çıxmadı. Birinci katibin köməkçisi Sahib hər dəfə bir bəhanə
tapıb, məni onunla calaşdırmadı. Mən də yüngülsaqqal olmaq
istəməyib, daha zəng etmədim.
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SSRİ Neft Sənayesi nazirinin birinci müavini Vitali İosifoviç
Timonin Bakıya gəlmişdi. Müdafiə ilə bağlı problemi açıb ona
söylədim. Timonin Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Vasili
Nikolayeviç Konovalovla danışmağa söz verdi. Bir neçə gündən
sonra mənə zəng edib dedi ki, «Sizin ikinci katiblə danışmışam.
Ona zəng et və get yanına».
Konovalov məni qəbul edib dedi ki, danış, görək bu nə məsələdir belə. Danışdım. Məni dinləyəndən sonra bir sual verdi:
– Dissertasiya işini SSRİ-nin başqa bir şəhərində müdafiə etməkdən qorxmursan ki?
Cavab verdim:
– Qorxsaydım, heç bu məsələdən ötrü Sizin yanınıza gəlməzdim. Mən müdafiəyə hazıram.
Onda Konovalov dedi:
– Get, Bakıdan başqa hansı şəhərdə istəyirsənsə, orada da
müdafiə et. Lazım gəlsə, kömək edərəm.
Amma bütün bu söhbətlər məni əməlli-başlı küsdürmüşdü
artıq. Qapılar aç, ona de, buna müraciət elə... Kimə lazımdır axı
bunlar?! Öz-özümə dedim ki, o müdafiə məsələsinin bir də heç
adını tutmayacağam...
Həqiqətən də 1986-cı ilədək bu barədə heç kimə müraciət
etmədim. Amma elmi araşdırmalarımı davam etdirir, əvvəlkitək
elmi məqalələr dərc etdirirdim.
1986-cı ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının və Neft Sənayesi
Nazirliyinin Yanan Faydalı Qazıntıların Geologiyası və İşlənməsi
İnstitutunun laboratoriya rəhbəri Leonid İsakoviç Lebedev Bakıya gəlmişdi. Onun mənə ilk sualı bu oldu ki, «Doktorluq işini
niyə müdafiə etmirsən?». Əhvalatı ona da danışdım. Sözümü
bitirəndə dedi ki, gəl, bizim institutda müdafiə elə.
Lebedevin məsləhətinə qulaq asıb, sənədlərimi həmin instituta verdim. Əlbəttə, Moskvada heç namizədlik işini də müdafiə
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etmək asan deyildi, o ki olsun doktorluq dissertasiyası. Elə həmin
o 1986-cı ildə dissertasiyaqabağı baxış-müdafiəm oldu. Böyük
alimlər – geologiya- mineralogiya elmləri doktorları professor
İ.V.Vısotski, professor N.A.Yeremenko, texnika elmləri doktoru
L.B.Berman və qabaqcıl müəssisə kimi «Soyuzqaztexnologiya»
Elm-İstehsalat Birliyi mənim opponentlərim təyin olundular.
1987-ci il iyul ayının 13-də bir aylıq məzuniyyət götürüb,
getdim Moskvaya. Müdafiə iyulun 27-nə təyin olunmuşdu.
Səhər saat 10-da elmi şuranın üzvləri yerlərini tutdular. Lakin
opponentlərimin biri – professor Vısotski gəlib çıxmamışdı.
Yarım saat gözlədik. Bərk təşviş içində idim. Elmi şuranın sədri
Aleksandr Nikolayeviç Krılov elan etdi ki, professor Vısotski
on beş dəqiqədən sonra da gəlməsə, müdafiə baş tutmayacaq.
Mənə elə gəldi ki, ürəyimin çırpıntıları nəinki bu geniş salonda,
hətta küçədə də eşidilir. Qıçlarım qıc olmuşdu, tutulmuşdu elə
bil. Belə də iş olar?! Əgər bu kişi gəlib çıxmasa, nə edəcəyəm?!
Bu isti yay günlərində şura üzvlərini yenidən bir yerə nə vaxt
toplaya biləcəyəm? Onları tapmaq mümkün olacaqmı? Axı yayda bu adamlar Moskvada qalmırlar! Məzuniyyətə çıxıb, hərəsi
bir tərəfə gedir…
Amma bəxtim gətirdi. Saat ona düz on beş dəqiqə qalanda opponentim gəlib çıxdı və müdafiə başlandı. Məruzə etdim. Sonra
sual yağışı başlandı. Otuzdan çox suala cavab verməli oldum.
Müdafiəyə uşaqların anası da gəlmişdi. Özü də Fəridə xanım
mənə bərk-bərk tapşırmışdı ki, «Birdən bilməzsən, müdafiə
zamanı başlayarsan Molla Nəsrəddindən danışmağa, işləri korlayarsan. Mollada işin olmasın. Moskva onun yeri deyil».
O vaxtlar Xəzərin Azərbaycan sektorunda kəşf olunmuş
«Günəşli» yatağında intensiv istismar quyuları qazılırdı. Təlimata və qanun-qaydaya görə istismar quyuları o sahədə qazıla bilər ki, orada A, B, C1 kateqoriyalı neft ehtiyatları aşkar
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edilmiş olsun. Bu kateqoriyalar sənaye karbohidrogenləri
adlanır ki, burada qazılan quyuların mütləq neft verəcəyi heç
bir şübhə doğurmur. Bundan əlavə, mən «Günəşli» yatağında
neft ehtiyatlarının C2 kateqoriyasına aid edildiyi sahələrdə də
istismar quyularının qazılmasını təklif edirdim. Elmi şura üzvlərinin biri soruşdu:
– Nə əsasla siz o sahələrdə istismar quyuları qazırsınız, bəlkə
quyular heç nə vermədi və boş çıxdı, onda nə edəcəksiniz?
Sualı dinləyib fikrə getdim. O vaxt gülüş ustası, artist Gennadi
Xazanov çox məşhur idi. Onun nümayiş etdirdiyi yumorlardan
biri «Striptiz» adlanırdı. Məzmunu belə idi: sovet turistlərinin bir
qrupu İtaliyaya gedir. Burada onlar striptizə baxmaq istəyirlər.
Bu isə sovet adamı üçün əsl mənəviyyatsızlıq sayıla bilərdi.
Amma turistlər birtəhər icazə alırlar. O da bir şərtlə ki, zalda
arxası səhnəyə əyləşsinlər. Turistlər buna da razı olur və gedib
zalda arxası səhnəyə otururlar. Striptizçi qız səhnəyə çıxanda
onların biri – gürcü Mamaladze qışqırır: «Спинным мозгом
чувствую – блондинка!»*. Mən bunu alimin sualına cavab olaraq
danışdım və qeyd etdim ki, «спинным мозгом чувствую, что»
bu sahələrdə qazılan quyular mütləq neft verəcək. Zaldakılar
ürəkdən güldülər. Bununla da mənim müdafiəm başa çatdı və
hamı bir nəfər kimi, mənə elmlər doktoru adının verilməsinə
səs verdi. Müdafiədən sonra Fəridə xanım dedi ki, sən yenə öz
bildiyini elədin, amma Molla Nəsrəddinin yerini Xazanova verdin. Dedim ki, onları başqa cür başa sala bilməzdim. Sualı verən
şəxsə izah etməliydim ki, «spinnoy mozq» illər boyu topladığım
təcrübədir.

* “Haram iliyimlə hiss edirəm – sarışındır!”
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XƏZƏRİN İRAN ŞELFİNDƏ
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86-cı ilin iyul ayında SSRİ nümayəndə heyətinin
tərkibində ikinci dəfə İranda oldum. O vaxt İranla
İraq arasında müharibə gedirdi. Nümayəndə heyətimizin
başçısı SSRİ Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi, soydaşımız
Namiq Həmidovla birlikdə biz sovet-İran münasibətlərinin
yaxşılaşmasına nail olmalı və bir çox sahələr üzrə müştərək
işlər görməkdən ötrü məsləhətləşmələr aparmalıydıq. Bu elə
bir dövr idi ki, İran-SSRİ münasibətlərində açıqca soyuqluq hiss
olunurdu. İran rəsmiləri SSRİ-ni İraqı dəstəkləməkdə, ona hərbi
cəhətdən kömək etməkdə günahlandırırdılar. Hətta SSRİ-nin
Tehrandakı səfirliyinə bir neçə dəfə basqın da olmuşdu. Odur
ki, nümayəndə heyətimiz səfirliyin və ticarət nümayəndəliyinin
ərazisindəki mehmanxanada qalırdı. Buradan çıxmağa bizə
nadir hallarda icazə verirdilər. Buna görə də danışıqlarımız
səmimilikdən uzaq idi, tez-tez mübahisələr baş verirdi.
Danışıqlar prosesində mənim vəzifəm Xəzərdəki işlərimiz
barədə məlumat vermək və dənizin İran sektorunda Azərbaycan
neftçilərinin görə biləcəkləri işlər haqqında qarşı tərəfdə
təsəvvür yaratmaqdan ibarət idi. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan
neftçilərinin sonralar İranda görəcəkləri işlərin bünövrəsi həmin
o 1986-cı ildə qoyuldu.
Tehrandan bizi Ənzəliyə apardılar. Maşınla gedirdik və mən
İranın kəndlərini gördüm. Açığını deyim ki, həmin kəndlərin
mənzərəsi ürəkaçan deyildi.
Bir il sonra – 1987-ci ildə SSRİ nümayəndə heyətinin tərkibində yenidən İranda oldum. Bu dəfə Azərbaycandan üç nəfər
idik. Rüstəm Haqverdiyev, Orxan Səlimxanov və mən qonşu
ölkəyə Xəzərin İran sektorunda kəşfiyyat işləri aparmaq barədə
konkret təkliflərlə gedirdik.
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Bir qədər tarixə nəzər salaq.
Hələ 1966-1968-ci illərdə geofizika ekspedisiyasının rəisi
Ə.M.Şəkinskinin (sonralar Azərbaycan Respublikası Dövlət
Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin sədri – X.Y.) rəhbərliyi altında Xəzərin İran sektorunda geofiziki kəşfiyyat işləri
görülmüşdü. İki il ərzində Azərbaycan geofizikləri Xəzərin İran
şelfində 44 struktur aşkar edib, İran Milli Neft Şirkətinə təhvil
vermişdilər.
Dəniz neft və qaz yataqlarının kəşfi və istismarı sahəsində
Azərbaycan mütəxəssislərinin çoxillik iş təcrübəsi və elmi-nəzəri nailiyyətləri respublikamızdan uzaqlarda da yüksək qiymətləndirilirdi. Təsadüfi deyil ki, Tehran Xəzərin İran şelfində
geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılması təklifi ilə SSRİ Neft Sənayesi
Nazirliyinə müraciət edəndə Moskva bu vəzifənin yerinə
yetirilməsini Azərbaycanın dəniz neftçilərinə həvalə etmişdi.
Həmin o 1987-ci ildə rəhbərlik etdiyim neftçilər qrupu Tehranda gedən danışıqlar nəticəsində geoloji-kəşfiyyat işlərinin
ilk mərhələsi olan mühəndis-axtarış işlərinin aparılması barədə
İran Milli Neft Şirkəti ilə iki müqavilə imzaladı. «Çərait» gəmisinin 30-dan çox mütəxəssisi 1 milyon 200 min və 1 milyon 300
min ABŞ dolları dəyərində olan bu müqavilələrin şərtlərinə elə
həmin il müvəﬀəqiyyətlə əməl etdi.
Uğurlu işi və əldə edilən məlumatları nəzərə alan İran Milli Neft Şirkəti kəşfiyyatın növbəti mərhələsinə başlamağı və
1 nömrəli axtarış-parametrik quyusunu qazmağı da bizim
Xəzər neftçilərinə təklif etdi. İran tərəfinə bildirdik ki, biz
bu işin öhdəsindən gələ bilərik. 1988-ci ildə mühəndis Rüstəm Haqverdiyevin başçılıq etdiyi mütəxəssislər iranlı həmkarlarımızla birlikdə Xəzərin İran şelfinin qərb hissəsində qazılacaq birinci quyunun layihəsini işləyib hazırladılar. Layihəyə
əsasən Ənzəli şəhərinin 12 kilometrliyində, suyun dərinliyi 23
135

Ömrümün illəri və izləri

metr olan sahədə 6 min metr dərinliyində axtarış-parametrik
quyusunun qazılması təklif edildi. Layihənin həyata keçirilməsi
üçün 27.5 milyon ABŞ dolları tələb olunurdu.
Həmin quyunun qazılması barədə 1989-cu il may ayının
29-da Tehran şəhərində müvafiq müqavilə imzalandı. Mərasimdə iştirak edən Azərbaycan mütəxəssislərinə mən rəhbərlik
edirdim.
Müqaviləyə görə, bu quyu 20 ay müddətində qazılmalıydı.
1989-cu il sentyabr ayının 5-də «Xəzər-2» üzən qurğusunda
Orxan Səlimxanovun başçılıq etdiyi yüz nəfərlik briqada qazma işlərinə başladı. Buraya «Neftqaz» tipli yük gəmiləri, «Baba
Babazadə» sərnişin gəmisi və yanğınsöndürən «Vixr-9» gəmisi
də cəlb olunmuşdu. O zaman Xəzərin İran şelfinə göndərilən
bütün qurğu və gəmilərdə 200-dən artıq fəhlə və mütəxəssis
çalışırdı.
1991-ci il mayın 7-də quyunun qazılması 5570 metr dərinlikdə başa çatdı. Düzdür, Xəzərin İran şelfində qazılmış bu ilk
quyu sənaye miqyasında neft və qaz vermədi. Bununla belə,
ondan alınan məlumatlar İran şelfinin qərb hissəsinin litologiya və petrofizikasını, eləcə də süxurların geofiziki xassələrini
öyrənməyə imkan verdi. Quyuda bütün mədən-geofizika və
perforasiya işlərini ARDNŞ-nin «Xəzərdənizneftgeofizika» tresti
görmüşdü. Trestin əldə etdiyi geofiziki tədqiqat məlumatlarının
araşdırılması nəticəsində quyunun perspektivli horizontlarının
su ilə doyumluğu aşkar edildi. Layların sınanması zamanı bu
nəticələr təsdiq olundu. Həmin horizontlardan su və az miqdarda qaz alındı. Bu isə onu göstərdi ki, quyunun qazıldığı strukturun və qonşu strukturların ayrı-ayrı hissələrində əlverişli geoloji
şəraitdə həmin laylar karbohidrogen məhsulları ilə dola bilər.
1989-cu ildə İran Milli Neft Şirkəti ilə «Xəzərdənizneftgeofizkəşfiyyat» tresti arasında Xəzər dənizinin İran sektorunda
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seysmik-kəşfiyyat işləri barəsində danışıqlar başlandı. Danışıqlar 1991-ci ilin mayında Xəzər dənizinin İran sektorunun qərb
və şərq hissələrində seysmik-kəşfiyyat işlərinin aparılması
haqqında müqavilənin imzalanması ilə başa çatdı.
İranda Azərbaycan neftçilərinin gördükləri işlərə yenə qayıdacağıq.

MƏN GƏZİRƏM HƏR YANI...

X

arici səfərlərim yadıma düşəndə məşhur bir mahnını
xatırlayıram. O mahnı gərək ki, sizin də yadınızda olsun.
«Qaya» vokal ansamblı oxuyurdu: «Mən gəzirəm hər yanı...»
İrandan sonra «Xəzərdənizneftqaz» Birliyinə Pakistan müraciət etdi. İslamabad bizi bu ölkənin neft-qaz yataqlarında quyular qazmağa dəvət edirdi.
1991-ci il yanvar ayının 26-da başçılıq etdiyim Azərbaycan
nümayəndə heyəti Pakistanın məşhur «ABS Qroup» və «Burmaster» şirkətlərinin dəvəti ilə Kəraçı şəhərinə yola düşdü.
Pakistanlılar bizə 150 milyon ABŞ dolları dəyərində layihə təklif
edirdilər. Layihəyə əsasən Pakistanda kəşf olunmuş yataqlarda
dərinliyi 2200-2300 metr olan 60 quyunun qazılması nəzərdə
tutulurdu. Pakistan bu məbləğin 25 faizini valyuta ilə, qalan
hissəsini isə gündəlik tələbat malları ilə ödəməyi öhdəsinə
götürürdü.
Nümayəndə heyətimiz iki həftə ərzində Pakistanın Kəraçı,
İslamabad, Heydərabad şəhərlərində oldu. Danışıqlar apardıq,
bəzi məsələlər barəsində razılığa gəldik. Sonra danışıqların
Bakıda davam etdirilməsi haqqında razılıq əldə edildi. Lakin
SSRİ-nin dağılması və Azərbaycanda siyasi vəziyyətin dəyişməsi
bu danışıqların sona çatdırılmasına mane oldu.
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1991-ci ilin mart ayında mən qardaş Türkiyə torpağına qədəm
qoydum. Bu, mənim Türkiyəyə ilk səfərim idi. Mart ayının 11
- 15-də Ankara şəhərində XII Geofizika Konfransı keçirilirdi.
Konfransa Azərbaycandan xeyli mütəxəssis dəvət olunmuşdu
ki, onların da əksəriyyəti «Azərgeofizika» Kəşfiyyat Üsulları
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları idi. Geofiziklərin məclisində mənim və nümayəndə heyətimizin digər üzvlərinin məruzələri böyük maraq doğurdu. Çoxdan bizim həsrətimizdə
olan türklər Azərbaycanda görülən işlər barəsində xeyli sual
verdilər.
Konfransın bağlanışı mərasimində Türkiyənin siyasi partiyalarının rəhbərləri və millət vəkilləri də iştirak etdilər. Yerli
geofiziklər məndən burada çıxış etməyi xahiş etdilər. Sən demə,
bunun səbəbi varmış. Türkiyəli həmkarlarım dedilər ki, bu
ölkənin bəzi siyasi partiyaları neftin və qazın iqtisadiyyatdakı
rolunu bir o qədər də başa düşmürlər və Sizin çıxışınız Yer
təkinin sərvətləri barəsində onların təsəvvürünü zənginləşdirə
bilər. Doğrudan da çıxışım çox maraqla dinlənildi. Sonra isə
sürəkli alqışlar və bir-birini əvəz edən suallar... Mənə belə gəlir
ki, Türkiyə geofizikləri istədiklərinə nail oldular, ölkənin siyasi
partiyalarının neftə və qaza dair biliklərinin genişləndirilməsi
üçün əllərinə düşmüş fürsətdən məqamında istifadə etdilər.
Konfransdan hazırlanmış və həmin gün axşam Ankara televiziyası ilə nümayiş etdirilən materiallar arasında mənim çıxışıma geniş yer verilmişdi.
Ankarada olduğumuz günlərdə boş vaxtlarımızın çoxunu
şəhərin görməli yerlərində keçirdik, Mustafa Kamal Atatürkün
məqbərəsini və Məmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət
etdik.
Okeanın o tayına ilk səfərim də 1991-ci ildə oldu. Amerika
Birləşmiş Ştatlarına o vaxt Azərbaycan Kommunist Partiyası
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Mərkəzi Komitəsinin katibi işləyən Fuad Musayevin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində yola düşdüm. Səfər
yoldaşlarım o vaxt Mərkəzi Komitədə məsul vəzifələrdə çalışan
Natiq Əliyev və Rauf Bayramov idi. Biz ABŞ-da iyunun 23-dən
iyulun 5-dək olduq.
Birləşmiş Ştatlara səfərimiz Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən «Azəri» neft-qaz yatağının işlənməsi üzrə tenderdə «AMOKO» korporasiyasının qalib gəlməsi ilə bağlı idi.
Ümumiyyətlə, Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının mənimsənilməsi işinə xarici şirkətlərin cəlb edilməsi
haqqında qərar hələ keçmiş İttifaq dövründə qəbul edilmişdi.
Bu, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin və SSRİ Neft və Qaz
Sənayesi Nazirliyinin 18 yanvar 1991-ci il tarixli 25/25 nömrəli
qərarı idi. Həmin qərara əsasən «Azəri» yatağı üzrə tenderin
keçirilməsi üçün SSRİ Neft və Qaz Sənayesi nazirinin birinci müavini Boris Aleksandroviç Nikitinin və Azərbaycan
Respublikası Dövlət Plan Komitəsi sədrinin müavini Rafiq
Mirzəyevin rəhbərliyi altında 27 mütəxəssisdən ibarət təşkilat
komitəsi yaradılmışdı. Bu mütəxəssislər arasında SSRİ Neft
və Qaz Sənayesi Nazirliyinin və «Xəzərdənizneftqazsənaye»
İstehsalat Birliyinin məsul işçiləri, Azərbaycanın elmi-tədqiqat
institutlarının alimləri var idi. Tenderdə iştirak etmək üçün
dəvətnamələr dünyanın 16 məşhur şirkətinə göndərilmişdi.
Onlardan yeddisi ABŞ şirkətləri idi. Lakin cavab yalnız altı
şirkətdən – «AMOKO», «BP», «Remko», «MakDermott», «Yunokal» və «Statoyl»dan gəlmişdi.
1991-ci ilin may ayında tender komissiyası bu şirkətlərin
təkliflərini təhlil etdi və «AMOKO» tenderin qalibi elan olundu. Bizim də ABŞ-a getməkdə məqsədimiz həm «AMOKO»
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şirkəti ilə, həm də ABŞ-ın neft sənayesi, ələlxüsus da dəniz neft
sənayesi ilə yaxından tanış olmaq idi.
İyunun 24-də Hyustona gələn kimi, «AMOKO» şirkətinin
tenderin qalibi hesab olunması barədə müsabiqə komissiyasının
protokolunu şirkətin vitse-prezidenti Robert Blantona təqdim
etdik. Bu təqdimat mərasimində «MakDermott», «Yunokal»,
«Britiş Petroleum» və digər şirkətlər barəsində Azərbaycan
Respublikasının mövqeyini şərh etdik. Sonra «AMOKO» şirkətinin digər nüfuzlu şəxsləri ilə görüşdük. Hyustonda bizim şərəfimizə təşkil olunmuş qəbulda dünyanın ən müxtəlif
profilli çox məşhur 70 firmasının, o cümlədən 40 neft şirkəti
nümayəndələrinin iştirak etməsi bizə yüksək səviyyədə münasibətin göstəricisi idi. Bütün bu şirkətlərin Azərbaycanı yaxşı
tanıması, respublikamızda işləməyə razılıq verməsi «AMOKO»
üçün çox maraqlı idi. ABŞ-da keçirilən görüş və danışıqlarda
nümayəndə heyətimizin rəhbəri Fuad Musayevin rolunu xüsusilə qeyd etməliyəm. O, suallara çox yerində və düzgün cavablar verir, Azərbaycanı dünyaya tanıtmağa çalışır və zənnimcə,
buna nail olurdu.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfərini ABŞ mətbuatı
geniş işıqlandırırdı. «Nyu-York tayms», «Hyuston post»,
«Tayms», «Oyl Deyli» qəzetləri və digər nəşrlər bu hadisəyə öz
səhifələrində geniş yer verirdilər.
Amerikalıların yüksək mütəşəkkilliyi, nizam-intizama hörməti, işgüzarlığı səfər təəssüratımızdan parlaq xətlə keçirdi. Bizə istehsalat və elmi-tədqiqat strukturları ilə bilavasitə
yerindəcə tanış olmaq imkanı verilirdi. Bu strukturlarda bizi
elmi-tədqiqat işlərinin təşkili ilə, həmçinin qazmada, dəniz
özüllərinin tikintisində yeniliklərlə tanış etdilər. «AMOKO»
şirkətinin Meksika körfəzindəki platformasında da olduq.
Burada platformalar sahildən 40-50 kilometr aralıdır.
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ABŞ-da biz «MakDermott» şirkətinin gördüyü işlərlə də
tanış olduq. Bu şirkət dəniz və okeanlarda hidrotexniki qurğuların tikintisi ilə məşğuldur. Nyu-York, Nyu-Orlean, Çikaqo
və Hyustonda, bir sıra başqa şəhərlərdə rəsmi şəxslərlə də
görüşlərimiz oldu. Hyustonun bələdiyyə rəisi xanım Haytmayerlə görüş xüsusilə yaddaqalan idi.
ABŞ senatoru cənab Sanfordun və Şimali Karolina ştatının
valisi cənab Ceyms Martinin dəvəti ilə Ralley şəhərində olduq.
Nümayəndə heyətimizin şərəfinə qəbulda şəhərin bələdiyyə
rəisi və bu ştatın ən iri firmalarının otuz rəhbəri iştirak edirdi.
Burada biz işgüzar adamların Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük
maraq göstərdiklərini bir daha hiss etdik.
ABŞ səfəri mənə böyük təsir bağışladı. Sovet təbliğatı kapitalist ölkələrində yaşayan insanları təsvir edəndə tünd rənglərdən
bol-bol istifadə edirdi. Lakin mən hiss etdim ki, elə ABŞ vətəndaşlarının da öz problemləri, öz dərd-sərləri, öz sevincləri
var. Mən həmişə belə hesab edirdim ki, qonaqpərvərlikdə qafqazlılara çatan olmaz. Amma xarici ölkələrə gedib-gələndən
sonra başa düşdüm ki, dünyanın bütün xalqları qonaqpərvərdir.
Sadəcə olaraq, hər şey imkandan asılıdır. Hərə öz imkanına
baxır...
1991-ci ilin oktyabr ayında Argentinanın paytaxtı BuenosAyres şəhərində Beynəlxalq Neft Konqresi keçirilirdi. Konqresdə iştirak edən sovet nümayəndə heyətinə o vaxt SSRİ
Neft Sənayesi nazirinin birinci müavini işləyən soydaşımız
Vahid Ələkbərov başçılıq edirdi. Nümayəndə heyəti üzvlərinin
ikisi Bakıdan idi – SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, Dərin Neft-Qaz
Yataqlarının Problemləri İnstitutunun direktoru Midhət Teymur
oğlu Abasov və mən. Səfər yoldaşlarımız SSRİ neft sənayesinin
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görkəmli nümayəndələri, elmi işçilər, dövlət məmurları idi.
Ümumiyyətlə, nümayəndə heyətinə 100-dən çox adam daxil
edilmişdi.
Oktyabrın 17-də icarəyə götürülmüş «İl-62» təyyarəsi ilə
Cənubi Amerikaya uçduq. Mən hələ heç vaxt havada bu qədər olmamışdım – düz 22 saat! On bir saat uçandan sonra
Afrika yaxınlığındakı bir adada yerə endik, orada bircə saat
«dincəldikdən» sonra yenə on bir saat uçduq. Buenos-Ayresdə
bizi qarşılayıb, mehmanxanaya apardılar.
20.X.1991-ci il. Beynəlxalq Neft Konqresini təbrik sözü ilə
Argentina Respublikasının Prezidenti Karlos Saul Menem açdı. Ümumi iclasda sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri Vahid
Ələkbərov da çıxış etdi.
Bu beynəlxalq Konqresdə məruzə ilə çıxış etməyim mənim
üçün olduqca fərəhli bir hadisə idi. Məruzəm Xəzər dənizinin
neft-qaz yataqlarının mənimsənilməsi və işlənilməsinin xüsusiyyətlərinə və perspektiv inkişafına həsr olunmuşdu. Məruzəyə
çox ciddi hazırlaşmışdım. Lakin rus dili Konqres dilləri sırasına
daxil edilmədiyi üçün məruzəm ingilis dilində oxundu. Mən isə
ekran qarşısında dayanıb, qrafik şəkilləri göstərirdim. Suallara
cavablarımı isə dinləyicilərə tərcüməçi vasitəsilə çatdırırdım.
Oktyabr ayının 25-də XIII Beynəlxalq Neft Konqresinin
təntənəli bağlanışı oldu və böyük bir ziyafət verildi.
Boş vaxtlarımda səfər yoldaşlarımla birlikdə şəhəri gəzir,
Buenos-Ayresin tarixi ilə tanış olurdum.
Buenos-Ayres şəhəri 1536-cı ildə (digər məlumatlara görə
1535-ci ildə) ispan konkistadoru Pedro Mendos tərəfindən
salınmışdır. 1541-ci ildə hindilərin təzyiqi ilə Buenos-Ayresi
tərk edən ispanlar şəhəri dağıdıb yandırmışdılar. 1580-ci ildə
Buenos-Ayresin bərpasına başlanmış və 1776-cı ildən o, La-Plata
vitse-krallığının paytaxtı olmuşdur. Buenos-Ayres muzeylər və
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teatrlarla, konsert salonları və restoranlarla zəngin bir şəhərdir.
Şəhərin sakinləri çox şən adamlardır. Axşamlar küçələrdə xüsusi bir canlanma olur. Camaat çalır, oxuyur, rəqs edir...
Argentinadan qayıdanda başımıza bəla gəldi. Təyyarə yarıyolda – Afrika sahilləri yaxınlığındakı adaya enməyə hazırlaşanda şassiləri xeyli vaxt açılmadı. Pilotlar şassiləri bir müddətdən sonra böyük çətinliklə aça bildilər. Yerdə isə texniklər
şassilərin açılmamasının səbəbini aşkar edənə və qusuru aradan
qaldıranadək gözləməli olduq.
Bəli, həyatla ölüm arasındakı məsafə gözlə qaş arasındakı
məsafədən də qısa imiş. Axı şassilər açılmaya da bilərdi...
İkinci dəfə ABŞ-da 1992-ci ilin mart ayında oldum.
«Azəri» yatağı ilə bağlı tender və bu tenderdə «AMOKO»nun
qələbəsi artıq tarixə çevrilmişdi. Tender komissiyası özünün
yekun sənədində «AMOKO» şirkətinə belə bir səlahiyyət
də vermişdi ki, tenderin qalibi kimi bu şirkət Azərbaycan
hökumətinin razılığı ilə, lazım gələrsə, «Azəri» yatağında birgə
işləmək üçün başqa şirkətləri də cəlb edə bilər. Buna görə də
«AMOKO» şirkəti tenderdə iştirak etmiş «Yunokal» (ABŞ),
«Britiş Petroleum» (Böyük Britaniya), «Statoyl» (Norveç),
«MakDermott» (ABŞ) şirkətlərini respublika rəhbərliyinin razılığı ilə birgə işləməyə dəvət etdi.
«AMOKO» şirkəti yatağın öyrənilməsinə və texniki-iqtisadi
əsaslandırmanın (TİƏ) layihəsi üzrə işlərə 1991-ci ilin axırından başlamışdı. «Azəri» yatağına dair məlumat və sənədləri
toplamaq məqsədilə şirkətin mütəxəssisləri (geoloqlar, geofiziklər, qazmaçılar, inşaatçılar, istismarçılar, ekoloqlar və s.) bir
neçə dəfə Bakıda oldular. Lakin bu prosesin gedişində bizim
mütəxəssislərin Hyustonda olmaması işlərin ləngiməsinə gətirib çıxarırdı. Buna görə də 1992-ci ilin mart ayında Azərbaycan
mütəxəssislərinin ilk qrupu «AMOKO» şirkətinin Hyuston
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şəhərindəki mərkəzi ofisinə göndərildi. Onlar «AMOKO»
şirkətinin və onunla birgə işlər görən qərb şirkətləri mütəxəssislərinin apardıqları prosesə qoşuldular və «Azəri» yatağının
birgə işlənilməsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması layihəsinin
üzərində çalışmağa başladılar. Üç həftə davam edən bu birgə
iş öz müsbət nəticəsini verdi. TİƏ layihəsinin 80 faizinə əməl
edildi. Texniki qrupun bu sahədə fəaliyyəti xüsusi qeyd olundu. Qrup toplanmış məlumatı yüksək keyfiyyətlə araşdırır
və ümumi fikri formalaşdırırdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
mütəxəssislərinin əsas məqsədi «Azəri» yatağının karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasını və mümkün
qədər əlavə gəlir götürülməsini təmin etmək, geoloji-kəşfiyyat
işlərini davam etdirmək və layların işlədilmə strategiyasını
hazırlamaq idi. Bundan əlavə, bizim mütəxəssislər «AMOKO»
şirkətinin iş prinsipləri ilə də tanış oldular. Qeyd etmək lazımdır
ki, Amerika və ümumən qərb mütəxəssisləri bizimkilərdən
onunla fərqlənirlər ki, ixtisaslarından (geoloq, geofizik, qazmaçı,
istismarçı, inşaatçı və s.) asılı olmayaraq, onlar ilk növbədə
iqtisadçıdırlar və hər şey haqqında iqtisadi kateqoriyalarla
düşünürlər. Bu, onların böyük üstünlüyüdür. Bu barədə biz də
dərindən fikirləşirdik. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar
olaraq, texniki problemlərin iqtisadi aspektlərinə daha çox diqqət
yetirməliyik. Amma bu da həqiqətdir ki, bizim mütəxəssislərin
texniki diapazonu çox genişdir və onlar mürəkkəb məsələlərin
həlli yollarını tez bir zamanda tapırlar. Beləliklə, Azərbaycan
və Amerika (qərb) mütəxəssisləri bir-birini tamamlayaraq, işin
sürətlə getməsinə nail oldular.
Daha bir məsələ: qərbdə mütəxəssislərin səmərəli işləmələri
üçün çox gözəl şərait yaradılmışdır. Bütün mütəxəssislərin iş
yerləri kompüter texnikası ilə təchiz olunmuşdur. Hər otaqda
adətən bir, yaxud iki nəfər çalışır. Əməyin elmi təşkili faydalı
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iş əmsalını yüksək səviyyədə saxlamağa, texniki məsələlərin
həllinin optimal variantlarını uğurla müəyyən etməyə imkan
verir.
Hyustonda əlbir işin gedişində kommersiya məsələlərini də
həll etmək lazım gəlirdi. Bu sahədə bizim üçün qaranlıq yerlər
çox idi. Kommersiya məsələlərində təcrübəmiz, səriştəmiz
lazımi dərəcədə deyildi. Lakin gündən-günə bu sahədə də
irəliləyiş gözə çarpırdı. Səfərimizin son günlərində isə bizim
mütəxəssislər də kommersiya məsələlərindən, demək olar ki,
kifayət qədər hazırlıqlı peşəkarlar kimi baş çıxarırdılar.
Qrupların birgə fəaliyyətinin nəticəsində «Azəri» yatağının
ümumi konsepsiyası işlənib hazırlandı. Bu konsepsiyanın əsas
mərhələləri belə idi:
birinci mərhələdə «Azəri» yatağında aşkar edilmiş neft
və qaz laylarının hüdudlarını təyin etmək üçün dəqiq geofiziki işlərin aparılması və eyni zamanda, gələcəkdə qoyulacaq
metal özüllərin yerini dəqiqləşdirmək məqsədilə ən azı 3 kəşfiyyat quyusunun qazılması nəzərdə tutulmuşdu. Bununla
yanaşı, TİƏ-nin layihəsində nəzərdə tutulmuş 6 qazma və iki
texnoloji özüldən yalnız ikisinin (1 qazma və 1 texnoloji özülün)
layihələşdirilməsi və tikilməsi planlaşdırılmışdı;
ikinci mərhələdə geofiziki və qazma işlərinin nəticəsindən
asılı olaraq, daha 5 qazma və 1 texnoloji özülün inşasına başlamaq nəzərdə tutulurdu. Həmçinin göstərilirdi ki, həmin dəniz
özüllərini quru ilə birləşdirən neft və qaz kəmərlərinin çəkilişi
və quruda terminalların inşası başa çatdırılmalıdır.
Bundan əlavə, həmin konsepsiya «Azəri» yatağında işlənilmə
müddətində «Fasilə» və Balaxanı lay dəstələrinə üst-üstə 360
quyu qazmağa imkan verir.
Nümayəndə heyətimiz Hyustondan qayıtdıqdan sonra
«AMOKO» şirkətinin mütəxəssisləri birlikdə tərtib etdiyimiz
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plan əsasında TİƏ-nin layihəsi üzərində işi davam etdirdilər.
Onlar həmin işi 1992-ci ilin iyul ayında başa çatdırdılar.
Sonra Bakıya gəlib, layihəni baxılmaq üçün bizə təqdim
etdilər. Mütəxəssislərimiz bir ay ərzində layihəni dərindən
öyrəndilər, rəy və təkliflərini bildirdilər. Biz bu təklifləri təhlil
edilmək üçün Hyustona göndərdik. Bir müddətdən sonra bizi yenidən Hyustona dəvət etdilər. «Azəri» yatağının
texniki-iqtisadi əsaslandırılması layihəsini başa çatdırmaq
lazım idi. 1992-ci il sentyabrın 12-də Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti mütəxəssislərinin bir qrupu Hyuston şəhərinə yola
düşdü. Bu qrup «AMOKO»nun və qərbin başqa şirkətlərinin
mütəxəssisləri ilə birlikdə «Azəri» yatağının texniki-iqtisadi
əsaslandırılmasının layihəsi üzərində işi tamamladı. Həmin
il sentyabr ayının 28-də layihənin qəbul protokolu imzalandı.
Amma belə təsəvvür yaranmasın ki, guya bütün işlər rəvan
gedirdi. Yox, bir çox məsələlər yalnız böyük mübahisələrdən
sonra öz həllini tapırdı.
Bu dəfə kommersiya məsələlərində də böyük irəliləyiş oldu.
Kontrakt bağlanana qədər yatağa sərf ediləcək vəsaitin, ümumi kapital qoyuluşunun həcmi təxmini də olsa dəqiqləşdirildi,
digər iqtisadi məsələlər, o cümlədən gəlirin bölünməsi prinsipi
ümumən razılaşdırıldı.

ADAMLARIN VƏZİFƏLƏRİ,
YATAQLARIN İSƏ ADLARI DƏYİŞDİ

19

91-ci ildə Sovet İttifaqı süqut etdi. Həmin il oktyabr ayının 18-də Azərbaycan öz müstəqilliyini elan
etdi. Respublika iqtisadiyyatının, o cümlədən neft sənayesinin
Moskva ilə əlaqələri kəsildi. Azərbaycanın neft sənayesində
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yeni bir qurum – Azərbaycan Dövlət Neft Konserni – «Azərneft»
yarandı. Sənan Ələşrəf oğlu Əlizadə Konsernin prezidenti təyin
olundu. Bir müddətdən sonra mənə bu Konserndə birinci vitseprezident vəzifəsi təklif edildi. Əvvəlcə tərəddüd etdim, amma
sonra razılıq verdim. Məndən başqa iki vitse-prezident də var
idi. Valeh Feyruz oğlu Ələsgərov xarici əlaqələr üzrə vitse-prezident idi, Naim Sadıq oğlu Fətəliyev isə ümumi məsələlər üzrə.
O vaxtlar respublikada çox qarışıqlıq idi. Birinin dediyini o biri
eşitmək istəmirdi. Elə bu səbəbdən Konsernin işi bir o qədər
də yaxşı getmirdi. Tabelikdə olan idarə və təşkilatlar Konsernin
göstərişlərinə əməl etməyə çox da səy göstərmirdilər. Mən öz
fəaliyyətimdən o qədər də razı deyildim.
Bütün bunlara baxmayaraq, müəyyən işlər görülürdü. Konsern xarici şirkətlərlə əməkdaşlığa öz fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi baxırdı və bu məsələyə böyük önəm verirdi.
Artıq qeyd etdiyim kimi, əsas işlər «Azəri» neft-qaz yatağı
üzrə bağlanılacaq müqavilənin maddələrinin dəqiqləşdirilməsi
istiqamətində gedirdi. Bundan əlavə, digər yataqların da xarici şirkətlərlə birgə işlənməsi barəsində söhbətlər gəzirdi. Elə
başçılıq etdiyim mütəxəssislər qrupunun ABŞ-ın Hyuston şəhərində ikinci dəfə olması da «Azəri» yatağı üzrə müqavilənin
texniki və iqtisadi məsələlərinin həlli ilə bağlı idi.
1992-ci ilin may ayında Azərbaycanda dövlət çevrilişi baş
verdi. «Cəbhə» deyilən qurum hakimiyyətə gəldi. «Cəbhə»nin
lideri Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
oldu. Bu müddətdə Konsernin fəaliyyəti hələ davam edirdi. Biz ikinci dəfə ABŞ-ın Hyuston şəhərinə də elə Elçibəy
hakimiyyəti dövründə getmişdik. Hyustonda olduğumuz zaman Azərbaycanın neft sənayesində də dəyişikliklər baş verdi.
Konsernin əvəzinə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti (ARDNŞ) yaradıldı. O vaxt Ə.Elçibəyin müşaviri işləyən
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Sabit Bağırov ARDNŞ-nin prezidenti təyin edildi.
Hyustonda olarkən onu da eşitdik ki, Sənan Əlizadə prezidentlikdən, mən isə birinci vitse-prezident vəzifəsindən azad
olunmuşuq. Birinci vitse-prezident vəzifəsinə Valeh Ələsgərov
təyin edilmişdi. Bundan əlavə, Konsernin tərkibindəki iki neft və
qazçıxarma birliyi ləğv olunmuşdu. Onların əvəzində ARDNŞnin tabeliyində neft və qazçıxarma baş idarəsi təsis edilmişdi.
Bu baş idarənin rəisi vəzifəsinə Nazim Əli oğlu Əliyev təyin
olunmuşdu.
Hyustondan qayıtdıqdan sonra Sabit Bağırovun qəbulunda oldum. O bildirdi ki, «Azərbaycan Respublikasının yeni rəhbərliyi
Sizin və Qurban Abbasovun ARDNŞ prezidentinin müşavirləri
kimi qalıb işləməyinizi məsləhət görüb». Sabit Bağırov əlavə
etdi ki, «Sizin otağınız, maşınınız və maaşınız olduğu kimi
qalır və əgər razısınızsa, sabahdan əmrinizi verə bilərəm». Bir
qədər tutuldum, sonra dedim ki, icazə verin, gedim, sabaha
kimi fikirləşim. Oradan gəldim evə. Fikirləşdim ki, bəlkə Midhət
Abasovun rəhbərik etdiyi instituta gedim. Lakin Fəridə xanımla
məsləhətləşdikdən sonra belə qərara gəldik ki, mən elə qalım Neft
Şirkətində. Odur ki, ertəsi gün gəlib Sabit Bağırova bildirdim ki,
onun təklifini qəbul edirəm.
ARDNŞ prezidentinin müşaviri vəzifəsində işləməyə başladım. Əlbəttə, operativliyə alışmış və daim hərəkətdə olan bir
adam üçün birdən-birə sakit iş rejiminə keçmək o qədər də
asan deyildi. Deyim ki, heç elə bir işim də yox idi. Mən Şirkət
prezidentinin ayrı-ayrı tapşırıqlarına əməl edirdim. Hərdənbir
xarici şirkətlərlə danışıqlarda iştirak edirdim. Bu dövrdə
Valeh Ələsgərovun başçılıq etdiyi mütəxəssislər qrupu ilə xarici şirkətlər arasında «Azəri» yatağının birgə işlənməsi barədə
qızğın danışıqlar gedirdi və imzalanacaq müqavilənin «Çıraq»
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yatağını da əhatə etməsi qərara alınmışdı.
Burada qısa haşiyə çıxıb, bu yataqların adları barəsində izahat
vermək istəyirəm.
Ümumiyyətlə, yataqlara adlar, bir qayda olaraq, onlar geofiziklər tərəfindən struktur şəklində aşkar edilərkən verilirdi.
«Günəşli» yatağını geofiziklər əvvəlcə «28 Aprel» adlandırmışdılar. 1920-ci ilin 28 Aprel günü tarixə Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması günü kimi düşmüşdür. «Azəri» yatağı
1918-ci ilin Bakı kommunası rəhbərlərinin «şərəfinə» «26 Bakı
Komissarı» adlanırdı. «Çıraq» yatağına məşhur qazma ustası
Mixail Kaveroçkinin adı verilmişdi. Kaveroçkin 1949-cu ildə Neft
Daşlarında ilk kəşfiyyat quyusunu qazmış briqadaya başçılıq
etmişdi. 1957-ci il noyabr ayının 19-da isə faciə baş vermiş, güclü fırtına nəticəsində 22 qazmaçı həlak olmuşdu. Onlardan biri
M. Kaveroçkin idi.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra «28 Aprel» –
«Günəşli», «26 Bakı Komissarı» – «Azəri» adlandırıldı. «Kaveroçkin» yatağının adına isə toxunmadıq. Lakin Elçibəy hakimiyyəti
dövründə onun da adı dəyişdi. Şəxsən Elçibəyin xahişi ilə bu
yataq «Çıraq» adlandırıldı.
Müşavir işləyərkən iki dəfə xaricdə ezamiyyətdə oldum – bir
dəfə ABŞ-da, bir dəfə də Türkiyədə. O vaxtlar geofizika üzrə
müştərək müəssisə təşkil etmək barəsində danışıqlar gedirdi. Biz
tərəfdən danışıqları əsasən mən aparırdım. Sonralar bu danışıqlar
nəticəsində «Kaspian Geofizikal» müştərək müəssisəsi yaradıldı.
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında
yenidən dəyişiklik baş verdi. Elçibəy hakimiyyəti süqut etdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu dövrdə bizim Şirkətin rəhbərliyində də dəyişiklik oldu.
Natiq Əliyev Şirkətin prezidenti təyin edildi.
Mən onu çoxdan tanıyırdım. Daha doğrusu o, necə deyərlər,
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gözümün qarşısında böyümüşdü. İnstitutu bitirdikdən sonra
geoloji-kəşfiyyat kontorunda və Elmlər Akademiyasının Geologiya institutunda işləmiş, orada namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etmiş və yenidən geoloji-kəşfiyyat kontoruna qayıtmışdı. Sonra Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində məsul vəzifədə çalışmış, «Cəbhə» hakimiyyəti dövründə isə bir müddət xarici firmada işləmişdi. ARDNŞ prezidenti
vəzifəsinə o, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Fərmanı ilə
təyin edilmişdi.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından üzü bəri diqqət və qayğısını daim hiss etdiyim ulu öndərimiz H.Əliyev o vaxt mənə
də böyük etimad göstərdi. Məni yenidən ARDNŞ-nin geologiya,
geofizika və yataqların işlənməsi üzrə vitse-prezidenti təyin etdi.

BACILARIM

19

94-cü il aprelin 17-də mənə və bütün ailəmizə ağır itki
üz verdi. Anam 83 yaşında rəhmətə getdi. Düzdür,
bu dünyada o, az yaşamadı. Amma bununla belə, anamın
ölümü məni çox sarsıtdı. Bizi böyüdüb boya-başa çatdırana
qədər o, çox əziyyət çəkmiş, çox cəfalara dözmüşdü. Həm də
el arasında belə bir söz var: nə qədər ki, atan, anan sağdır, sən
cavansan, amma elə ki, onlar dünyalarını dəyişdilər, onda sənin
qocalığın başlanır. Nə etmək olar, təbiətin qanunu belədir. Dədə
Qorqud demişkən, gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünyadır!
Amma adam bütün bunları bilsə və dərk etsə də, itki ilə – əziz
adamlarının ölümü ilə barışa bilmir və görünür, heç vaxt da
barışmayacaq...
Anamın çöhrəsinin cizgilərini, onun xasiyyətinin bəzi əlamətlərini indi mən bacılarımda görür və az da olsa təskinlik
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tapıram. Onlardan biri – Emma məndən iki yaş kiçikdir. Desəm,
inanmazsınız: onun adını mən qoymuşam. Bu belə olub: anadan olanda onun adını Elmira qoymaq istəyiblər. Mənim isə,
dilim dönməyib, «Elmira» deyə bilməmişəm, gücüm ancaq
«Emmə, Emmə» deməyə çatıb və atam da doğum haqqında
şəhadətnamədə bacımın adını «Emma» yazdırıb.
Emma çox zirək, diribaş və sağlam qız idi. Ondan oğlanlar
da qorxurdular. Yadımdadır ki, müharibə illərində anam bütün
günü işdə olurdu və evin ağırlığı düşürdü Emmanın üzərinə.
O, evə su daşıyır, həyət-bacanı silib-süpürür, düşəndə paltar
da yuyurdu. Bizim bir inəyimiz və dörd qoyunumuz var idi.
Kənddə yaşayırdıq axı! Kəndlinin isə həyətində malı-heyvanı,
süfrəsində ağartısı olmalıdır. Səhərlər inəyi aparıb naxıra,
qoyunları sürüyə qatmaq lazım idi. Bunu mən etməliydim.
Amma Emma mənə qıymaz, bu işi də özü görərdi.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, pedaqoji instituta daxil
oldu və uzun illər Bakı kəndlərinin məktəblərində cəbrdən,
həndəsə və triqonometriyadan dərs dedi.
Emma ailə quranadək hamımız bir yerdə yaşayırdıq. Oğlum
Bağının uşaqlıq illəri, demək olar ki, bacılarımın dizləri üstündə,
gözləri önündə keçib. Emma çalışırdı ki, zirəklikdə Bağı ona
oxşasın.
Bir gün Bağı həyətdən evə göz yaşları içində qayıdır. Bacım
ondan soruşur ki, «Niyə ağlayırsan?». Bağı içini çəkə-çəkə cavab verir ki, «Məni vurdular». Emma hirslənib deyir: «Bir də
döyülsən və səni döyənlərin cavabını verməsən, səni mən də
döyəcəyəm! Kişi ol, səni vururlar, sən də vur!». Sonra da həyətə
qaçıb Bağını döyənlərin dərsini yaxşıca verir...
Hazırda Emma pensiyaçıdır və övladlarının, qohum-qardaşın qayğıları ilə yaşayır. Hansımızın başı ağrısa, yaxud Allah
eləməmiş, hansımızın evində arzuedilməz bir hadisə baş versə,
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Emma o saat başımızın üstündə olur. Onun canıyananlığı və
mehribanlığının işığında hamımız özümüzü daha rahat və daha
arxayın hiss edirik.
Emmanın üç qızı və dörd nəvəsi var. Qızlardan ikisi – İradə
və Sevinc – dayılarının yolu ilə gedir. İkisi də neftçi-geoloqdur.
İradə ARDNŞ-nin «Azneft» Birliyində, Sevinc isə Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində (ABƏŞ) işləyir. Dayıları
olduğum üçün deyil, həqiqət naminə demək istəyirəm ki, onların
hər ikisi yüksək ixtisaslı mütəxəssisdir. Hər ikisi ingilis dilini
gözəl bilir. İradə dissertasiya müdafiə edib, elmlər namizədidir.
Emmanın ortancıl qızı Münəvvər İncəsənət Universitetini bitirib
və indi orada dərs deyir. Xalçaçılıq üzrə tanınmış mütəxəssisdir.
Neftçilər ailəsində o, humanitar sahənin nümayəndəsidir və
onunla söhbətdən hamımız zövq alırıq. Fəridə xanımla onun
münasibəti isə əsl ana-bala münasibətidir və biz onu öz uşağımız
bilirik.
Bacım Yeva məndən dörd yaş kiçikdir. O, sakit təbiətli, son
dərəcə təmizkar və səliqəli bir insandır. Evimizdə yır-yığış,
biş-düş eləmək, çay dəmləmək, süfrə açmaq – bunlar Yevanın
öhdəsinə düşən işlər idi. Onun bayır-bacağa çıxmağa çox da
həvəsi yox idi. Evdə özünə həmişə bir iş tapırdı. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra o, Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun maliyyə
fakültəsinə daxil oldu. Burada təhsilini müvəﬀəqiyyətlə başa vurub, bir neçə il Bakının Qaradağ rayonunun maliyyə şöbəsində,
sonra isə pensiyaya çıxanadək – qırx il Nərimanov rayon
maliyyə şöbəsində çalışdı. Orada bacımı işgüzar və tələbkar bir
mütəxəssis kimi yüksək qiymətləndirir, onun barəsində həmişə
xoş sözlər söyləyirdilər.
Həyat belə gətirdi ki, Yeva özünə ailə qura bilmədi. Hazırda
o, atamızın yurdunda – Pirşağı kəndində yaşayır. Hərdən
Bakıya gəlib, bizi başa çıxır. Bəzən də Bağı, Eltac, İradə, Sevinc
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və Münəvvər ona qonaq gedirlər. Ən azı həftədə bir dəfə Emma
ilə mən də ona baş çəkirik. Ata yurdunda iki bacı, bir qardaş
– yaşları yetmişi çoxdan ötmüş ağsaqqal və ağbirçəklər bilirsiniz nədən danışırlar? Onlar özlərinin uşaqlıq illərini xatırlayır,
xəyalən ötən əsrin otuzuncu-qırxıncı illərinə qayıdır, kövrəkləşir,
uşaqlaşırlar...

ƏSRİN MÜQAVİLƏSI,
BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN VƏ
BAKI-TBİLİSİ-ƏRZURUM

X

alqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ümummilli liderimiz Heydər Əliyev «Neft Azərbaycanın milli
sərvətidir» deyərək, vətəndaş müharibəsinin Damokl qılıncıtək
respublikanın başının üstünü aldığı mürəkkəb bir dövrdə də
neft sənayesinin inkişafı məsələlərini daim diqqət mərkəzində
saxlayırdı.
O vaxt neft sənayesi nə vəziyyətdə idi?!
Məlumdur ki, keçmiş İttifaq dövründə sovet respublikalarını
həm də sıx iqtisadi əlaqələr birləşdirirdi. Xüsusilə də texniki
təchizat sahəsində bu əlaqələrin qırılmasını təsəvvür etmək
mümkün deyildi. Amma SSRİ dağıldı, əlaqələr də qırıldı. Beləliklə də, bir tərəfdən iqtisadi əlaqələrin pozulması, təchizatla
bağlı problemlərin həddən artıq kəskinləşməsi və maliyyə çatışmazlığı, digər tərəfdən də siyasi həyatın sabitlikdən uzaq olması
nəticəsində neft sənayesi sözün əsl mənasında iflic olmuşdu. Neft
və qaz hasilatının səviyyəsi getdikcə aşağı düşürdü, «Azəri»,
«Çıraq» və «Günəşli» yataqlarının dənizin dərin hissəsindəki
sahələrinin mənimsənilməsi üçünsə respublikanın vəsaiti və
müasir texnikası yox idi.
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Problemin həllinin yalnız bir yolu qalırdı: dünyanın nəhəng,
qüdrətli şirkətlərini, onların maddi və texniki potensialını Azərbaycana cəlb etmək!
Prezidentimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti də bu yolu – Azərbaycanın milli marağına
tamamilə uyğun gələn yolu seçdi.
Vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, xarici şirkətlərlə işbirliyinə
qəbahət və yanlışlıq kimi baxmaq olmaz, çünki dünyanın demək
olar ki, bütün neft ölkələri – ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç və
başqaları birgə işləmək üsulundan geniş istifadə edirlər. Bunun
səbəbi məlumdur: neft sənayesi böyük sərmayə qoyuluşu tələb
edir və heç bir ölkə riskli işə təklikdə getmək istəmir.
Xatırladıram ki, Xəzər dənizində xarici şirkətlərlə birlikdə
iş görmək ideyası bizdə hələ keçmiş İttifaq dövründə – ötən
əsrin 80-ci illərinin sonlarında meydana çıxmışdı. Lakin bu sahədə danışıqlar qurtarmamışdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev
1993-cü ildə yenidən respublikanın sükanı arxasında dayandıqdan sonra bu işi inamla sürətləndirdi. Bakıda başlanan danışıqlar İstanbulda və ABŞ-ın Hyuston şəhərində davam etdirildi. Tərkibi unudulmaz Prezidentimiz tərəfindən müəyyən
olunmuş nümayəndə heyəti (onun üzvlərindən biri də mən
idim) 1994-cü ilin iyul ayında Birləşmiş Ştatlara getdi. Orada
danışıqlar 45 gün çəkdi. Danışıqlar çox gərgin gedirdi. Amma
burada təəccüblü heç nə yox idi. Tərəflərin hər biri öz mövqeyini, öz mənafeyini qoruyurdu. Bəzən iş o yerə çatırdı ki, ya qarşı
tərəf, ya da biz danışıqları tamamilə dayandırmaq istəyirdik.
Bir dəfə qarşı tərəf şərt qoydu: Azərbaycan Rusiya ilə danışıb,
Xəzər dənizinin hüquqi statusunu həll etməsə, danışıqlar davam etdirilməyəcəkdir. Təsəvvür edirsinizmi, bu nə deməkdir?
Məlum olduğu kimi, Rusiya ilə bu məsələ Prezident Heydər
Əliyevin səyi və zəhməti nəticəsində yalnız 2002-ci ildə həll edil154
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di. Deməli, 1994-cü ildə Hyustonda danışıqlar dayandırılsaydı,
biz yeddi-səkkiz il gözləməli olacaqdıq. O vaxt biz qarşımıza
qoyulmuş şərt barədə ulu öndərimizə məlumat verdik. Onun
böyük nüfuzu, məsələnin mahiyyətini dərindən bilməsi, eyni zamanda, nümayəndə heyətimizin üzvü hörmətli İlham Əliyevin
təcili Vaşinqtona getməsi, orada danışıqlar aparması sayəsində
bu problem də aradan qaldırıldı.
Nəhayət, bütün bu işlərin məntiqi nəticəsi kimi, 1994-cü
il sentyabrın 20-də Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Bakıda təntənəli şəraitdə Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın
8 ölkəsindən 11 iri neft şirkəti arasında sonralar «Əsrin
Müqaviləsi» adını almış «Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında» saziş imzalandı. «Əsrin Müqaviləsi»nə daxil olan
yataqlar yeni yataqlar olduğundan danışıqları «hasilatın pay
bölgüsü» prinsipi əsasında qurmaq qərara alınmışdı. Belə hesab
etmək olar ki, ulu öndərimizin yeni neft strategiyasının təməli
«Əsrin Müqaviləsi»nin imzalandığı gün qoyuldu və 1994-cü ilin
20 sentyabrı tarixə müstəqil Azərbaycanın neft sənayesinin ən
parlaq səhifəsi kimi yazıldı. Təsadüfi deyil ki, Prezident Heydər
Əliyev həmin günü sonralar öz Fərmanı ilə «Neftçilər günü»
kimi əbədiləşdirdi.
Bu sazişin böyük iqtisadi faydası ilə yanaşı, daha bir əhəmiyyəti var idi: saziş dünyanın aparıcı dövlət və şirkətlərini
bir daha əmin etdi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət və etibarlı
tərəfdaşdır. Bu ölkədə işləmək və bu ölkəyə sərmayə qoymaq
olar!
Beləliklə, «Əsrin Müqaviləsi» bütün dünya dövlətlərinin
Azərbaycana inamını artırdı və bir qədər sonra dünyanın ən
böyük və tanınmış neft şirkətlərinin ölkəmizə axınına şərait
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yarandı. Bununla da Azərbaycan öz qapılarını xarici sərmayələr
üçün taybatay açdı. Müqavilənin imzalanması Azərbaycan
iqtisadiyyatının digər sahələrinə də xarici sərmayələr qoyuluşunda həlledici rol oynadı.
«Əsrin Müqaviləsi» imzalandıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) yaradıldı. Müqavilə tərəfləri arasında ARDNŞ ilə yanaşı «AMOKO», «Yunokal», «MakDermott» (ABŞ), «BP» (Böyük Britaniya), «Statoyl» (Norveç),
«LukOyl» (Rusiya), «TPAO» (Türkiyə), «Delta» (Səudiyyə Ərəbistanı) kimi şirkətlər vardı.
«Əsrin Müqaviləsi» Azərbaycan neftinin və Xəzərin şöhrətini yenidən özünə qaytardı. Neft Daşları yatağının kəşfi Azərbaycanı Xəzərin hökmdarı etmişdisə, Heydər Əliyev
iradəsilə gerçəkləşmiş «Əsrin Müqaviləsi» müstəqil Azərbaycanı dünyanın qüdrətli dövlətlərinin mühüm iqtisadi tərəfdaşına çevirdi. Təsadüfi deyil ki, bu tarixi müqavilədən sonra dünyanın uzun müddət gözləmə mövqeyi tutan ən iri neft
şirkətləri, o cümlədən «Şevron», «Ekson», «Mobil» (ABŞ),
«Elf-Akiten» (Fransa) və başqaları respublikamızda daha
fəal işləməyə başladılar və sonralar xarici şirkətlərlə 29 saziş
imzalandı.
«Əsrin Müqaviləsi»nin imzalanmasından artıq 15 il keçmişdir. Bu günədək bağlanmış bütün sazişlər üzrə respublikamıza
30 milyard ABŞ dollarından artıq sərmayə qoyulmuşdur ki,
bunun da təxminən 20 milyard dolları «Azəri-Çıraq-Günəşli»
sazişinin payına düşür.
Beləliklə də, Azərbaycanda neft hasilatı sahəsində vəziyyət
kökündən dəyişməyə başlamışdır. Əgər 1997-ci ildə respublikada cəmi 9 milyon ton neft hasil edilmişdisə, 2008-ci
ildə bu rəqəm 45 milyona çatdı. Yeri gəlmişkən xatırladım
ki, Xəzərdə neft hasilatının ən yüksək səviyyəsi 1970-ci ildə
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qeydə alınmışdır – 12.9 milyon ton! Müqayisə göstərir ki, biz
bu səviyyəni indi «Əsrin Müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi
nəticəsində ötüb keçmişik. 2009-cu il sentyabrın 1-nə olan
məlumata görə «Çıraq» yatağında işləyən 13 quyudan gündə
orta hesabla 15 min ton neft çıxarılır. İşlənmənin əvvəlindən
bəri yataqdan 67 milyon ton neft hasil edilmişdir. «Azəri»
yatağında işləyən 34 quyudan gündə 89 min ton neft çıxarılır.
İşlənmənin əvvəlindən bu yataqdan 95 milyon ton neft hasil edilmişdir. 2008-ci ilin mayında «Günəşli» yatağının dərin
sulu hissəsində neft hasilatına başlanmışdır. Hazırda burada 9
quyu işləyir və hər gün orta hesabla 18 min ton neft hasil edilir. İşlənmənin əvvəlindən isə «Günəşli»dən təxminən 6 milyon
ton neft çıxarılmışdır. Bu rəqəmləri üst-üstə qoyub toplasaq,
əvvəllər heç xəyala gəlməyən bir nəticə əldə edərik: işlənmənin
əvvəlindən Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarından 168 milyon ton
neft əldə edilmişdir.
Məlum olduğu kimi, əvvəllər hasil edilən duru yanacaq dünya bazarlarına Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa boru kəmərləri
vasitəsilə nəql olunurdu. «Əsrin Müqaviləsi»nin həyata
keçirilməsinin müsbət cəhətlərindən biri də Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac boru kəmərinin tikilib işə salınması oldu.
Bu əsas ixrac boru kəməri ilbəil artan Azərbaycan neftinin Avropa və dünya bazarlarına daha böyük həcmdə nəql
edilməsinə imkan verdi, Qafqaz regionunun dövlətləri və
Xəzəryanı ölkələr arasında iqtisadi və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin genişlənməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri 2005-ci il may
ayının 28-də istismara verildi. Kəmərin təntənəli açılışı isə
2006-cı il iyul ayının 13-də oldu. Açılış mərasiminin iştirakçısı
kimi deməliyəm ki, bu əsas ixrac neft kəməri bütün dünyaya
səs saldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təntənəli məra157
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simdəki nitqində əmin olduğunu bildirdi ki, neft kəməri Avropa və dünya dövlətləri arasında iqtisadi əlaqələrin və dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Kəmərin ümumi uzunluğu 1730 kilometr, illik buraxıcılıq
qabiliyyəti 50 milyon tondur. «Əsrin Müqaviləsi»nin övladı olan
bu layihənin bir çox üstün cəhətləri vardır və onların faydası
barəsində çox danışmaq olar. Mən iki əsas cəhəti qeyd etmək
istəyirəm: birincisi, bu ixrac neft kəməri Qara dənizdən yan
keçərək, birbaşa Aralıq dənizinə çıxdı və bu dənizi əhatə edən
dövlətlərin neftə böyük həcmdə ehtiyaclarını ödəməyə imkan
verdi; ikincisi, Aralıq dənizində böyük tutumlu tankerlərin
hərəkət etmək imkanları çox olduğundan neftin ən müxtəlif
istiqamətlərdə daşınmasının iqtisadi cəhətdən sərfəli olacağı
barədə fikirlər təsdiq edildi.
Beləliklə də, demək olar ki, Prezident Heydər Əliyev tərəfindən böyük siyasi uzaqgörənliklə seçilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu Azərbaycan neftinin nəinki dünya bazarlarına
çıxarılmasına imkan verdi, həmçinin «İpək Yolu» ölkələri,
Avropa və dünya dövlətləri üçün də əsas magistral oldu.
Azərbaycanda hasil edilən neftin əsas hissəsi ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərilə
ixrac olunur. Bu günədək Ceyhan terminalından 850 tanker vasitəsilə 93 milyon tondan artıq Azərbaycan nefti dünya
bazarlarına çıxarılmışdır. Hazırda kəmərin Avropa dövlətlərinə
uzadılması və neftin Odessa-Brodı istiqamətində nəqli ideyası
reallaşmaqdadır.
1999-cu ilin sonunadək hasil etdiyimiz neftin satışından əldə
edilən gəlir kapital xərclərin ödənilməsinə sərf olunurdusa,
artıq həmin ilin dekabrından Azərbaycanın «Mənfəət nefti» ilə
yüklənmiş ilk tanker dünya bazarına yol aldı.
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Bu günədək Azərbaycanın payına düşən 60 milyon ton mənfəət nefti də xarici bazarlarda satılmış və əldə edilmiş gəlir
Dövlət Neft Fonduna köçürülmüşdür. Bu böyük vəsaitin bir
hissəsi Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsinə, təhsil və
səhiyyə ocaqlarının, idman komplekslərinin inşasına sərf olunur, bir hissəsi isə gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılır.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin memarı olduğu yeni neft
strategiyasının uğurlarından biri də «Əsrin Müqaviləsi» ilə
yanaşı, digər sazişlərə də müvəﬀəqiyyətlə əməl edilməsi və
Azərbaycanın onlardan bəhrələnməsidir. 1997-1999-cu illərdə
yeni neft və qaz-kondensat yataqları, o cümlədən böyük qaz
ehtiyatlarına görə dünya əhəmiyyətli «Şahdəniz» yatağı aşkar
edilmişdir. Həmin yataqda qazılmış quyular belə deməyə əsas
verir ki, onun ehtiyatları 1 trilyon 200 milyard kubmetr qazdan
və 240 milyon ton kondensatdan artıqdır.
Əgər əvvəllər Azərbaycan dünyada neft ölkəsi kimi tanınırdısa, «Şahdəniz» yatağının işlənməyə başlanmasından və BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin işə salınmasından sonra Azərbaycan dünya bazarına qaz ixracatçısı kimi qədəm qoydu.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 2001-ci il martın 12-də
Türkiyəyə rəsmi səfəri və orada apardığı danışıqlar nəticəsində «Azərbaycan təbii qazının Türkiyə Respublikasına tədarük edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası və Türkiyə
Respublikası arasında hökumətlərarası saziş» və «ARDNŞ ilə
Türkiyənin «BOTAŞ» şirkəti arasında təbii qazın satışı və alqısı
haqqında müqavilə» imzalandı.
2001-ci il sentyabrın 29-da Gürcüstan Respublikasının Prezidenti Eduard Şevardnadzenin Bakıya səfəri zamanı «Təbii qazın
Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan Respublikası ərazisindən
tranziti – nəql edilməsi və satışına dair Azərbaycan Respublikası
və Gürcüstan Respublikası arasında saziş» imzalandı. Boru kə159
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mərinin uzunluğu 700 kilometr, layihənin dəyəri 1 milyard ABŞ
dolları, borunun diametri 42 düym, ötürmə gücü isə 30 milyard kubmetrə qədərdir. Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum ixrac
qaz kəmərinin layihəsi reallaşdıqdan sonra artıq 2006-cı ildən
etibarən yaxın-uzaq ölkələr Azərbaycandan «mavi» yanacaq
almağa başladılar.
«Şahdəniz» qaz-kondensat yatağından istismarın əvvəlindən
2009-cu il sentyabrın 1-dək 14.74 milyard kubmetr qaz hasil
edilmişdir ki, bunun da 4.42 milyard kubmetri Azərbaycana,
770 milyon kubmetri Gürcüstana və 8.95 milyard kubmetri
Türkiyəyə verilmişdir. Hazırda «Şahdəniz» yatağında 4 istismar
quyusundan gündə orta hesabla 22.2 milyon kubmetr qaz və 5.8
min ton kondensat hasil olunur.
«Şahdəniz» və «Azəri-Çıraq-Günəşli» yataqlarından hasil
edilən qaz bütövlükdə respublika üzrə qazın ümumi hasilatının
dinamikasını dəyişdi və nəticədə, 2008-ci ildə 23 milyard kubmetr qaz hasil edildi. Gələcəkdə «Şahdəniz» yatağının tam
miqyasda işlənilməsinin həyata keçirilməsi nəticəsində isə qaz
hasilatının 35 milyard kubmetrə çatdırılması proqnozlaşdırılır.
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli», «Şahdəniz» yataqlarını və eləcə
də Xəzərin Azərbaycan sektorunda açıla biləcək qaz-kondensat
yataqlarını nəzərə alsaq, gözləmək olar ki, bütövlükdə respublika üzrə qaz hasilatının həcmi 2015-ci ildə 43 milyard kubmetrə
çatdırılacaqdır.
«Şahdəniz» yatağından başqa Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda xarici şirkətlərlə birgə aparılmış işlər nəticəsində
daha iki neft və qaz-kondensat yatağı – «Qarabağ» və «Əşrəfi»
yataqları kəşf edildi. Eyni zamanda, digər saziş sahələrində
də işlər müvəﬀəqiyyətlə gedir. Dəniz yataqları üzrə 13 saziş
əsasında 18 sahədə 36 axtarış- kəşfiyyat quyusu qazılmışdır
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ki, onların da ümumi qazma həcmi 150 min metrdir. Bunun
da nəticəsində iki milyard ton karbohidrogen (şərti yanacaqla)
ehtiyatları artımı əldə edilmişdir.
Göstərilən müqavilələrin sürətlə həyata keçirilməsində modernləşdirilmiş «Dədə Qorqud» və «İstiqlal» üzən qazma qurğularının böyük rolu olmuşdur. 2000-ci il avqust ayının 29-da isə
xarici şirkətlər tərəfindən tamamilə yeni bir qurğu – «Qurtuluş»
özüqalxan üzən qazma qurğusu tikilib istifadəyə verildi. Bu
qurğunun inşası «Əsrin Müqaviləsi»ndən sonra bağlanılmış
sazişlərdə iştirak edən xarici şirkətlərin Azərbaycan neftinə artan marağının parlaq təzahürüdür. Qurğu dənizdə suyun dərinliyinin 105 metrə çatdığı yerlərdə 7622 metr dərinliyində
quyular qazmağa imkan verir.
«Ekson Mobil» şirkəti isə bir sıra digər xarici şirkətlərlə birlikdə «Lider» yarımdalma qazma qurğusunu inşa etdi. Bu yeni
qurğu Xəzərdə suyun dərinliyinin 1000 metrə qədər olduğu
sahələrdə 9814 metr dərinliyində quyular qazmağa qadirdir.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, 2004-cü il iyunun 17-də Xəzərdəki bu ən müasir qurğuya Heydər Əliyevin adı verildi. Bu
münasibətlə qurğuda keçirilən mərasimdə ölkə Prezidentinin
iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Əsədov, ARDNŞ prezidenti Natiq Əliyev, «Ekson Azərbaycan Opereytinq Kompani LLS»
şirkətinin baş meneceri Dru Qudbred və «Maersk Kontraktors»
şirkətinin baş meneceri Rey Botkinslə birlikdə mən də iştirak etdim. Bizim hamımız ümummilli liderimizin unudulmaz xatirəsini bir daha böyük ehtiramla yad etdik.
Hazırda bu qurğuların üçü Xəzərin Azərbaycan sektorunda,
biri isə Türkmənistan sektorunda işləyir.
Azərbaycanın qurudakı neft yataqlarının sərvəti də diqqətdən
kənarda qalmamışdır. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı struk161
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turlar üzrə bağlanmış müqavilələrdən əlavə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında
qurudakı yataqlara dair «Hasilatın Pay Bölgüsü» tipli 14 saziş
imzalanmış və 3 müştərək müəssisə yaradılmışdır.
1994-cü ildən başlayaraq, Azərbaycanda hər il ənənəvi «Xəzərneftqaz» Beynəlxalq sərgi-konfransının keçirilməsi də ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və onun böyük
təşəbbüslərindən biridir. Unudulmaz rəhbərimiz bir qayda olaraq bu sərgilərdə çıxış edir, tədbirin iştirakçısı olan şirkətləri
salamlayır, Azərbaycana gəldikləri üçün onlara təşəkkürünü
bildirirdi. İndi bu ənənəni hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev
davam etdirir.
Geniş şöhrət tapmış «Xəzərneftqaz» sərgi-konfransı ildən-ilə
daha yüksək səviyyədə keçirilir. Bu sərgilər dünyanın nəhəng
neft şirkətlərinə Azərbaycan iqtisadiyyatı, ilk növbədə isə ölkəmizin neft sənayesi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan verir.

SAĞLAM OLASINIZ!

Y

axın-uzaq ellərə səfər etmək, ölkələr gəzmək, işgüzar
əlaqələr qurmaq, ayrı-ayrı xalqların yaşayış tərzi, adətənənələri ilə tanış olmaq, xarici həmkarlarınla birlikdə elmi disputlarda iştirak etmək, sözsüz ki, yaxşı və maraqlı işlərdir. Amma
bir şərtlə ki, canın salamat ola! Xəstələnəndə, canın ağrıyanda
yadına nə səfər düşür, nə də görüş...
...1998-ci ilin sentyabr ayı idi. Xəstəliyim məni çox incidirdi. Daha dözmək mümkün deyildi. Amma cərrahiyyə əməliyyatından yamanca qorxurdum və nə edəcəyimi bilmirdim.
Əzablarım və məni üzən psixoloji gərginlik qohum-qardaşı
da təşvişə salmışdı. Bacanaqlarımın ən kiçiyi – Oqtay Novruzov
həmin günlərdə, demək olar ki, hər gün bizə baş çəkir, ürək162
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dirək verir, mənə kömək etməyə, karıma gəlməyə çalışırdı.
Haşiyə: Oqtay müəllimdir, texnikumda dərs deyir. Əbdülhüseyn
kişinin və Xanım xalanın sonbeşiyi Ofeliya xanımın həyat yoldaşıdır.
Məndən təxminən on yaş kiçikdir və bəlkə elə buna görə mənim
yanımda özünü «tam hüquqlu» bacanaq kimi aparmır. Həmişə məni
böyük qardaş nəzərində görüb, yaşıma hörmət edib, aramızda abır-həya
məsafəsi saxlayıb.
Təbii ki, bu ədəb-ərkan və mehribanlıq əvəzsiz qalmayıb. Fəridə
xanım da, mən də onu özümüzə kiçik qardaş bilmişik və xətrini dünyalarca istəyirik. Çünki o, təmiz qəlbli, ailəcanlı və qohumcanlı bir
insandır. Düzdür, Oqtay müəllim təzəcə tanış olduğu adamlara tez
qaynayıb qarışmır və onlardan bir qədər gen gəzir. Amma hər hansı
bir şəxsin daxili aləminə bələd oldusa, onun tərbiyəli və namuslu adam
olduğuna inandısa, qurtardı! Belə adama o, əlindən gələn yaxşılığı
etməyə hazırdır.
Oqtay müəllimi və Ofeliya xanımı xalqımız qeyrətli və yurdsevər
bir oğulun – Ağabəyin valideynləri kimi tanıyırlar. Hamımızın sevimlisi olan Ağabəy Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi idi. 90-cı ilin
yanvarında təpədən dırnağadək silahlanmış imperiya qoşunlarının
Bakıda törətdiyi vəhşiliklərə dözməyib intihar etdi və bu intiharla da o,
Azərbaycan gəncləri üçün nümunəyə çevrildi, onları vətənin səadəti
naminə mübarizəyə səslədi, özü isə əbədiyyətə qovuşdu.
Oqtay müəllimin böyük oğlu İlkin isə mühəndis-mexanikdir.
Evlidir, üç qız və bir oğul atasıdır. Qardaşının unudulmaz xatirəsi
naminə oğlunun adını Ağabəy qoyub, bununla da babaya və nənəyə –
Oqtay müəllimlə Ofeliya xanıma bir dünya sevinc bəxş edib.
Oqtay müəllimin ata və ailə başçısı kimi bir xüsusiyyətini də qeyd
etməliyəm. O, öz ailəsinin əliqabarlı fəhləsidir. İxtisasca mühəndistexnoloq olan Oqtay müəllim bir sıra peşələrə də yiyələnib və mürəkkəb
keçid dövründə ailəsinin, nəvələrinin güzəranını təmin etməkdən ötrü
dinclik bilmədən çalışır.
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Ofeliya xanım da mühəndisdir, mexanik-konstruktordur. Uzun
illər istehsalatda çalışıb, bilikli mütəxəssis və fəal ictimaiyyətçi kimi
tanınıb. İndi isə artıq pensiyaçıdır, həyatının hər anını nəvələrinə,
istəkli Ağabəyinə sərf edən sevimli nənədir.
...Fəridə xanımgildən – iki qardaş və səkkiz bacıdan indi iki bacı
qalıb – Fəridə xanım və sonbeşik Ofeliya xanım. Böyük bacı kimi Fəridə
xanım Ofeliya xanımı ana məhəbbətilə sevir. Bacılar gündə bir neçə dəfə
bir-birlərindən xəbər tutmasalar, rahatlıq tapmırlar. Ofeliya xanım da
mənim Emma bacım kimi başdan-ayağa qayğı mücəssəməsidir. Onun
qayğısını biz xəstəliyin mənə dinclik vermədiyi həmin o günlərdə də
hiss edirdik.
... Evdə növbəti məsləhət-məşvərətdən sonra könülsüz də
olsa, Uroloji xəstəxanaya getdim. Tanınmış həkim Nüşabə Hüseynova burada məni «UZİ»-də müayinə edərkən dedi:
– Məsləhətim budur ki, cərrahiyyə əməliyyatını daha
gecikdirməyəsiniz.
Nüşabə xanımı mənə xeyirxah insanların biri – Fiziki Üsullarla Müalicə İnstitutunun əməkdaşı, tibb elmləri namizədi
Mehrab Salmanov nişan vermiş və demişdi ki, bilikli mütəxəssisdir, xəstəliyiniz barədə Sizə həqiqəti söyləyəcək. İndi
N.Hüseynovanın sözləri məni ciddi düşünməyə vadar etdi.
Yadıma Ramiz həkim düşdü. Zəng edib dedim ki, səni görmək
istəyirəm. Deyəsən, səsimdən, danışığımdan nə isə duymuşdu.
Amma heç nə soruşmadı. Bircə onu dedi ki, narahat olma, bu
saat gəlirəm.
Haşiyə: Ramiz Nəzirovun həyat yoldaşı Afət xanım Fəridə xanımın
orta məktəb rəfiqəsidir. Hər ikisi 1950-ci ildə Bakının 132 nömrəli
orta məktəbini bitirib. Sonra Afət xanım Tibb İnstitutuna, Fəridə
xanım isə o vaxtkı Sənaye İnstitutuna daxil olmuşdu. Elə mənim
Afət xanımla tanışlığım da 1950-ci ildə bizim institutda keçirilən
«Energetiklər gecəsi»ndə olmuşdu. Bu ənənəvi gecəyə o, Fəridə
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ilə gəlmişdi. Sonralar hərdənbir onu Fəridə ilə birlikdə görürdüm.
Evləndikdən bir neçə il sonra öyrəndim ki, dörd il sevgisini gizli saxlamaqla məni nigaran qoyan Fəridənin mənə münasibətinin yaxşılığa
doğru dəyişməsində Afətin böyük rolu olub. Afət xanım Ramizlə,
mən də Fəridə xanımla ailə qurduqdan sonra bir daha əmin oldum ki,
dünyamızda gözəl insanlar çoxdur. Günlər, aylar keçdikcə Ramizlə
mənim tanışlığım əsl dostluğa və qardaşlığa çevrildi. Bizim 1956-ci
ildən başlanan və 2009-cu il iyulun 6-da Ramizin vəfatınadək davam
edən bu qardaşlığımız çox sınaqlardan çıxdı. Biz həm xeyirdə, həm
də çətin günlərdə həmişə birlikdə olduq, bir-birimizə dayaq durduq.
Bizim mühəndislər ailəsinin Ramizgilin həkimlər ailəsi ilə doğmalığı
iki sütun üzərində pərvəriş tapmışdı. Bunun biri Afət xanımla Fəridə
xanımın çoxillik dostluğu, biri də Ramiz həkimlə mənim mənəvi
dünyamızdakı eyniliklər idi. O, çox sadə və ailəcanlı bir insan,
diqqətcil və qayğıkeş ata, səmimi və mehriban dost, maraqlı müsahib idi. Valideynlərinə və həyat yoldaşına münasibəti əsl nəciblikdən
xəbər verir və adamı heyran edirdi. Mənim üçün də doğma və ülvi
olan bütün bu insani keyfiyyətlər dostluğumuzun məhək daşı idi. Bizi
bir-birimizə yaxınlaşdıran bir iş də vardı: ikimiz də futbol azarkeşi
idik. Elə bir futbol mövsümü olmazdı ki, bizim abonentimiz olmasın.
Futbolla bağlı bizim çox sərgüzəştlərimiz olmuşdu ki, yadımıza
düşəndə özümüzü gülməkdən saxlaya bilmirdik...
Ramiz həkim işini əla bilən məşhur cərrahlarımızdan idi. Əvvəllər bir neçə il rəhmətlik akademik Mirməmməd Cavadzadənin klinikasında, sonra isə təcili yardım xəstəxanasında ixtisaslaşmış uşaq
cərrahı işləmiş, yüzlərlə oğlanın və qızın həyatını xilas, sağlamlığını
bərpa etmişdi. Həmkarları onun peşə ustalığının bir cəhətini də qeyd
edirdilər: Ramiz həkim o qədər dəqiq diaqnoz qoyurdu ki, bəzən heç
cərrah bıçağının işə düşməsinə ehtiyac qalmırdı. Elə mən özüm də
dəfələrlə bunun şahidi olmuşdum. Ayrı-ayrı vaxtlarda həkimlər
qızımı, bacımın qızını və nəvəsini, baldızım nəvəsini müayinədən
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keçirib, «Mütləq operasiya edilməlidir!» deyəndə, fikirləşmişdik ki,
«Qoy bir Ramiz həkim də baxsın». O da baxır və deyirdi: «Cərrahiyyə
əməliyyatına qətiyyən ehtiyac yoxdur!». Və həmişə də sözü düz
çıxırdı. Lakin cərrahiyyə əməliyyatı qaçılmaz olduqda Ramiz həkim,
necə deyərlər, bir addım da geri çəkilmirdi...
Xülasə, heç yarım saat keçmədi ki, dostum gəlib çıxdı.
– Nə olub, niyə fikirlisən?
Cavab verdim ki, daha nə olacaq, Nüşabə xanım dedi ki, cərrahiyyə əməliyyatı qaçılmazdır.
Ramiz həkim dedi:
– Cərrahiyyə əməliyyatı qaçılmazdırsa, onda icazə ver, cərrah
öz işini görsün. Sənin nazınla oynadığımız kifayətdir. Mən də o
fikirdəyəm ki, daha yubanmaq olmaz. Əminəm ki, Südeyif də
eyni sözü deyəcək.
Ertəsi gün Ramiz məni tibb elmləri doktoru, professor S.İmamverdiyevin yanına apardı. Südeyif müəllim müayinədən sonra
bildirdi ki, möcüzə gözləməyin yeri deyil, indiki vəziyyətdə
cərrah müdaxiləsi tələb olunur.
Məsələ aydınlaşdı. Amma bu işin mənim üçün qaranlıq
tərəfi də var idi: hansı cərrahın müdaxiləsi tələb olunurdu və
bu müdaxilə hansı ölkədə, hansı şəhərdə və hansı klinikada baş
verməliydi?
Professora dedim ki, Şirkətimizin prezidenti Natiq Əliyev
müalicəyə ehtiyac duyduğumu biləndə narahat olmamağı
tapşırdı və əlavə etdi ki, səni haraya, hansı ölkəyə istəsən, oraya
da göndərəcəyik. Bəlkə haraya getməyi indi mənə Siz deyəsiniz...
Südeyif müəllim gülümsəyib cavab verdi:
– Xaricə adətən o adam gedər ki, burada onun dərdinə əlac
olmasın, yaxud da diaqnoz mübahisəli olsun, şübhə doğursun.
Mənim üçünsə burada hər şey aydındır, qalır yalnız Sizin mənə
inanmağınız. İnanın və sabah gəlin, bu işi qurtaraq.
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O vaxt həyatımı professor S.İmamverdiyevə etibar etdiyim
üçün bilirsiniz indi necə sevinirəm?!
Cərrahiyyə əməliyyatı müvəﬀəqiyyətlə keçdi və mən sanki
təzədən doğuldum. Buna görə mən Südeyif İmamverdiyevə,
həkim Fikrət Qədiməliyevə və Qədirli adına xəstəxananın bütün
kollektivinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Yadımdadır ki, məni əməliyyat otağına aparanda elə hey gülürdüm. Professor soruşdu ki, «Xeyir olsun, niyə gülürsünüz belə?». Dedim ki, bir gün Molla Nəsrəddin bərk xəstələnir, başlayır
gülməyə və zarafat etməyə. Camaat təəccüblənir. Deyirlər ki,
ay Molla, sən həmişə bir balaca xəstələnəndə haray-həşir salıb
aləmi qatırdın bir-birinə. İndi isə ölüm ayağındasan, amma elə
bil toyda-bayramdasan. Bunu necə başa düşək? Molla onlara
belə cavab verir:
– Yüngülcə xəstələnəndə ona görə haray-həşir salırdım ki,
hamının diqqəti məndə olsun və mən bu günə düşməyim. Daha
bu günə düşəndən sonra hay-küy salmağın nə mənası var? İndi
mən də düşmüşəm Mollanın gününə, daha gülməyim, nə edim?
Bu dəfə gülmək növbəsi professora yetişdi. O, üzünü köməkçilərinə tutub dedi: – Cərrahiyyə əməliyyatına gedən adamın
lətifə danışdığını görməmişdim, indi bunu da gördüm.
Professorun sözlərini eşidəndə son günlərdə üzü gülməyən,
mənim üçün bərk təşviş keçirən və nə qədər çalışsa da bunu
gizlədə bilməyən rəhmətlik sürücüm Oqtay Xəlilovun da, necə
deyərlər, qırışığı açıldı, dodağı qaçdı. O, çiyninə ağ xalat salıb,
səhərin gözü açılandan palatamın qapısı ağzında dayanmışdı
və yanıma gəlib-gedən həkimlərdən, tibb bacılarından kədərli
gözlərilə mənim üçün imdad diləyirdi.
Haşiyə: 1960-cı ildən mənim xidməti maşınım var. İllər keçdikcə
maşınlar dəyişib. İlk vaxtlarda sürücülər də çox qalmırdılar. Eləsi olurdu ki, mənimlə bir il, eləsi də olurdu ki, üç-dörd il işləyirdi, sonra da
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daha «yaxşı yer» tapan kimi, halallıq alıb gedirdi. Mane olmurdum.
Hesab edirdim ki, kimə harada xoşdursa, orada da işləməlidir. Həm də
burada incə bir məsələ var: «müdirin» və sürücünün dünyagörüşündə,
işə və insanlara münasibətində nə isə ümumi bir uyarlıq olmalı, onların
maraq dünyasında heç olmasa nisbi bir oxşarlıq duyulmalıdır. Əks halda, onlar bir-birləri üçün yad «cisimlərə» çevrilirlər.
Xidməti maşınımın sürücülərindən biri Rafiq Bağırov olub. Onunla
1964-cü ildən işləməyə başlamışam. O vaxt mən «Xəzərdənizneft»in
baş geoloqunun müavini idim. On üç il birlikdə işlədik. Aramızda
çox gözəl ünsiyyət yaranmışdı. Bir-birimizi sözsüz də başa düşürdük.
Kiçik oğlum Elçin xəstə yatarkən Rafiqin ailəmizə göstərdiyi diqqəti,
canıyananlığı heç vaxt unutmayacağam. Fürsətdən istifadə edib,
ailəmizin minnətdarlığını ona yetirməyi özümə borc bilirəm.
Rafiq hazırda «Azneft» İstehsalat Birliyində işləyir. O, böyük bir
ailənin başçısıdır və artıq babadır.
1988-ci ildən xidməti maşınımın sükanını Oqtaya etibar etdim
və 2006-cı ilin yayında dünyasını dəyişənədək onunla birgə işlədik.
Möhkəmcə dostlaşmışdıq. Oqtay ailəmizin üzvlərindən biri idi. Mənim
iş rejimim gərgin və arasıkəsilməzdir. Buna görə ev təsərrüfatı ilə
müntəzəm məşğul olmağa imkanım olmur. Bu mürəkkəb iş də Oqtayın
üzərinə düşürdü və o, mənə bir qardaş kimi kömək edirdi. Oqtayın
mehriban və sədaqətli həyat yoldaşı Seyran xanım indinin özündə də
Fəridə xanıma doğma bacı qədər yaxındır. Seyran xanımın və Oqtayın
övladları – Vüsalə və Hilalə çox ağıllı və zəhmətkeş qızlardır. Onlar
Fəridə xanıma «xala», mənə isə «baba» deyə müraciət edirlər və düzü,
mən hələ ki, bunu başa düşmürəm. Axı əgər Fəridə xanım «xala»dırsa,
onda məntiqə əsasən mən də ya «əmi», ya da «dayı» olmalıyam! Eybi
yoxdur, qoy, onlar xoşbəxt nəvələr olsunlar, mən isə onlar üçün də
Xoşbəxt baba olmağa razıyam.
Oqtay çox şən və təbiətən nikbin adam idi. Mənim kimi o da
lətifəsevəndi. Bəzən uzun yol gedəndə aramızda sanki aşıq deyişməsi
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başlanırdı. Mən bir lətifə danışan kimi, o, da bunun cavabında başqa
bir lətifə söyləyirdi. Beləliklə, yola «körpü» salır, vaxtın necə keçdiyini
hiss etmirdik.
Hərdən onu tələsdirəndə ki, «Oqtay, bir az tez sür», cavab verirdi ki, «Xoşbəxt müəllim, köhnə sürücülər «Тише едешь, дальше
будешь!»* deyiblər və mən onların sözündən çıxa bilmərəm». Sonra
da gülümsəyib əlavə edirdi ki, «Daha Sizsiniz də...» və başlayırdı
maşının sürətini yavaş-yavaş artırmağa. Amma heç vaxt əndazəni
aşmırdı. Yerini, sözünü bilən və son dərəcə nəcib, qayğıkeş, canıyanan
dost idi Oqtay. Xəstələnəndə, yaxud özümü azacıq da olsa, kefsiz hiss
edəndə o mənə qardaşdan artıq olurdu və mən hər dəfə onu xatırlayanda
düşünürəm ki, dünyada yaxşı insanlar pislərdən qat-qat çoxdur və
dünyanın bəzəyi, ən qiymətli sərvəti də Oqtay kimi, Seyran xanım
kimi insanlardır.
Sürücülərdən söz düşmüşkən, bir qədər qabağa gedib, indiki sürücüm Böyükağa Məmmədov barəsində də danışmaq istəyirəm.
Böyükağanı mənə ölümündən bir-iki il qabaq Oqtay nişan vermişdi.
Demişdi ki, «Çox mərifətli və tərbiyəli oğlandır, sürücü kimi də əvəzi yoxdur, on-on beş yaşından elə maşınla «oynayıb», sürücülük
vəsiqəsini on səkkiz yaşında alıb və o vaxtdan sükan arxasındadır. Özü
də, maşallah, təhlükələrdən və problemlərdən yan keçməyi bacaran
peşəkar sürücülərdəndir, göz dəyməsin, lap od parçasıdır».
Bu, Böyükağa barəsində Oqtayın dilindən eşitdiyim son məlumat
olmadı. Bir müddətdən sonra Oqtay yenidən Böyükağa «söhbətinə»
qayıdıb dedi ki, 1995-1998-ci illərdə o, səfir sürücüsü olub, İraqın
Azərbaycandakı səfirliyində işləyib, sonra Dövlət Neft Şirkətində işə
düzəlib. Burada avtobus da sürüb və bir dəfə də olsun qəza törətməyib.
Etibarlı oğlandır».
Düzü, o vaxt heç ağlıma da gəlməmişdi ki, görəsən, Oqtay Böyükağa
barəsində niyə belə ağızdolusu danışır. Bu məsələ mənə yalnız Oqtay
* “Yavaş gedərsən, uzaq gedərsən”.
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dünyasını dəyişəndə aydın oldu. Başa düşdüm ki, bəlkə də onun ürəyinə nə isə damıbmış və buna görə olsun ki, özündən sonra mənim
xidməti maşınımın sükanının təsadüfi bir adama etibar edilməsini
istəməyibmiş. Belədir, ya belə deyil, - deyə bilmərəm. Amma bu da
var ki, Oqtay mənim ona inandığımı, fikirlərinə hörmətlə yanaşdığımı
bilirdi… Beləcə, 2006-cı ilin yayından xidməti maşınımı Böyükağa
sürməyə başladı və elə ilk günlərdən gördüm ki, rəhmətlik Oqtayın
onun barəsində dediklərinin hamısının əsası varmış. O, çox səmimi
və elə Oqtay kimi ailəcanlı bir adamdır. Üç övladı var – iki qız, bir
oğlan. Həyat yoldaşı Səyyarə xanım da Fəridə xanımın ürəyincə olan
bir gəlindir. Mən bu mehriban ailəyə böyük xoşbəxtlik arzulayıram.
Xəstəxanadan evə sağ-salamat qayıtdım və sevindim ki, səhhətimlə bağlı problemlərim qurtardı. İşə bülletenim qurtarmamış çıxdım və özümü soyuğa verdim. Bir aydan çox evdə
qalıb müalicə olundum. Professor İmamverdiyev mənə tez-tez
baş çəkirdi. Amma işin ağırlığı əsasən Ramiz həkimin üzərinə
düşmüşdü. Onun gördüyü işi ancaq vəfalı dost, doğma qardaş
görə bilərdi və bunu mən ömrümün sonunadək unutmayacağam.
Bəzən düşünürəm ki, mənim iki yox, üç bacım var və onlardan biri Afət xanımdır. Onun Fəridə xanımla çoxillik dostluğu
gənclərimiz üçün gözəl örnəkdir. Mehriban rəfiqələr daim
«Can!» deyib, «Can!» eşidiblər və bizim ailələri tanıyanlara da
belə bir həqiqəti öz rəftar və davranışları ilə nümayiş etdirirlər
ki, xoşbəxtliyin açarı mehribanlıqdır, insanlara hörmət və
məhəbbətdir...
Ramiz həkimin fəxri, vüqarı onun övladlarıdır. Qızları Vəfa
və Şəhla valideynlərinin yolu ilə gediblər. Hər ikisi həkimdir və
mənə elə gəlir ki, Allah-taala bu ailəni insanlara xidmət etmək,
onların sağlamlığının keşiyində durmaq üçün yaradıb.
Gözəl missiyadır...
Deyəcəyim daha iki söz var. Xəstəxanadan çıxanda üzümü
Ramiz həkimə və Südeyif həkimə tutub dedim ki, sapsağlamam,
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maşallah, lap quş kimiyəm.
Gülümsəyib, cavab verdilər:
– Həmişə sağlam olasan.
İndi mən bu diləyi hörmətli oxucularıma da ünvanlayıram:
– Sağlam olasınız və heç vaxt «neyləyim, necə eləyim»
deməyəsiniz!..

YENİ SƏFƏRLƏR, YENİ GÖRÜŞLƏR

M

isir. 1996-cı ilin sentyabr ayında «AMOKO» şirkətinin
dəvəti və Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə bizim
mütəxəssislərin bir qrupu Misirdə oldu. Rəhbərlik etdiyim bu
qrupun Qahirəyə səfərində məqsəd 1969-cu ildən başlayaraq,
«AMOKO» şirkətinin misirlilərlə birlikdə Qırmızı dənizdə
gördüyü işlərlə tanış olmaq idi. Səfər yoldaşlarım Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin neft və kimya şöbəsinin
müdiri Rasim Dadaşov və ARDNŞ-nin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi Valeh Ələsgərov idi. «AMOKO» şirkətinin rəhbərliyi bizə öz nailiyyətləri ilə tanış olmaq imkanı verməklə
yanaşı, həm də diqqəti belə bir məsələyə cəlb etmək istəyirdi
ki, xarici şirkətlərin dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışan mütəxəssislərinin sayı illər keçdikcə azalır və minimal həddə gəlib
çatır. «AMOKO» nümayəndələri Misirin buna yaxşı nümunə
olduğunu qeyd etdilər. Dedilər ki, vaxtilə bu şirkət Misirə özünün yüzlərlə işçisini gətirmişdi. İndi onlardan cəmi beş-altı nəfər qalıb. O birilərini isə misirlilərin özləri əvəz edirlər. Çünki
onlar yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi yetişiblər və şirkət bu
adamların əməyini yüksək qiymətləndirir.
«AMOKO» rəhbərliyi bununla nə demək istəyirdi? O, bizi
inandırmaq istəyirdi ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda da belə
olacaq. Yəni xarici şirkətlərin hazırda Azərbaycanda işləyən
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əməkdaşlarının sayı illər keçdikcə azalıb, Misirdəki səviyyəyə
düşəcəkdir. Bax, belə yerdə deyiblər ki, «Kor nə istər, iki göz,
biri əyri, biri düz!».
Qırmızı dənizdə quraşdırılmış özüllər bizə güclü təsir bağışladı. Buradakı görüş və söhbətlərimiz belə bir fikir söyləməyə
imkan verir ki, ümumiyyətlə, Misirdə neft-qaz elmi sahəsində
diqqətəlayiq işlər görülür və Qırmızı dənizdəki neft və qaz
yataqları müasir üsullarla istismar olunur.
Dünyamız gör-götür dünyasıdır, - deyiblər. Bu mənada orada bizim üçün də maraqlı işlər az deyil.
Biz qədim fironlar ölkəsinin paytaxtı Qahirə şəhərinin görməli
yerləri ilə də tanış olduq, əfsanəvi Nil çayının, onun sahillərinin
seyrinə daldıq, sadə misirlilərlə görüşüb gün-güzəran söhbəti
etdik. Öyrəndik ki, Qahirədə ildə cəmi bir-iki dəfə yağış yağır,
amma bəzən heç o da olmur və il ərzində göydən yerə bir
damcı da düşmür. Belə vaxtlarda bütün arzular Nildən su içir,
Afrika günəşinin yandırıb-yaxdığı bütün ümidləri Nil göyərdir.
Dünyanın bu ən uzun çayı həm Qahirə, həm də bütün Misir
üçün, sözün əsl mənasında, dirilik çayı, dirilik suyudur. Qahirə
özünün yaşıllıqları üçün də qüdrətli Nilə minnətdardır. Misir
paytaxtını təyyarədən seyr edəndə onun sərhədlərini aydın görürsən. Bu şəhəri səhradan həmişəyaşıl bir zolaq ayırır...
Məşhur fironlar vadisini, qədim Misir ehramlarını da ziyarət
etdik, bədəvilərin dəvələrinə minib, səhranı gəzib dolaşdıq və
bu ölkənin uzaq keçmişi barədə təsəvvürümüzün hüdudlarını
yeni məlumatlar hesabına xeyli genişləndirdik.
Misir zəngin tarixi keçmişi bu gününə, qədimliyi müasirliyinə
sədaqətlə xidmət edən bir ölkədir. Onun keçmişinə işıq tutub,
gələcəyinə körpü salanlar isə sadə və qonaqpərvər misirlilərdir...
İkinci dəfə Misirdə mən 2005-ci ilin yanvarında oldum. Özü
də bu dəfə Azərbaycan Respublikası və Misir Ərəb Respublikası
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arasında Hökumətlərarası iqtisadi, texniki və elmi əməkdaşlıq
üzrə Müştərək Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən üzvü kimi. Müştərək Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi Prezident Heydər Əliyevin 8 oktyabr
2002-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdi. Respublikanın
İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevin rəhbərlik etdiyi Komissiyaya Maliyyə nazirinin, Gənclər, İdman və Turizm nazirinin birinci müavinləri, Xarici İşlər, Kənd Təsərrüfatı, Təhsil,
Mədəniyyət nazirlərinin müavinləri, «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni baş direktorunun birinci müavini, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departament direktoru da daxil edilmişdilər.
Qahirədə biz Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Misir Ərəb Respublikasının hökuməti arasında iqtisadi və elmitexniki əməkdaşlıq haqqında 1994-cü il aprelin 7-də imzalanmış
Sazişə uyğun olaraq, Müştərək Komissiyanın iki ölkə arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə keçirilən ikinci iclasında
iştirak etdik. Qeyd edim ki, tərəflərin əməkdaşlıq üçün
hazır olduqları istiqamətlərin bir çoxu neft və qazla bağlı idi.
İclasda dəfələrlə qeyd edildi ki, Misir neft və qaz sahəsində
Azərbaycanın zəngin təcrübəsinə və elmi-texniki potensialına
böyük maraq göstərir. Mən isə düşünürdüm ki, ölkələrin əməkdaşlığı onların tərəqqisinə aparan ən yaxşı yoldur.
Yaponiya. 1996-cı ildə Yaponiyanın Milli Neft Korporasiyası
ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti arasında
danışıqlar qarşılıqlı anlaşma Memorandumunun imzalanması
ilə nəticələndi. Beləliklə də, yaponlar Xəzərin Azərbaycan sektoruna aid olan layihələrin birinə sərmayə qoymaq imkanı əldə
etdilər. Həmin ilin iyul ayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
iki sahə üzrə geoloji-geofiziki məlumatlar paketini ARDNŞdən satın alan Yaponiya Milli Neft Korporasiyası bu ölkənin
173

Ömrümün illəri və izləri

«İndoneziya Petrolium Ltd.», «Capan Petrolium Eksploreyşn
Ko Ltd.», «İtoçi Oyl Eksploreyşn Ko Ltd.» və «Teykoko Oyl Ko
Ltd.» şirkətləri ilə birlikdə həmin materialların kompleks geoloji
interpretasiyasına başladı. Yaponlar bu işi beş ay ərzində görüb
qurtardılar və Milli Neft Korporasiyasının prezidenti cənab
Kunio Komasi əldə olunmuş ilkin nəticələri təqdim etmək və
bəzi məsələlər barəsində məsləhətlər almaq məqsədilə ARDNŞnin geologiya, geofizika və layların işlənməsi üzrə vitse-prezidentini, yəni məni öz ölkəsinə dəvət etdi.
Yaponiyaya mən ARDNŞ-nin geologiya və geofizika şöbəsinin rəisi Arif Nəzərovla birlikdə yola düşdüm. Orada biz
yanvarın 25-dən 31-dək olduq. Bizi Tokio aeroportunda qarşılamış Milli Neft Korporasiyasının vitse-prezidenti Satosi Tono
bütün bu günlər ərzində, demək olar ki, bizdən ayrılmadı və
fürsətdən istifadə edərək, qonaqpərvərlik üçün ona bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm.
Ev sahibləri «Uzaq yoldan gəlmisiniz, bir qədər dincəlmək
lazımdır», - deyib yanvarın 26-nı bizim üçün əsl istirahət gününə
çevirdilər. Biz gündoğar ölkənin paytaxtı ilə böyük maraqla tanış
olduq. Ertəsi gün isə Milli Neft Korporasiyasının rəhbərləri ilə
görüşdük. Onlar Korporasiyanın fəaliyyəti və imkanları barədə
məlumat verdilər, öz növbəmizdə biz də onları Azərbaycanın
neft və qaz sənayesində gedən proseslərlə tanış etdik. Elə həmin
gün Yaponiyanın Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyində, onun
neft departamentində danışıqlar apardıq.
Cənubi Xəzərin Azərbaycan sektorundakı iki neft sahəsi
üzrə kompleks geoloji interpretasiyanın təqdimatı yanvarın
28-də oldu. Burada Yaponiyanın altı şirkətinin 14 nümayəndəsi
iştirak edirdi.
Yaponiyada elmi araşdırmalara, gənc elmi kadrların hazırlanmasına ciddi diqqət yetirilir. Bu, Milli Neft Korporasiyasının
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Texnoloji Tədqiqatlar Mərkəzində də aydın hiss olunur. Ən
müasir cihazlarla, yüksək keyfiyyətli avadanlıqla təchiz edilmiş
Mərkəzdə əməkdaşların səmərəli fəaliyyəti üçün, demək olar
ki, ideal şərait yaradılmışdır. 1989-cu ildən burada geologiya,
geofizika, petrofizika və qazma üzrə xüsusi kurslar təşkil edilir. Yaponlarla yanaşı, bu kurslarda xarici ölkələrdən gəlmiş
mütəxəssislər də təhsil alırlar. Bu barədə bizə Mərkəzin tədris
proqramının rəhbəri cənab Masaakita Yokoyama məlumat verdi.
Mərkəzin baş direktoru cənab Xiroşi Miyazaki ilə xeyli söhbət etdik, azərbaycanlı mütəxəssislərin peşə hazırlığının yüksəldilməsi üçün onların bu elm ocağına göndərilməsi imkanlarını nəzərdən keçirdik. Onu da qeyd edim ki, Yaponiya Milli
Neft Korporasiyası ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti arasında razılığa əsasən, 1997-ci ildən başlayaraq,
hər il ARDNŞ-nin üç mütəxəssisi həmin Mərkəzdə fəaliyyət
göstərən kurslara göndərilir. Bu kursları 18 mütəxəssisimiz
bitirmişdir. Yaponiyaya gediş-gəliş xərcləri də daxil olmaqla,
mütəxəssislərimizin Texnoloji Tədqiqatlar Mərkəzində təhsil
alması ilə bağlı bütün maliyyə məsələlərini Milli Neft Korporasiyasının özü həll edir.
Biz Yaponiyanın Kioto şəhərində də olduq. Tokio ilə Kioto
arasındakı yolun uzunluğu 500 kilometrdir. Bu yolu biz sürət
qatarında üç saata qət etdik. Vaxtilə Yaponiyanın paytaxtı olmuş
bu şəhər bağlar və məbədlərlə zəngindir. Yaponiyalılar ətraf
mühitə son dərəcə həssaslıqla yanaşır, insanla təbiət arasında
harmoniyaya can atırlar. Kiotoda bu, xüsusilə nəzərə çarpır.
Burada məşhur Daş bağını, Kiomidu məbədini gəzməkdən yorulmursan. Məbəddəki üçşırnaqlı bulağın saf suyu ürəklərə sərinlik gətirir. Yaponiyalılara görə, bu şırnaqlardan axıb tökülən
su adi su deyil. Bunların biri ağıl suyu, biri uzun ömür suyu, o
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biri də müdriklik suyudur. Orada mənə elə gəldi ki, yaponlar
bütün insanlara «Ağıllı olun, çox yaşayın, müdrikliyə qovuşun!»
demək istəyirlər.
Gözəl arzudur!
Bununla belə, qədim gündoğar ölkədə adamı ən çox heyran
edən yaponların işgüzarlığı, intizamlılığı və dəqiqliyidir. Onların bu keyfiyyətləri barəsində düşünəndə gözlərin önündə
yenə bulaqların şırnaqları canlanır və sənə elə gəlir ki, ağıllı və
müdrik olmaq, uzun illər rahat və xoşbəxt ömür sürmək üçün
gərək işgüzar, intizamlı və dəqiq olasan.
Böyük Britaniya, London. İngiltərənin paytaxtı London şəhərində dəfələrlə olmuşam. Bu şəhərə tez-tez səfər etməyimin iki
səbəbi var. Bunlardan biri ARDNŞ-nin müştərək müəssisələrinin
– «Kaspian Drillinq» və «Kaspian Geofizikal»ın rəhbər komitələrinin sədri olmağımla, digəri isə Böyük Britaniyanın BP şirkətinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ARDNŞ ilə
birgə gördüyü işlərdə iştirakımla bağlıdır.
Müştərək müəssisələrin rəhbər komitələrinin Londonda keçirilən iclaslarında mənimlə birlikdə ARDNŞ-nin əməkdaşları
Eldar Orucov, Vitali Bəylərbəyov, Arif Nəzərov, Şaiq Bəkirov
və mərhum Həsən Məcidov iştirak etmiş, həmişə də özlərini
mövzu və problemlərə dərindən bələd olan yüksək ixtisaslı
mütəxəssislər kimi göstərmişlər. Həmin iclaslarda onların təklif
və tövsiyələri daim maraqla qarşılanmış və ümumi işin xeyrinə
olmuşdur ki, bunun üçün də onlara təşəkkürümü bildirirəm.
Londona birinci səfərim 1997-ci ilin oktyabr ayında oldu və
orada mən məşhur «İBC» şirkətinin keçirdiyi konfransda iştirak
etdim. Düzünü deyim ki, o vaxt Böyük Britaniyada nəinki
ARDNŞ-ni, hətta Azərbaycanı belə çox az adam tanıyırdı. Bəlkə
elə buna görə də konfransdakı məruzəm çox maraqla dinlənildi
və mənə xeyli sual verdilər. Beləliklə də mən həm məruzəmdə,
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həm də suallara cavablarımda konfrans iştirakçılarını Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi ilə ətraflı tanış edə bildim.
London yaxınlığındakı Sanberi şəhərində BP şirkətinin
böyük elmi-tədqiqat mərkəzi vardır. Burada bir çox beynəlxalq
layihələr, o cümlədən Azərbaycanla bağlı layihələr üzrə
araşdırmalar gedir. Azərbaycanlı mütəxəssislərin böyük bir
qrupu da – geoloqlar, geofiziklər, qazmaçılar, inşaatçılar,
iqtisadçılar və eləcə də neft-qaz sənayesinin digər sahələrini
təmsil edənlər – ayrı-ayrı vaxtlarda bu mərkəzdə xidməti
ezamiyyətdə olmuşlar və belə bir əməkdaşlıq bu gün də davam
etdirilir.
2005-ci ilin mayında Londonda olarkən bizi BP şirkətinin
Azərbaycan bölməsinin aparıcı mütəxəssislərindən biri – Bəhram Hüseynov müşayiət edirdi. BP şirkətindən əvvəl B.Hüseynov «Xəzərdənizneft» İstehsalat Birliyinin geoloji şöbəsində çalışırdı. O, işini gözəl bilən geniş erudisiyalı geoloqdur.
B.Hüseynov BP şirkətinin bütün kəşfiyyat layihələrində çalışmışdır və hazırda Azəri-Çıraq-Günəşli layihəsi üzrə fəaliyyət
göstərir.
Hər dəfə Londonda olanda BP şirkətinin azərbaycanlı mütəxəssisləri ilə görüşməyə, onlarla söhbət edib, soydaşlarımızın
işi və yaşayış şəraiti ilə tanış olmağa çalışıram. Öz əməyi ilə
Azərbaycana fayda verən bilikli, istedadlı soydaşlarımızla görüş
və söhbətlər məndə iftixar hissi oyadır. Onların əksəriyyəti əvvəllər ARDNŞ-nin müxtəlif bölmələrində, yaxud da respublikanın
elmi-tədqiqat institutlarında çalışmışlar. Görüşlərimiz bu adamları ürəkdən sevindirir. Çünki onlar bizim diqqətimizi hiss edirlər. Eyni zamanda, ümid edirlər ki, gün gələcək və BP şirkətindəki
əmək şəraiti bizdə də yaradılacaqdır. Bu, xəyal deyil. ARDNŞ-nin
modernləşdirilməsi, dünya standartlarına cavab verən bir şirkət
səviyyəsinə çatdırılması üçün əhəmiyyətli işlər görülür. Onlarla
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gənc ARDNŞ-nin hesabına dünyanın aparıcı universitetlərində
təhsil almağa göndərilir. Söz yox ki, yaxın gələcəkdə biz bütün
bunların bəhrəsini görəcəyik. Artıq indinin özündə də ARDNŞ
bir neçə il əvvəlki şirkət deyildir.
Almaniya, Hannover. Almaniyanın şimalındakı Hannover
şəhərində «Expo-2000» beynəlxalq sərgisinin keçirilməsini
Ümumdünya «Expo» Komitəsi hələ 1990-cı ildə qərara almışdı.
Almaniyanın federal hökuməti on il ərzində burada 52 pavilyondan ibarət gözoxşayan tikililər kompleksi yaratmışdı.
Sərgidə 800-dən çox beynəlxalq layihə nümayiş etdirildi ki,
bunların da bir qismi kiçildilmiş maketlər şəklində idisə, xeyli
hissəsi də natural ölçülərdə real layihələr idi.
Azərbaycan Respublikasının əsas inkişaf istiqamətlərini,
xalqımızın tarixini, məişətini, adət və ənənələrini əks etdirən
eksponatlar, arxeoloji tapıntılar, musiqi alətlərimiz ikimərtəbəli
möhtəşəm pavilyonda nümayiş etdirilirdi. Almanlar və dünyanın müxtəlif ölkələrindən Hannoverə gəlmiş qonaqlar Azərbaycan pavilyonundakı eksponatlara heyranlıqla tamaşa edirdilər.
Azərbaycan pavilyonunun baş mövzusu enerji resurslarının
dünya bazarına çıxarılması idi. Hələ o vaxt, yəni 2000-ci ildə
Azərbaycan neftinin Qara dənizə çıxarılmasının iki istiqaməti
reallaşmışdı. Bu, Bakı-Supsa və Bakı-Novorossiysk marşrutları
idi. Məhz 2000-ci ildən başlayaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
neft boru kəməri layihəsinin konturları görünməyə başlamışdı.
May ayında açılmış sərgi altı ay işlədi və bu müddətdə ona
milyonlarla adam tamaşa etdi.
Burada ən maraqlı tədbirlərdən biri «Ölkə günü» idi.
«Azərbaycan günü» mayın 28-də – Respublika günündə keçirildi. Pavilyonda əsl bayram ovqatı hökm sürürdü. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadənin başçılıq etdiyi
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və tərkibində ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidentinin də olduğu
böyük nümayəndə heyəti, Almaniyadakı diplomatik korpusun
üzvləri bu bayrama qatılmışdılar. İncəsənət ustalarımızın çıxışları
böyük maraq doğurdu və alqışlarla qarşılandı. Nümayəndə
heyətimizin digər üzvləri kimi həmin gün mənim də qəlbim
böyük qürur hissi ilə döyünürdü.
Dubay. Bizim qərbli tərəfdaşlarımızın – «Şlyumberje» şirkətinin Yaxın Şərq regionu üzrə iqamətgahı və geofiziki materialların emalı üzrə Hesablama Mərkəzi Dubay şəhərindədir.
Elə buna görə, 2000-ci ildə «Kaspian Geofizikal» Müştərək
Müəssisəsi Direktorlar Şurasının iclası da orada keçirildi.
Dubaydakı Hesablama Mərkəzi bizdə ciddi maraq doğururdu
və bunun səbəbi var idi: «Kaspian Geofizikal»ın Bakıdakı
Hesablama Mərkəzinin işini canlandırmağın vaxtı çatmışdı və
Dubayda gördüklərimiz bu işdə bizə çox kömək edə bilərdi.
Martın 29-da axşam saat 5-də beşulduzlu «World Trade
Centre» otelində başlanan iclas gecədən xeyli keçəndə qurtardı.
Müştərək Müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı bir çox məsələlər, o
cümlədən «Gilavar» və «Bakı» elmi-tədqiqat gəmilərindən istifadə olunmaqla görüləcək işlər müzakirə edildi.
İclasda mənimlə birlikdə Vitali Bəylərbəyov, Arif Nəzərov,
xarici tərəfdaşımız tərəfdən isə Mario Russev, Alberto Nikoletti
və Robert Villard, eləcə də MM-in nümayəndələri – Cik Ratel,
Con Klos və Fuad Baxşıyev iştirak edirdilər. F.Baxşıyevin üzərinə
xüsusilə böyük məsuliyyət düşürdü. Əvvəllər o, MM-in texniki
direktoru idi. Sonralar isə Bakı Hesablama Mərkəzinin direktoru olmuşdu. Hesablama Mərkəzi çox böyük xərc tələb edirdi
və işi elə təşkil etmək lazım idi ki, o, güclü rəqabətə uğurla davam gətirə bilsin.
Düzdür, «Şlyumberje» şirkətinin Yaxın Şərq regionu üzrə
Hesablama Mərkəzi və onun işi ilə tanışlıq bizə çox şey ver179
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di. Lakin bununla belə, Müştərək Müəssisənin Hesablama
Mərkəzinin fəaliyyətində hələ də müəyyən problemlər vardır. İlk
növbədə bu, seysmik materialların işlənilməsi üçün sifarişlərin
alınması ilə bağlıdır. Yəni rəqabət amili bu gün də çox aktualdır.
Səfərimizin rəsmi hissəsi qurtardı. İrəlidə bizi «bədii» hissə –
şəhərlə tanışlıq gözləyirdi. Vaxtımız az olsa da, Dubayın bir çox
guşələrini görə bildik. Bu şəhərin küçə və meydanları, bulvar
və bağları göz oxşayır. Dubay səhra gözəlidir, insan əllərinin əsl
cənnətə çevirdiyi bir məskəndir. Oranı görənlər yaxşı bilirlər ki,
Dubayda su qızıl qiymətinədir. Amma bununla belə, şəhərdə
hər kolun, hər ağacın dibinə su kəməri çəkilmişdir.
Səudiyyə Ərəbistanı. Azərbaycan Respublikası və Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığı hökumətləri arasında iqtisadiyyat, ticarət,
investisiya, texnika, mədəniyyət, idman və gənclər sahələrində
əməkdaşlıq haqqında Baş Sazişin VII maddəsinə uyğun olaraq,
2004-cü il fevralın 14-15-də Ər-Riyad şəhərində Azərbaycan
— Səudiyyə Ərəbistanı Müştərək Komissiyasının 2-ci iclası
keçirildi. İclasda Azərbaycan nümayəndə heyətinə Baş nazirin birinci müavini, Müştərək Komissiyanın həmsədri cənab
Yaqub Eyyubov, Səudiyyə Ərəbistanının nümayəndə heyətinə
isə Ticarət və Sənaye naziri, Müştərək Komissiyanın həmsədri
cənab Haşim bin Abdulla Yəmani rəhbərlik edirdi. Səudiyyə
Ərəbistanının Azərbaycandan gəlmiş rəsmi qonaqlarından biri
də mən idim.
Nümayəndə heyətimiz səfər proqramı çərçivəsində Səudiyyə
Ərəbistanının indiki kralı, o vaxt isə Krallığın Vəliəhdi, Baş
nazirin müavini, Milli Qvardiyanın rəisi Əmir Abdulla bin
Əbdüləziz əl-Səudla görüşdü. O, bizi bu tərkibdə qəbul
etdi: Yaqub Eyyubov, Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığındakı səfiri Elman Araslı, Fikrət Sadıqov və
mən.
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Nümayəndə heyətimizin başçısı cənab Yaqub Eyyubov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamlarını ona yetirdi və Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Artur Rasi-zadənin məktubunu təqdim etdi. Y.Eyyubov Krallığın Maliyyə və Milli İqtisadiyyat naziri İbrahim bin Əbdüləziz əl-Assafla da görüşdü və bu zaman ölkələrimiz arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olundu.
Vəliəhdin Azərbaycanın həyatı ilə yaxından maraqlanması
bizə xoş təsir bağışladı. Görüş işgüzarlıq və səmimilik şəraitində
keçdi.
İki günlük danışıqlar nəticəsində Müştərək Komissiya ticarət, iqtisadiyyat, investisiya qoyuluşu, mədəniyyət, islam işləri, idman, elm və texnika sahəsində əməkdaşlığın, eləcə də
iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin hər iki
ölkə üçün çox faydalı olacağını qeyd etdi və bütün bunların
barəsində müvafiq razılıq əldə olundu. Tərəflər neft sahəsində
də müntəzəm fikir mübadiləsi, əlaqələndirmə və əməkdaşlıq
məqsədilə birgə ekspertlər qrupunun yaradılmasını lazım bildilər, Müştərək Komissiyanın 3-cü iclasının Bakı şəhərində keçirilməsi barədə razılığa gəldilər.
Burada mənim üçün ən əlamətdar hadisə Məkkə ziyarəti
oldu. «Şəhərlər anası» müqəddəs Məkkəni mən Baş nazirin
müavini Yaqub Eyyubov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
nazirinin birinci müavini İlqar Rəhimov, Mədəniyyət nazirinin
müavini Ədalət Vəliyev, Səhiyyə nazirinin müavini Elsevər Ağayev, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri İsmayıl Sadıqov, «Azərkimya» Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqov və Nazirlər
Kabineti xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Fikrət
Kərimovla birlikdə ziyarət etdim.
Fevralın 16-da səhər saat 7-də bizim üçün ayrılmış xüsusi
təyyarə ilə Ciddə şəhərinə uçduq. Orada bizi gözləyən maşınlara
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əyləşib, Məkkə şəhərinə yola düşdük. Bizi kralın qonaq evinə
apardılar. Bir qədər sonra «Həcci ömrə»nin əməllərini icra
etməyə başladıq. Ziyarətimiz təxminən dörd saat çəkdi.
Xarici ölkələrə səfərlər yalnız işgüzar görüşlərlə deyil, həm
də olduğun yerlərin özünəməxsus mənzərələri, adət-ənənələri,
insanların həyata və dünyamıza münasibəti ilə yadda qalır. Təbii
ki, bu zaman gördüklərimiz özümüzü onlarla, Azərbaycanı
digər ölkələrlə müqayisə etməyə, haradasa paralellər aparmağa
sövq edir. Elə bunun özü də irəliləyiş və inkişaf üçün, dünyagörüşünün genişlənməsi üçün az deyil. Atalar demişkən, çox
gəzən çox bilər...
İtaliya, Roma. Belə bir kəlam var: – «Bütün yollar Romaya
aparır». Məni Romaya aparan yol «Kaspian Geofizikal» və
«Kaspian Drillinq» müştərək müəssisələri rəhbər komitələrinin
iclaslarından keçmişdir. Bir sıra mürəkkəb məsələlərin müzakirə olunması üçün iclasların Bakıda, Londonda və Parisdə
keçirilməsini istəməyən tərəfdaşlarımız Romada toplaşmağı
təklif etdilər və 2006-cı il may ayının 11-dən 15-dək biz İtaliya
paytaxtının «Boscolo Palace» otelində qaldıq.
Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Emil Kərimov Romada olduğumuz müddətdə bizə böyük kömək göstərdi.
«Kaspian Geofizikal» MM-in Direktorlar Şurasının iclasında
ARDNŞ-nin qaldırdığı əsas məsələlərdən biri müştərək müəssisədə tərəfdaşımız olan «Westen Geco»ya icarəyə verilmiş
«Gilavar» gəmisi üçün icarə haqqının artırılması idi.
O vaxt seysmik tədqiqat işləri bütün dünyada geniş vüsət
almışdı. Xəzər dənizi akvatoriyasında isə dəniz seysmik işlərinin həcmi kəskin şəkildə azalmışdı və «Gilavar» gəmisi boş
dayanırdı. Onun Xəzər dənizindən kənara çıxarılması qərara alındı. Bu, «Kaspian Geofizikal» MM-in hər iki təsisçisi
tərəfindən vaxtında atılmış addım idi. Romada olduğumuz
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günlərdə «Gilavar» gəmisi artıq Qərbi Afrikanın – Kamerunun
və Ekvatorial Qvineyanın sahil sularında 3D seysmik işlərinə
yekun vuraraq, Alyaska sahillərinə tərəf yönəlməli idi. Gərgin
müzakirə və mübahisələrdən sonra (mənimlə birlikdə iclasda
ARDNŞ-nin Hüquq İdarəsinin rəisi Eldar Orucov, geologiya və
geofizika şöbəsinin rəisi Arif Nəzərov iştirak edirdilər) gəminin
icarə haqqının artırılması prosesinin əsası qoyuldu. Sonralar
«Gilavar» gəmisi müvəﬀəqiyyətlə Çukot və Bofort dənizlərində,
Alyaska sahillərində uğurlu tədqiqat işləri apardı, Avstraliya və
Hindistan sahillərində, Qərbi Afrikanın Anqola sularında işlədi.
İndi isə gəmi Meksika körfəzindədir.
Müxtəlif okean və dəniz akvatoriyalarında işləmək «Gilavar»
gəmisində çalışan azərbaycanlı mütəxəssislər və gəmi heyəti
üçün böyük bir təcrübə məktəbi oldu.
Romada keçirilən iclasda Piter Qrin «Westen Geco» şirkətində
başqa işə keçməsi ilə əlaqədar olaraq, «Kaspian Geofizikal» MMin Baş direktoru vəzifəsindən azad edildi, onun yerinə Kristofer
Rouson təyin olundu. Burada Piter Qrin haqqında bir neçə xoş
söz yerinə düşərdi. O, «Kaspian Geofizikal» MM-in iş həcmi ilə
təmin olunması üçün çox əmək sərf etmişdi. «Gilavar» gəmisinin
Xəzər dənizindən kənara çıxarılmasında, gəmi heyətinin qorunub saxlanılmasında da onun böyük rolu olmuşdur.
Əlbəttə, Romaya səfəri bu şəhərin tarixi və mədəni yerlərini,
Kolizeyi, qədim cıdır düzünü, muzeyləri, möhtəşəm məbədləri,
gözəl sarayları, gözoxşayan meydanları və məşhur fəvvarəni
ziyarət etmədən təsəvvür etmək olmaz.
Çin. «Ağır neftin çıxarılması, emalı və nəqli» mövzusunda
2006-cı il noyabrın 9-da Çin Xalq Respublikasında keçirilən
beynəlxalq konfransa Azərbaycan nümayəndə heyəti də dəvət
edilmişdi. Bu ölkəyə biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən «Salyan
Oyl Ltd» şirkətinin baş meneceri Co Yuncanın müşayiəti ilə yola
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düşdük. Nümayəndə heyətinə Azərbaycan Respublikasının
Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev başçılıq edirdi.
Əvvəlcə Çinin Şanxay şəhərinə uçduq. Burada iki gün qaldıq. Şəhərin tarixi abidələri və görməli yerləri ilə tanış olduq.
Əhalisinin sayına görə Şanxay Çinin ən böyük şəhəridir. Burada
18 milyondan çox adam yaşayır.
Noyabr ayının 11-də Şanxaydan Çinin paytaxtı Pekinə uçduq.
Ertəsi gün konfransın açılışı oldu. Nümayəndə heyətinin rəhbəri
Natiq Əliyev konfransın rəyasət heyətində əyləşənlər arasında
idi.
Çinli dostlarımız konfransa çox ciddi hazırlaşmışdılar. Olduqca maraqlı, təmtəraqlı və izdihamlı bir mərasim idi. Burada konfransın sədri Jenq Xu, Kanadanın energetika naziri,
Nigeriyanın karbohidrogen ehtiyatları naziri və Neft İxrac Edən
Ölkələr Təşkilatının (OPEK) prezidenti çıxış etdilər.
Konfransın işi üç istiqamət üzrə müəyyən edilmişdi: «Xam
neft: tələb, təklif və qiymət», «Texnologiyada qiymət təsiri:
yenidənqurma, nəqletmə və emal», bir də «Qlobal xam neft
layihələrinə baxış». Bu istiqamətlər üzrə olduqca maraqlı məruzələr, çıxış və məlumatlar dinlənildi. Çində neftin kəşfiyyatı
və işlənməsi, Kanada neftinin dünya bazarlarındakı rolu, neft
ehtiyatları üçün texnologiyalar, dənizdə neftin kəşfiyyatı, neft
üzrə strateji planlaşdırma kimi mövzular və xam neftlə bağlı
digər məsələlər barəsində məruzələr və diskussiyalar göstərdi
ki, enerji daşıyıcılarına tələbatın sürətlə artdığı bir vaxtda dünya
dövlətləri enerji təhlükəsizliyi problemlərinə qlobal prizmadan
yanaşmağa, səylərini əlaqələndirməyə məcburdurlar. Təbii ki,
bu zaman onlar ilk növbədə öz maraqlarını təmin etməyi unutmurlar.
Konfransın işi noyabrın 14-dək davam etdi. Bu müddətdə
bizim bir sıra görüşlərimiz də oldu. Çin Milli Neft Şirkətinin
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vitse-prezidenti cənab Co Yi Pinqlə görüşdük. O, Milli Neft
Şirkətinin Azərbaycanda gördüyü işlərin nəticələrindən razı
qaldığını söylədi və gələcəkdə bu işlərin həcminin artırılacağına
ümid bəslədiyini bildirdi. Səmimi fikirlər və qonaqpərvərlik
üçün minnətdarlığını bildirən Natiq Əliyev neft-qaz sənayesi
sahəsində Çin Milli Neft Şirkəti ilə əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsinə tərəfdar olduğunu söylədi.
Noyabrın 14-də və 15-də «Salyan Oyl Ltd» şirkətinin meneceri Co Yuncan və Vanq Min bizi Pekin şəhərinin görməli yerləri
ilə tanış etdilər. Həmin yerləri görərkən biz sanki Çin xalqının
zəngin tarixinin parlaq səhifələrini oxuyurduq.
Biz bütün dünyada məşhur olan Böyük Çin səddində də olduq. Səddin ətəyinə bizi kanat yolu ilə gətirib çıxardılar. Sonra
pillələrlə səddin ən yüksək hissəsinə qalxmaq lazım idi. Bura
çox hündür olduğu üçün qalxmaq o qədər də asan deyildi.
Ələlxüsus da mən yaşda adam üçün.
Lakin orada mənə qəribə bir söz eşitdirdilər: guya Mao
Tzedun deyib ki, kim Böyük Çin səddinin üstünə çıxa bilməyibsə,
deməli, o, aciz adamdır. Söz məni yaman tutdu. Hava küləkli idi.
Canımı dişimə tutub, Böyük Çin səddini fəth etdim, heç kəsin
köməyi olmadan onun ən uca yerinə qalxdım və bu qələbəmi
xanımım Fəridəyə həsr etdim. Həmin gün – noyabrın 15-i onun
doğum günü idi və məni Böyük Çin səddinin üstünə qaldıran,
mənə güc, qüvvət verən də elə bu idi.
Pekin şəhərində olduğumuz günlərdə Azərbaycanın Çin Xalq
Respublikasındakı səfiri Yaşar Əliyev qayğısını bizdən əsirgəmədi. Biz səfirliyimizi də ziyarət etdik və diplomatlarımızın
fəaliyyəti ilə, onların gördükləri işlərlə tanış olduq.
Liviya. Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Liviya Ərəb Xalq
Sosialist Cəmahiriyyəsi arasında əməkdaşlığın ilk iclasının
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Protokoluna (Bakı, 26 noyabr 2008-ci il) əsasən neft-qaz sahəsində
əlaqələrin qurulması imkanlarını öyrənmək məqsədilə ARDNŞnin nümayəndə heyətinin Tripoliyə göndərilməsi qərara alındı.
Şirkətin sərmayələr və marketinq üzrə vitse-prezidentinin müavini Vitali Bəylərbəyov, geologiya və geofizika şöbəsinin rəisi
Arif Nəzərov, investorlarla fəaliyyətin koordinasiyası şöbəsinin
mühəndisi Pərviz Babayev və «Kəşfiyyatgeofizika» idarəsinin
rəisi Namaz Yusubov rəhbərlik etdiyim bu nümayəndə heyətinin
üzvləri təyin edildilər.
2009-cu il aprelin 6-da Liviyanın paytaxtı Tripoli şəhərinə yeddi günlük ezamiyyətimiz başlandı. Liviyada biz enerji sahəsində
müştərək layihələrin həyata keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Liviyanın müvafiq qurumları
arasında geofizika və geologiya sahələrində əməkdaşlıq, o cümlədən Liviya ərazisində (quru və dəniz sahələrində) ARDNŞ
tərəfindən seysmik işlərin görülməsi, hər iki ölkədə neft və qaz
üzrə beynəlxalq sərgi və konfranslarda tərəflərin iştirak etməsi
imkanlarını oradakı həmkarlarımızla birgə müzakirə etməli,
neft və qaz sahəsində bu ərəb ölkəsinin mövcud qanunvericiliyi
və diqqəti cəlb edən layihələri ilə tanış olmalıydıq.
Liviyaya Bakı-İstanbul-Tripoli reysi ilə yola düşdük. Tripoli
aeroportunda bizi Azərbaycanın Misirdə və Liviyadakı
səfiri Faiq Bağırov, respublikamızın Tripolidəki müvəqqəti
səlahiyyətli nümayəndəsi Ağasəlim Şükürov və Liviya Milli
Neft Şirkətinin nümayəndəsi qarşıladılar. Amma burada bir
balaca qanıqaralıq oldu.
Bakıda bizə viza verəndə demişdilər ki, yalnız xarici pasportun ərəb dilinə tərcüməsi kifayətdir. Daha nə diplomatik
pasportun, nə də xidməti pasportun tərcüməsinin lazım olacağını deməmişdilər. Lakin bizi Tripoli aeroportunda sax186
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layanda məlum oldu ki, V.Bəylərbəyovun, A.Nəzərovun və
N.Yusubovun xidməti pasportlarındakı məlumatlar ərəb dilinə
tərcümə edilməyib. Geri qayıtmağımızı tələb etdilər. Tripoliyə
İstanbul reysi ilə uçub gəldiyimiz üçün dedilər ki, hara gedirsiniz, gedin, istəyirsiniz Tunisə gedin, istəyirsiniz Maltaya. 3-4
saat gedən danışıqlardan sonra bizə aeroportdan keçməyə icazə
versələr də «Türk hava yolları»nı 1500 dinar cərimə etdilər.
Tripolidə Liviyanın Milli Neft Korporasiyasının birinci vitseprezidenti Fərəc Səidlə, Korporasiyanın beynəlxalq əməkdaşlıq
və enerji məlumatları üzrə direktoru Əhməd A.Taghdi, geofizika departamentinin rəhbəri S.Abdulgialil, texniki xidmətlər
departamentinin rəhbəri Jamal N.Hanka, müşavir Ali Şebani ilə,
eləcə də «National Oil Wells Drilling@Workover Co.» şirkətinin
rəhbəri Məhəmməd Yusif Laktel, «North African Geophysical
Exploration Co.» (NAGECO) şirkətinin rəhbəri Nəsirəddin
M.Şibani, «Tamoil Group» şirkətinin nümayəndəsi Rafik Nayed ilə görüşüb, danışıqlar apardıq. Səfir Faiq Bağırovun və
Liviyadakı müvəqqəti səlahiyyətli nümayəndə Ağasəlim Şükürovun da iştirak etdikləri görüşlərdə ev sahiblərini Liviyanın
qurudakı və dənizdəki neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və
mədən geofizikası sahəsində, quyuların qazılması və əsaslı
təmirində, neft-qaz hasilatında və nanotexnologiyaların tətbiqində ARDNŞ-nin iştirak etmək imkanları ilə tanış etdik, onları
hər il keçirilən «Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası»
sərgi-konfransına dəvət etdik.
Liviyalı həmkarlarımız son illərdə bu ölkədə neft-qaz sahəsində baş vermiş dəyişikliklərdən danışdılar. Bildirdilər ki,
Liviya bazarları ölkədə çalışmaq istəyən şirkətlərin üzünə
açıqdır, lakin keçirilən tenderlərdə iştirak etmək üçün həmin
şirkətlərin Liviyada nümayəndəliklərinin açılmasına ehtiyac
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duyulur. Hazırda Liviyada neft-qaz sahəsində 50-dən çox xarici
şirkət, o cümlədən Amerika, Kanada, İngiltərə, İtaliya, Norveç,
Braziliya, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Çin, Yaponiya şirkətləri
fəaliyyət göstərir. Böyük həcmdə qazma və seysmik işlər
həyata keçirilir. Son üç-dörd ildə yüzdən çox kəşfiyyat quyusu
qazılmış, bunun da nəticəsində bir sıra yeni yataqlar açılmış və
karbohidrogen ehtiyatları xeyli artmışdır. Yalnız quruda 56 qazma qurğusu və quyuları 61 əsaslı təmir qurğusu işləyir. Quruda
seysmik işlər 300 min kvadratkilometr ərazini əhatə edir. Liviya
Milli Neft Korporasiyası ölkədə xarici şirkətlərin fəaliyyətini
dəstəkləməklə yanaşı, özü də müəyyən işlər görür, lakin ixtisaslı
kadrlara ehtiyac duyur. Nanotexnologiya barəsində verdiyimiz
məlumata liviyalılar xüsusi maraq göstərdilər və bildirdilər ki,
bu işlərin təqdimatını keçirmək və onları ölkənin neft mədənlərində tətbiq etmək lazımdır ki, müsbət nəticə alındığı təqdirdə
müqavilə bağlamaq barəsində danışmaq mümkün olsun.
Bizi «Tamoil Group» şirkətində də qəbul etdilər. Bu şirkət
tamamilə Liviya dövlətinə məxsusdur və onun Avropada
(İtaliya, İsveçrə və Almaniyada) yerləşən, əsasən Liviya neftini və başqa neftləri emal edən üç zavodu və əksəriyyəti
İtaliyada olan 300 yanacaqdoldurma məntəqəsi vardır. 2008-ci
ildən zavodlar emal üçün keyfiyyətcə Liviya neftinə yaxın olan
Azərbaycan neftini də alırlar. Bu məsələdə Liviya tərəfi ARDNŞ
ilə əməkdaşlıq etməyə maraq göstərir. Buna görə də «Tamoil
Group» şirkətinin rəhbərləri Azərbaycana gəlməyi, qarşılıqlı
əlaqələri ARDNŞ-də müzakirə etməyi nəzərdə tuturlar.
Liviya əhalisinin sayı 6 milyon nəfərə yaxındır ki, bunun da
bir milyona qədəri ölkənin paytaxtı Tripoli şəhərində yaşayır.
Tripoli şəhəri həm köhnə, həm də təzə tikililərdən ibarətdir.
Malların qiyməti təxminən bizdəki kimidir. Yeməkləri əsasən
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dəniz məhsulları, qoyun əti, mal əti və toyuqdur. Spirtli içkilər
qəti qadağandır. Geyim və başqa mallar əsasən xaricdən gətirilir.
Görüşdüyümüz mütəxəssislərin əksəriyyəti yüksək səviyyədə
mədəni və savadlı insanlardır. Demək olar ki, hamısı ingilis
dilində gözəl danışır.
Liviyalıların ölkəmizə və xalqımıza xeyirxah münasibət bəslədiklərini də qeyd etmək istəyirəm.
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Tale mənə unudulmaz insan, türk dünyasının böyük oğlu, bütün həyatını Azərbaycan xalqının tərəqqisinə, milli mənliyimizin qürur və iftixar mənbəyinə
çevrilməsinə həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyevi
yaxından tanımaq, onun tapşırıqlarına əməl etmək,
ayrı-ayrı vaxtlarda ondan mükafatlar almaq və onun
qayğısına layiq olmaq xoşbəxtliyini nəsib etmişdir.
Bu dahi şəxsiyyəti, onunla görüşlərimi mən ömrümün sonunadək unutmayacaq, böyük alicənablıq və
səmimiyyətlə mənim barəmdə söylədiyi fikirlərə, xoş
sözlərə son nəfəsimədək layiq olmağa çalışacağam.
H.Əliyevin yeni neft strategiyasının ayrı-ayrı məqamlarının üzərinə işıq saçan və bu strategiyanın
mahiyyətini daha aydın başa düşməyə imkan verən
həmin fikirlərin bir qismini oxuculara təqdim etməkdən xüsusi məmnunluq duyuram.

PREZİDENT, NEFT, ZAMAN VƏ
İNSANLAR

12

iyul 1999-cu il. «Şahdəniz» yatağında əldə edilmiş nəticələrin təqdimat mərasimində H.Əliyevin nitqindən:
«Şahdəniz» yatağı Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda demək olar ki, ən böyük və ən zəngin neft və qaz yataqlarından biridir. Bu, daha çox qaz yatağıdır. Bu yatağı ilk dəfə
Azərbaycanın neftçiləri, neft kəşfiyyatçıları 1954-cü ildə kəşf
etmişlər. 1976-cı ildə bu yataqda müəyyən qazma, geoloji işlər
aparılıbdır və yatağın zəngin qaz sərvətlərinə malik olduğu
müəyyən edilibdir. Ondan sonra 1980-ci illərdə müəyyən işlər
aparılıbdır. Hətta mənim xatirimdədir, Xoşbəxt Yusifzadə bir
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dəfə mənə dedi ki, onlar, - bilmirəm, 1990-cı ildə idi, haçan idi,
- orada bir quyu qazıb, qaz çıxarmaq istəmişdilər. Ancaq o illər
belə böyük yataqları işlətmək şübhəsiz ki, asan məsələ deyildi».
Bu təqdimat mərasimində Prezident çıxış etmək üçün mənə
də söz verdi. Mən Xəzərdə zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf
edilməsində və işlədilməsində ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin misilsiz xidmətlərindən danışdım və «Şahdəniz»
yatağı barəsində məlumat verərkən dedim ki, bu yatağın da
taleyi Prezidentimizlə bağlıdır. Qeyd etdim ki, «... baxmayaraq,
Azərbaycan geoloqları, geofizikləri iyirmi ildir bu yatağın
perspektivinə inanırdılar, orada iş görürdülər, amma ortada
bir şey yox idi. Yadımdadır, deyəsən, 1996-cı ilin may ayı idi.
Hörmətli Prezidentimiz hamımızı yığdı, bizi dinlədi. Sonra öz
qətiyyəti ilə qərara gəldi ki, biz Azərbaycanı qazla mütləq təmin
etməkdən ötrü «Şahdəniz» yatağını hökmən xaricilərlə birlikdə
işlətməliyik».
Daha sonra «Şahdəniz» yatağının ehtiyatları məsələsinə toxunaraq dedim: «Mənə elə gəlir ki, əlbəttə, ola bilsin, bundan
artıq ehtiyat olduğunu demək hələlik mümkün deyildir. Ancaq
biz inanırıq ki, yataqda ikinci-üçüncü quyular qazılandan sonra
onun ehtiyatı bundan da artıq olacaqdır. Buna heç bir şübhəmiz
yoxdur».
Bu yerdə Prezidentlə mənim aramda belə bir dialoq oldu:
«Heydər Əliyev: Demək, indi 700 milyard kubmetrdir. Bunu
deyirsiniz.
Xoşbəxt Yusifzadə: Bunu deyirik. Amma mənə qalsa, deyə
bilərəm ki, orada ehtiyat bir trilyon kubmetrdən az olmaz. Bəlkə,
artıq olacaq, amma əskik olmaz.
Heydər Əliyev: Allah eləsin!».
Təqdimat mərasimindəki yekun nitqində isə Prezident
H.Əliyev əldə edilən nailiyyətlərə görə Azərbaycan Dövlət Neft
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Şirkətini, «Şahdəniz» konsorsiumunu və bu konsorsiuma daxil
olan şirkətləri ürəkdən təbrik edərək dedi:
«Bu gün şəxsən mənim üçün böyük bir bayramdır. Çünki,
hörmətli Xoşbəxt Yusifzadə burada xatırlatdı, 1969-cu ildə
mən Azərbaycana başçılıq etdiyim zamandan – 70-80-ci illərdə
Azərbaycanın neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün çox
böyük işlər görmüş və böyük xidmətlər göstərmişdim. Xoşbəxt
Yusifzadə düz deyir, əgər o illərdə biz Xəzərin dərinliklərində
olan neft və qaz yataqlarından istifadə edilməsi üçün lazımi
maddi-texniki baza yaratmasaydıq və bu işləri aparmasaydıq,
şübhəsiz ki, indiki nailiyyətləri əldə edə bilməzdik.
... Bu gün «Şahdəniz» konsorsiumunun prezidenti bəyan etdi
ki, 400 milyard kubmetr qaz var, ancaq 700 milyard kubmetrə
qədər çata bilər. Bizim çox hörmətli geoloqumuz isə, – demək
olar ki, Azərbaycanda Xəzər dənizini Yusifzadə kimi bilən ikinci adam yoxdur, - deyir ki, orada bir trilyon kubmetrə qədər qaz
olacaqdır.
Bu gün fürsətdən istifadə edərək, «Şahdəniz» yatağını kəşf
edənlərə və Xəzər dənizindəki bütün başqa yataqları kəşf edən
bizim alimlərə, neftçilərə, geoloqlara, - dünyasını dəyişənlərə
də, bu gün yaşayanlara da, bütün Azərbaycan neftçilərinə bir
daha, bir daha təşəkkür edirəm».

13 iyul 1999-cu il. Bakının Tbilisi prospektindəki İdmanSərgi Kompleksində «Quruculuq salnaməsi» adlı möhtəşəm bir
sərgi açıldı. Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyası rəhbərliyinə
gəlməsinin 30 illiyinə (1969-1999-cu illər) həsr olunmuş sərginin
açılış mərasiminə ulu öndərimizin özü də gəlmişdi. Sərgi
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın qazandığı
192

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

misilsiz nailiyyətlərdən faktların, sənədlərin və fotoşəkillərin
dili ilə bəhs edirdi. Burada Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin ekspozisiyası da nümayiş etdirilirdi.
AzərTAC-ın bu əlamətdar hadisə barəsində respublika qəzetlərinin 14 iyul 1999-cu il tarixli nömrələrində dərc edilmiş
«Vətənə, xalqa, dövlətə həsr olunmuş mənalı ömrün salnaməsi»
adlı materialında deyilirdi:
«Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ekspozisiyası respublikanın başçısı Heydər Əliyevin uzaqgörənliyini əks etdirir.
Stendə baxdıqda bir daha yəqin edirsən ki, neft sənayemizin
indiki və gələcək inkişafı üçün bünövrəni respublikamız hələ
Sovet İttifaqının tərkibində olarkən məhz bu qüdrətli şəxsiyyət
qoymuşdur. Məhz onun rəhbərliyi ilə dənizdə neft hasilatı
sürətli inkişaf yoluna istiqamətlənmişdir.
Fotoşəkillər və sənədlər Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
yataqların birgə işlənilməsi üçün dünyanın aparıcı neft şirkətləri
ilə ARDNŞ arasında 20 tarixi müqavilə imzalanmasından, nəinki
neft sənayemizin inkişafına, həm də bütün ölkənin tərəqqisinə
təkan verəcək ixrac boru kəmərləri yaradılmasından bəhs edir
və aşkar şəkildə göstərir ki, bütün bunlar xalqımızın müdrik
rəhbəri Prezident Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bilavasitə bəhrəsidir.
Ötən illərin şəkillərində Heydər Əliyevin Neft Daşlarına səfərləri, bizim günlərdə çəkilmiş fotolarda isə onun «Çıraq-1»
platformasının istifadəyə verilməsində iştirakı öz ifadəsini tapmışdır. Bu platforma bir vaxtlar Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
inşa edilmiş Bakı dərin dəniz özülləri zavodunda yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir.
«Əsrin Müqaviləsi»nin və digər müqavilələrin həyata keçirilməsi sahəsində Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
görülən işlərin nəticələrindən ətraflı söhbət açan ARDNŞ-nin
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vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə «Şahdəniz» yatağında 1 trilyon kubmetrdən çox qaz ehtiyatı olduğunu inamla bildirdi.
Xoşbəxt Yusifzadənin məlumatını razılıqla qarşılayan Prezident Heydər Əliyev dedi:
– Sənin dediklərinin hamısı düzdür. Şirkətdə çalışanların əksəriyyəti bir-iki ildir ki, burada işləyir. Sən isə bu işdə canını
qoymusan, həyatının 50 ilini dənizdə neft çıxarılmasına həsr
etmisən. Ona görə də sənin dediklərinin hamısı doğrudur və
mənim şübhəm yoxdur ki, bunların hamısı olacaqdır. Bu stendi
də çox yaxşı düzəltmisiniz. Mən bunu dünənki müzakirəmizin
yekunu hesab edirəm. Sağ olun».

21 sentyabr 1999-cu il. Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyev Prezident Sarayında Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Viktor Kalyujnını qəbul etdi. Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft və qaz yataqları ilə bağlı böyük layihələrdə
Rusiyanın «LUKoyl» şirkətinin iştirakından danışarkən o,
«Əsrin Müqaviləsi»ni və «Qarabağ» yatağına dair müqaviləni
xatırlayaraq dedi:
«Bizim sonrakı, üçüncü müqaviləmiz «Şahdəniz» yatağı
haqqındadır. «LUKoyl» bu müqavilədə də çox mühüm yer tutur. «Şahdəniz» yatağı üzrə nə kimi nəticələr əldə etdiyimiz
indi artıq hamıya məlumdur. Əlbəttə, hər şey heç də həmişə
rəvan olmur, siz neftçilər bunu bilirsiniz. Amma Allaha şükür
ki, bəxtimiz gətirir. Ona görə yox ki, Allah bizə iltifat göstərir,
ona görə ki, Azərbaycanın neft sənayesi çox əsaslı, fundamental, elmi bünövrəyə malikdir. Əgər bizim geoloqlarımız nəyisə
müəyyən etmişlərsə, buna şəkk-şübhə ola bilməz. Budur, dü194
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nən «Şahdəniz» yatağı barəsində də söhbət getdi. Biz orada iş
apararkən mətbuatda, yeri gəlmişkən, o cümlədən də Rusiya
mətbuatında nə qədər müxtəlif yazılar dərc edilirdi, deyirdilər
ki, görürsünüzmü, Əliyev adamlara kələk gəlir, Azərbaycanın
nüfuzunu qaldırmaq üçün Xəzər dənizində böyük neft ehtiyatları olduğu barədə əfsanə yaradır, əslində isə belə şey yoxdur.
Onlar cavablarını aldılar».
Prezident qeyd etdi ki, bədxahlarımızın cavabını ARDNŞ-nin
prezidenti Natiq Əliyev, vitse-prezidentlər Xoşbəxt Yusifzadə,
İbrahimov, Zeynalov, Valeh Ələsgərov və başqaları verdilər.
Sözünə davam edən H.Əliyev daha sonra dedi:
«Natiq Əliyevlə İlham Əliyev burada əyləşiblər, onların xatirindədir ki, «Şahdəniz»ə dair müqavilə kifayət qədər uzun
müddət və «LUKoyl» ilə birlikdə hazırlanmışdı. Biz onu hazırlayanda bilirdik ki, orada böyük qaz ehtiyatları var. Yeri
gəlmişkən, hələ 1990-cı ildə neftçilərimiz, Azərbaycan Neft Şirkəti orada bir quyu qazmağa cəhd göstərmişdilər. Nəyə görə?
Ona görə ki, geoloqlarımız, neftçilərimiz bilirdilər ki, orada
böyük qaz yataqları var. Bizim başqa yataqlarımızda qaz hasilatı
azalırdı. Odur ki, bu azalmaya yol verməmək, qaz hasilatını
artırmaq üçün biz həmin quyunu qazmaq istəyirdik, amma
qaza bilmədik... Lakin bununla belə, yatağın çox perspektivli
olduğu bizə məlum idi. Buna görə də biz oraya cəsarətlə getdik.
Həm də təkcə biz yox. Biz təklif edirik, amma çox böyük
məbləğdə pul, çox böyük məbləğdə kapital qoyan xarici
şirkətlər bu və ya digər blokun perspektivli olduğunu yəqin
etməyincə oraya getməyəcəklər. Neftçi kimi siz bunu çox gözəl
bilirsiniz».
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25 noyabr 1999-cu il. Prezident Sarayında respublika ictimaiyyəti nümayəndələrinin ATƏT-in İstanbul zirvə görüşünün
yekunlarına həsr olunmuş toplantısında Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin yekun nitqindən:
«Biz bu gün bu məsələni müzakirə edərkən deməliyəm ki,
Azərbaycan neftçiləri Azərbaycan tarixində həmişə böyük
xidmətlər göstəriblər. Noyabrın 7-də Neft Daşlarının 50 illiyi
tamam oldu. Onlar bunu Neft Daşlarında təntənəli surətdə
qeyd ediblər. Amma mən söz vermişəm ki, bunu respublika
miqyasında qeyd edəcəyik və bu gün də bu sözlərimi təsdiq
edirəm. Çünki bugünkü günlərin əsası o vaxt qoyulubdur, bəli,
indi biz haqqında müqavilələr imzaladığımız həmin o neft-qaz
yataqları 50 il müddətində Azərbaycanın alimləri, geoloqları,
neftçiləri tərəfindən kəşf olunubdur. Bu, bir tərəfdən. İkinci
tərəfdən isə 50 il müddətində Xəzər dənizində neft hasilatı ilə
məşğul olan Azərbaycan neftçiləri, əvvələn, böyük bir maddi-texniki bazanın yaranmasına səbəb olublar, bunu onlar
yaratmayıblar, amma onların iştirakilə bunu keçmişdə Azərbaycan dövləti, hökuməti yaradıbdır, – ikincisi isə çox yüksək
səviyyəli mütəxəssislər hazırlanıbdır. O vaxt yaranmış maddi-texniki baza, çox yüksək səviyyəli neft-qaz sənayesi mütəxəssisləri – bunlar hamısı bizim bu gün gördüyümüz işlərin
vaxtilə əsasını qoyubdur.
Ona görə də mən bu gün Azərbaycan neftçilərinə bir daha
təşəkkürümü bildirirəm və bu «Əsrin Müqaviləsi»nin və sonrakı müqavilələrin hazırlanıb imzalanmasında, xüsusən BakıCeyhan neft kəməri barədə müqavilənin hazırlanmasında və
nəhayət, həyata keçirilməsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm. Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevin, birinci vitse-prezident İlham Əliyevin,
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vitse-prezident Xoşbəxt Yusifzadənin, Valeh Ələsgərovun xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm».

4 mart 2000-ci il. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev «BP/
AMOKO» Şirkətinin rəhbərlərini – şirkətin hasilat bölümünün
prezidenti Deyvid Vudvordu və şirkətin geoloji-kəşfiyyat bölümünün prezidenti Endi Horvudu qəbul edərkən bu görüşün
təşkilatçılarına müraciətlə dedi:
«Gərək bu gün Xoşbəxt Yusifzadəni də buraya çağıraydınız.
Bu, sizin səhvinizdir. O, bu gün burada olmalı idi. Çünki Dövlət Neft Şirkətində hamı bu işlə məşğul idi. (Söhbət Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının böyük potensialından, «Şahdəniz» yatağının birgə işlənilməsi müqaviləsindən gedirdi – X.Y.). Amma baş geoloq kimi Xoşbəxt
Yusifzadə nə qədər böyük imkanlara malik olduğunu hamıdan
çox bilirdi və hamıdan da yaxşı sübut edirdi».

26 avqust 2001-ci il. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev Prezident Sarayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə
köməkçisi Elizabet Consun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib qonaqlarla söhbət edərkən:
«Biz Azərbaycan olaraq, iftixar hissi keçiririk ki, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının kəşf edilməsində təşəbbüskar olmuşuq. 50 il bundan öncə, hələ dünyanın heç bir bölgəsində
dənizdən, suyun dərinliklərindən neft hasil olunmadığı hal197
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da, 1949-cu ildə Azərbaycan əfsanəvi Neft Daşlarında ilk dəfə
neft hasil etməyə başladı. Biz o vaxt fəxr edirdik ki, belə bir
möcüzəli adamız vardır. Amma o, adi ada deyildi, sadəcə, estakadalar üzərində yaranmış bir ada idi. Ancaq bu, nədən irəli
gəldi, bu nəticəni necə aldıq? Çünki Azərbaycanın neftçiləri,
alimləri ikinci dünya müharibəsindən sonra Xəzər dənizinin
neft ehtiyatlarının axtarışı və kəşfi ilə çox ciddi məşğul olmuşlar.
O vaxt iki Xəzəryanı dövlət var idi - SSRİ və İran. İran Xəzər
haqqında heç düşünmürdü. SSRİ-də də Xəzərdəki neft yataqları
ilə bağlı məsələlərlə yalnız Azərbaycan məşğul olurdu.
Bunların nəticəsində indi bu gün Xəzər dənizində mövcud
olan və istifadə edilən neft yataqları - həm Azərbaycan sektorunda, həm Türkmənistan, Qazaxıstan, Rusiya sektorlarında, onların
hamısı Azərbaycan geoloqları tərəfindən kəşf olunmuşdur. Bu
geoloqlardan biri Xoşbəxt Yusifzadədir. O, uzun illərdir ki, bu işlə
müşğul olur. Bütün yataqlar Azərbaycan geoloqları tərəfindən kəşf
olunubdur. Məsələn, Qazaxıstanda «Kaşaqan» yatağı var. Oradan
çox böyük neft gözlənilir. Onu da Azərbaycan geoloqları kəşf
ediblər. Həştərxanın yaxınlığında «LUKoyl» şirkəti yeni yataqda iş görür, onu da bizim geoloqlar kəşf ediblər. Türkmənistan
sərhədlərində yerləşən yataqların hamısını Azərbaycan neftçiləri
kəşf ediblər. Bunlar Azərbaycan neftçilərinin, alimlərinin 50, 60,
70 ildə gördükləri işlərin nəticələridir.
Təbiidir ki, o vaxt kəşf olunan yataqların hamısında iş görmək mümkün deyildi. Amma SSRİ dövləti tərəfindən bu işlər
Azərbaycanın üzərinə qoyulmuşdu».

28 avqust 2001-ci il. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
Prezident Sarayında İran İslam Respublikası xarici işlər nazi198
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rinin Avropa və Amerika məsələləri üzrə müavini və İranın Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Əli Əhaninin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən:
«Güman edirəm, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsi
olduğuna görə və burada çox böyük elmi potensial olduğuna
görə hələ 50-ci illərdən başlayaraq, - çünki 1949-cu ildə biz ilk
dəfə suyun dərinliklərindən neft hasil etməyə başladıq, - bizim
alimlər, geoloqlar Xəzər dənizinin müxtəlif yerlərində neft və
qaz yataqlarının aşkar edilməsi, axtarılması ilə daim məşğul
olmuşlar. Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Xəzər dənizində indi
neft və qaz yataqları kimi məşhur və məlum olan nöqtələrin
hamısı Azərbaycan alimləri tərəfindən kəşf olunubdur. Həm
Azərbaycan sektorunda, həm Türkmənistan, həm Qazaxıstan,
həm də Rusiya sektorunda. Məsələn, indi Qazaxıstan sektorunda böyük «Kaşaqan» neft yatağı açılıbdır. O vaxt Qazaxıstan
Xəzər dənizində bu işlə məşğul olmayıbdır. Biz də bununla
müstəqil dövlət kimi məşğul olmurduq, sadəcə hamımız SSRİnin tərkibində olduğumuza görə, SSRİ-nin iş bölgüsünə görə
Xəzər dənizinin hər yerində bütün kəşfiyyat işlərini Azərbaycan
aparırdı. Məsələn, indi bizim o vaxtdan işləyən adamlarımız
var. O cümlədən Xoşbəxt Yusifzadə. Onlar söyləyirlər və mənim
də xatirimə gəlir ki, o vaxtlar neftçilər hamı bir idi, SSRİ-nin
neftçiləri idilər. Həmin «Kaşaqan» yatağında qazma işləri aparmaq istəyirdilər. Ancaq o vaxtlar Sovet İttifaqının ekologiya üzrə
nazirliyi Xəzərin o hissəsində hansısa belə işin aparılmasına
icazə vermirdi».
Ulu öndərimizin mənim barəmdə söylədiyi bütün bu xoş
sözləri xatırlayanda həqiqətən də özümü dünyanın ən bəxtəvər
adamı sayıram. Bəli, mən çox xoşbəxtəm ki, ömrümün ən dəyərli anları, əmək fəaliyyətimin və elmi yaradıcılığımın inkişaf səhifələri Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi
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illərlə sıx bağlıdır. O, mənim xətrimi həddən artıq çox istəyirdi.
Mənim zəhmətimi onun qədər yüksək qiymətləndirən ikinci bir
adam olmayıb.
Bizim o qədər görüşlərimiz olub ki! Həmişə də o, məni güləgülə qarşılayıb, gülə-gülə salamlayıb. Əvvəlcə zarafat da edib,
sonra keçib mətləbə. Özüm üçün bunu belə izah edirəm ki,
Prezidentdə mənə dərin inam yaranmışdı. Çıxışlarıma, sözlərimə həmişə diqqətlə qulaq asırdı və çox vaxt mənimlə razılaşırdı. İkinci tərəfdən, mənim yaşım da bu işdə müəyyən
rol oynayırdı. Cənab Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçiləndə mən «Xəzərdənizneft» Birliyi baş direktorunun müavini
– baş geoloq vəzifəsində işləməyə başlamışam. O vaxtdan bu
günədək ölkədə rəhbər vəzifədə işləyən çox az adam qalıb.
Düşünürəm ki, məni görəndə yəqin ki, o, ötüb keçmiş illəri, öz
cavanlığını yada salırdı.
Son dəfə mənim haqqımda o, 2002-ci ilin may ayında İranda
danışdı. Orada məni İran prezidenti cənab Məhəmməd Xatəmiyə təqdim edəndə dedi:
– Xəzər dənizini Xoşbəxt qədər bilən ikinci adam yoxdur. Biz
onu əlimizin üstündə saxlayırıq. İranda da onu yaxşı tanıyırlar.
Sizə də məsləhət görürəm ki, nə qədər o, hələ işdədir, ondan
istifadə edin.
İran prezidenti Xatəmi əlini çiynimə qoyub dedi:
– Biz də səni qiymətləndiririk, bizim mütəxəssislərlə birlikdə
Xəzərin status məsələlərinin həllini axıra çıxarın.
Mərasimin sonunda cənab Heydər Əliyev mənim yanımdan
keçəndə dedi:
– Görürsən, səni nə qədər təriflədim?
Cavab verdim:
200

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

– Hörmətli Prezident, Sizin sözlərinizdən sonra mənim gözlərimdən yaş gəldi.
Prezident gülümsəyib, zarafatla dedi:
– Bura bax, gözlərinin yaşını sil, sabahdan İran mütəxəssisləri
ilə işə başla. Nə qədər gücün varsa, bu məsələnin həllinə sərf et.
Sonra da gülə-gülə əlavə etdi:
– Allaha şükür ki, danışmağa da həvəsin var.
Təsadüfən elə oldu ki, ulu öndərimizin dünyasını dəyişməsi
barəsində xəbəri də mən İran İslam Respublikasında növbəti
səfərdə olarkən eşitdim. Bu xəbər məni ildırım kimi vurdu.
Dünya başıma fırlandı. Qəhər boğdu məni. Gözlərimdən yaş
axdı...
2003-cü il dekabr ayının 12-də biz Azərbaycana təxminən
34 il rəhbərlik etmiş dünya şöhrətli siyasətçini, məşhur dövlət
xadimini, böyük bir insanı, dahi şəxsiyyəti, bütün dünya azərbaycanlılarının və türk dünyasının Liderini itirdik.
Onun Azərbaycan xalqı və dövləti üçün, eləcə də respublikamızın neft sənayesi üçün gördüyü işləri yazmaqla qurtarmaq olmaz. Müstəqil Azərbaycanın yaradıcısı və böyük qurucusu olan
Heydər Əliyevin Vətənimiz qarşısında xidmətləri ölçüyəgəlməzdir.
O, böyük şəxsiyyət və böyük vətəndaş idi.
2003-cü il dekabrın 15-də dünyada misli görünməmiş bir dəfn
mərasimi oldu. Bu mərasimdə demək olar ki, bütün Azərbaycan
xalqı iştirak etdi. Yüz minlərlə insan ümummilli liderimizlə
vidalaşmaq, onu son mənzilə yola salmaq üçün səhərin gözü açılandan sonsuz kədər içində Respublika Sarayına tərəf axışırdı.
Sonra da Fəxri Xiyaban...
Cənazə torpağa tapşırıldıqdan sonra Azərbaycanın, onun
paytaxtı Bakının hər yerindən Fəxri Xiyabana gələn min-min,
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milyon-milyon adam dahi rəhbərin məzarını qırx gün, qırx gecə
ziyarət etdi.
Bununla da, Azərbaycan xalqı öz ümummilli liderini necə
böyük məhəbbətlə sevdiyini bütün dünyaya bəyan etdi.
O gözəl insanın əziz xatirəsi dünya durduqca yaşayacaqdır.
Onun mənə göstərdiyi böyük hörmətin indi möhtərəm oxucularıma təqdim edilən təzahürləri – «İstiqlal» ordeni ilə təltif
edilməyim barədə Prezident Fərmanı və yetmiş illik yubileyim
münasibətilə ümummilli liderimizin göndərdiyi təbrik ömrümün sonunadək qəlbimi o böyük insanın xatirəsinə dərin ehtiram hissi ilə döyündürəcəkdir ki, bu hissi də mən həmin yubiley
günlərində dövlətimizin başçısına minnətdarlıq məktubumda
ifadə etməyə çalışdım.
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X.B.Yusifzadənin «İSTİQLAL» ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan neft və qaz sənayesinin inkişafındakı böyük
xidmətlərinə görə Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə «İstiqlal» ordeni
ilə təltif edilsin.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 yanvar 2000-ci il.
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NEFTÇİ-GEOLOQ
XOŞBƏXT YUSİFZADƏYƏ
Hörmətli Xoşbəxt Yusifzadə!
Sizi – Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olan tanınmış alim və geoloqu 70 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Siz ölkəmizdə zəngin neft yataqlarının kəşf edilməsi və işlənməsinə böyük əmək sərf etmiş görkəmli mütəxəssis kimi
tanınırsınız. Xəzər dənizində genişmiqyaslı axtarış-kəşfiyyat
işlərinin uğurla yerinə yetirilməsində sizin xidmətləriniz xüsusilə böyükdür. «Bahar», «Günəşli», «Azəri», «Çıraq», «Kəpəz»
və başqa neft-qaz- kondensat yataqlarının kəşfi bilavasitə rəhbərliyiniz və iştirakınızla həyata keçirilmişdir.
Respublikanın neft və qaz sənayesinin aktual problemlərinin
həllinə yönəldilmiş elmi yaradıcılığınız Azərbaycan dəniz neft
və qaz-kondensat yataqlarının işlənmə layihələrinin hazırlanıb
həyata keçirilməsi, Xəzər dənizinin dərin sahələrində yerləşən
neft-qaz yataqlarının mənimsənilməsi üçün elmi metodların
tətbiq edilməsində mühüm rol oynamışdır. Neft laylarının açılmasının təkmilləşdirilməsi, neft, qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi üsulları üzrə ixtiralarınız böyük səmərə gətirmiş, fəaliyyətinizdə elmlə istehsalatın sıx bağlılığını əyani nümayiş etdirmişdir. Karbohidrogen ehtiyatlarının hesablanması
ilə bağlı proqnozlarınız həmişə təsdiq olunaraq öz dəqiqliyi və
mötəbərliyi ilə neft alimləri və mütəxəssisləri arasında nüfuzunuzu daha da artırmışdır.
Görkəmli neftçi-alim və peşəkar mütəxəssis kimi topladığınız
böyük təcrübə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti vəzifəsində
göstərdiyiniz səylər nəticəsində daha da zənginləşmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni neft strategiyasının
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uğurla həyata keçirilməsində, dünyanın tanınmış neft şirkətləri
ilə bağlanmış müqavilələrin gerçəkləşdirilməsində Siz böyük
əzmkarlıq göstərirsiniz.
Neft sənayesinin inkişafında dövlət mükafatlarına, müxtəlif
orden və medallara layiq görülmüş fəaliyyətiniz neftçilərin
gənc nəsilləri üçün əsl həyat məktəbidir. Əminəm ki, doğma
Azərbaycanımızın tərəqqisi, xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə neft sərvətlərimizin səmərəli işlənməsi və istehsalı uğrunda bundan sonra da var qüvvənizi sərf edəcək və
respublikanın neft sənayesi sahələrində yeni nailiyyətlər qazanacaqsınız.
Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 yanvar 2000-ci il.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
zati-aliləri cənab Heydər Əliyevə
Əziz və möhtərəm Heydər Əlirza oğlu!
Mənim 70 illik yubileyim münasibətilə Azərbaycanın neft
və qaz sənayesindəki fəaliyyətimə verdiyiniz yüksək qiymət
– müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən ali mükafatına
– «İstiqlal» ordeninə layiq görülməyim və bu münasibətlə
mənə göndərdiyiniz təbrik məktubu tək mənim yox, bütün
Azərbaycan neftçilərinin əməyinə verilən yüksək qiymətdir
və həm mənim bütün ailəmin, həm də neft sənayesi işçilərinin
hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur.
Cənab Prezident!
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının bu gününün və gələcək
inkişafının əsasını ulu Tanrının bizə bəxş etdiyi əsas yeraltı
sərvətimiz olan neft və qazı hasil edib xalqımızın xidmətinə
verən neft sənayesi təşkil edir.
Respublikanın neftçləri bütün çətinliklərə baxmayaraq, uzun
müddət istismarda olan köhnə yataqlardan neft və qaz hasilatını sabitləşdirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər və
buna 1999-cu ilin göstəriciləri əyani sübutdur.
Hörmətli Prezident!
Azərbaycan neftçiləri Sizi özlərinin yaxın dostu və məsləhətçisi adlandırır, ən ağır anlarda Sizə ümid bəsləyir, Sizdən
kömək alırlar. On illər boyu respublikanın neft sənayesinin
inkişafına, bu çətin və şərəfli sahədə çalışan adamlara göstərdiyiniz qayğı Sizə tükənməz məhəbbət qazandırmış, iqtisadiyyatımızın salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Siz xalqın xahişi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdandan sonra, elə ilk günlərdən neft sənayesinin problemlərinə hərtərəfli
diqqət yetirirsiniz. Dünyanın ən iri neft şirkətləri ilə misilsiz
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müqavilələr bağlanması, onların həyata keçirilməsində qarşıya
çıxan çətinliklərin uğurla aradan qaldırılması Sizin əməyiniz və
qiymətli tövsiyələriniz sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycanın neft sənayesi öz tarixində yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur. Son illər Sizin birbaşa rəhbərliyiniz altında
və tövsiyələrinizlə hazırlanıb həyata keçirilən «Böyük neft
strategiyası» XXI əsrin astanasında neft və qaz hasilatına və
ixracına görə Azərbaycanı dünyanın enerji mərkəzlərindən
birinə çevirməkdədir. İndiki və gələcək nəsillər «Azəri»,
«Günəşli», «Çıraq», «Şahdəniz» və onlarla digər yataqların
istismarının bəhrələrindən istifadə edəndə Sizin – xalqımızın
böyük oğlu, dövlətimizin müdrik başçısı Heydər Əliyevin adını
sonsuz məhəbbət və minnətdarlıqla çəkəcəkdir.
Xəzərin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması yolunda Sizin fəaliyyətiniz – Bakı-Ceyhan əsas
ixrac boru kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi üçün bağlanmış
sazişlər, ötən il ATƏT-in İstanbul sammitində qəbul olunmuş
mühüm sənədlər dövlətimizin siyasi və iqtisadi əlaqələrinin
daha da möhkəmlənməsində və inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcıdır.
Əziz Prezident!
Dövlətimizin qüdrətlənməsi və xalqımızın xoş gələcəyi naminə Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, apardığınız çoxşaxəli,
təqdirəlayiq fəaliyyətinizdə Sizə müvəﬀəqiyyətlər arzulayıram.
Hörmətlə,
X.B.Yusifzadə

1
X.Yusifzadənin Prezident H.Əliyevə bu minnətdarlıq məktubu respublika qəzetlərinin
18 yanvar 2000-ci il tarixli nömrələrində dərc edilmişdir – red.
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YUBİLEY SEVİNCLƏRİ

«Y

ubiley» sözündə xəfif bir həyəcan, aşkar duyulan
narahatlıq, «Keçən günə gün çatmaz, calasan günü
günə!» deyimi ilə ifadə edilən həsrətlə yanaşı, bol-bol sevinc,
gülüş, dostların, həmkarların ürək sözləri var. Lakin yubiley
ictimai mahiyyət kəsb edəndə və dövlət səviyyəsində qeyd
ediləndə bura güclü bir məsuliyyət hissi də əlavə olunur. Cünki
hər hansı bir insanın yubileyi onun keçdiyi həyat yolunun
müəyyən mərhələsinə ictimai baxışa çevrilir və belə bir vaxtda
həmin şəxsin «Bəli, mən xalqım, Vətənim, övladlarım və yaxın
adamlarım üçün faydalı bir ömür payı yaşayıram», - deməyə
gərək mənəvi haqqı ola...
Yetmiş illik yubileyim günlərində bütün bunların barəsində
mən dönə-dönə düşünür, xəyalən özüm-özümə hesabat verirdim.
Yubileyim 2000-ci il yanvarın 15-də qeyd edildi. Yanvarın
18-də isə ölkə qəzetlərində «Görkəmli neftçi-geoloq Xoşbəxt
Yusifzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq» başlığı altında AzərTAC müxbirlərinin geniş hesabatı dərc
olundu.
Bu materialda deyilirdi:
«Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 15-də Şıxəli Qurbanov
adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında görkəmli neftçi-geoloq, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Xoşbəxt
Yusifzadənin anadan olmasının 70, əmək fəaliyyətinin 47 illiyinə
həsr olunmuş yubiley yığıncağı keçirilmişdir.
Yığıncağı giriş sözü ilə ARDNŞ-nin prezidenti Natiq Əliyev
açaraq əlamətdar hadisə münasibətilə yubilyarı təbrik etdi,
X.Yusifzadənin mənalı həyat yolundan, ölkəmizin neft və qaz
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sənayesinin inkişafında böyük xidmətlərindən danışdı, görkəmli
neftçi-geoloqun, alimin yubileyinin keçirilməsini Azərbaycanın
bütün neftçilərinə dövlət qayğısının təzahürü kimi dəyərləndirdi.
Natiq Əliyev qədim neft diyarı olan ölkəmizin yeraltı karbohidrogen ehtiyatlarının aşkar edilməsində və yataqların işlənilməsində yeni mərhələnin başlandığını vurğulayaraq, neft və
qaz sənayesinin müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının aparıcı
sahəsi olduğunu, dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin bu
sahənin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyini nəzərə
çarpdırdı. O dedi ki, məhz Azərbaycan Prezidentinin bilavasitə
rəhbərliyi ilə ölkəmizin yeni neft strategiyası yaradılmışdır
və uğurla həyata keçirilir. Xəzərin Azərbaycan sektorunda
zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf edilməsində, istismarında,
neftimizin dünya bazarına çıxarılmasında əldə olunan nəticələr
bu gün bütün dünyada yüksək qiymətləndirilir. Bu sahədə
görülmüş işlər ölkəmizin zəngin neft və qaz yataqlarına, güclü
neftçi kadrları potensialına malik olduğunu sübut etdi. Həmin
kadrlar arasında neftçi-geoloq Xoşbəxt Yusifzadənin xüsusi yeri
vardır.
Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yığıncaqda çıxış edərək dedi ki, Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə Azərbaycanda neft və qaz sənayesinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
Heydər Əliyevin Fərmanı ilə «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilmiş,
dövlətimizin başçısı yubilyara təbrik məktubu göndərmişdir.
R.Mehdiyev fərmanı və təbrik məktubunu oxudu, həmin sənədləri yubilyara təqdim etdi.
(Fərman və təbrik məktubu qəzetlərin 14 yanvar tarixli nömrəsində
dərc olunmuşdur).
Sonra Natiq Əliyev ARDNŞ-nin təbrik məktubunu, Şirkətin
fəxri fərmanını Xoşbəxt Yusifzadəyə təqdim etdi.
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ARDNŞ-nin vitse-prezidenti Söhrab Salmanov yubilyarın
həyat və fəaliyyəti haqqında məruzə etdi. O dedi ki, X.Yusifzadə
Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirdikdən sonra bir müddət
Neft Sənayesi Nazirliyinin Xüsusi Neft Layihə İnstitutunda
çalışmış, daha sonra əmək fəaliyyətini Neft Daşlarında Gürganneft neft mədənləri idarəsinin birinci mədənində böyük
geoloq kimi davam etdirmişdir.
Məruzəçi gənc neftçi-geoloqun dənizdə Neft Daşlarının kəşfi
və istismara verilməsində qocaman neftçilərlə bərabər fəal iştirak
etməsindən, seçdiyi peşəyə sonsuz maraq göstərməsindən, istehsalatdan ayrılmadan elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olmasından ətraflı söz açdı. O dedi: Yorulmaq nə olduğunu bilməyən,
öz peşəsini ürəkdən sevən Xoşbəxt Yusifzadənin əməyi hədər
getmədi. O, halal zəhməti ilə şöhrət zirvəsinə ucaldı, Azərbaycan
neft sənayesinin nəhəng simaları sırasında özünə layiqli yer
tutdu. Bu gün 70 illik yubileyini təntənə ilə qeyd etdiyimiz
görkəmli Azərbaycan neftçisi Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadənin
adını indi dünyanın bütün neft mütəxəssisləri tanıyır və ona
ehtiram bəsləyirlər...
Məruzəçi bildirdi ki, dəniz yataqlarında neft hasilatını
artırmaq məqsədi ilə 1970-ci ildə «Xəzərdənizneftqaz» İstehsalat
Birliyi yaranarkən o zaman Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə
yenicə gəlmiş Heydər Əliyev Xoşbəxt Yusifzadəni bu Birliyin
rəis müavini – baş geoloqu vəzifəsinə təyin etmişdi. Xəzərin
şimalından başlamış cənubuna qədər kəşfiyyat işlərinin aparılması həmin dövrdə Azərbaycan neftçilərinə tapşırılmışdı.
Bu vəzifədə fasiləsiz olaraq 22 il çalışan X.Yusifzadənin parlaq
istedadı həmin dövrdə özünü xüsusilə büruzə vermişdi.
Harada, hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, Xoşbəxt Yusifzadə elmi işdən ayrılmamış, istehsalatla tədqiqatçılıq
fəaliyyətini məharətlə əlaqələndirmişdir. Onun elmi məqalələri,
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fundamental monoqrafiyaları bu gün neftçi-geoloqların, ali
məktəblərin müvafiq fakültələrində mühazirə oxuyan müəllimlərin və təhsil alan tələbələrin stolüstü kitablarıdır. Görkəmli
neftçi-geoloqun yuxusuz gecələrinin bəhrəsi olan elmi-tədqiqat
əsərləri xarici ölkələrin neft mütəxəssislərinin də diqqətindən
yayınmır. Bir sıra ölkələrdə X.Yusifzadənin əsərləri, elmi məqalələri böyük həvəslə nəşr edilir...
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda X.Yusifzadənin rəhbərliyi və iştirakilə 20 neft və qaz-kondensat yatağı kəşf edilmişdir.
Bunlardan «Səngəçal-dəniz», «Bulla-dəniz», «Duvannı-dəniz»,
«Bahar», «Azəri», «Çıraq», «Günəşli», «Kəpəz», Xəzərin Türkmənistan sektorunda isə «LAM»*, «Livanov»**, «Barinov»***
və sair yataqları göstərmək olar. Bütün dünyada məşhur olan
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarında hasilat gündən-günə
artır. Təkcə «Günəşli» yatağı Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin istehsal etdiyi neftin 65 faizini verir.
Məruzəçi fədakar neftçi-alim Xoşbəxt Yusifzadənin 70 illik
şərəfli ömür yolunun çoxşaxəli, çoxcəhətli olduğunu bildirərək
dedi ki, onun səmərəli fəaliyyəti dövlətimiz və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. X.Yusifzadə iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı laureatı, keçmiş SSRİnin fəxri neftçisi, fəxri neft kəşfiyyatçısı, respublikanın əməkdar mühəndisi adlarına layiq görülmüş, Beynəlxalq Şərq Neft
Akademiyasının birinci vitse-prezidenti və akademiki, Rusiya
Beynəlxalq Mühəndislər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş, iki Qırmızı Əmək Bayrağı, «Şərəf nişanı» ordenləri ilə təltif
olunmuşdur. O, bir sıra elmi nəşrlərin, elmi cəmiyyət və şuraların,
rəhbər komitələrin üzvü, bir neçə muştərək müəssisənin rəhbər
komitəsinin sədridir. 70 illik həyat yolu və yarıməsrlik təcrübə
* Hazırda “Ceytun”
** Hazırda “Məhtimqulu”
*** Hazırda “Diyarbəkir”-red
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məktəbi keçmiş bu nurlu zəka sahibi neft sənayemizin görkəmli
xadimlərinin işini bu gün ləyaqətlə davam və inkişaf etdirən
görkəmli şəxsiyyət kimi tanınır.
Natiq axırda dedi ki, Azərbaycanın çoxminli neftçilər ordusu böyük həyat yolu keçmiş, neft sənayemizdə yeni məktəb
yaratmış istedadlı neftçi-geoloq-alim Xoşbəxt Yusifzadə ilə fəxr
edir, ona dərin ehtiram bəsləyir.
Məruzəçi əmin olduğunu bildirdi ki, Xoşbəxt Yusifzadə
bundan sonra da doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi uğrunda
öz bilik və bacarığını əsirgəməyəcək, ölkəmizin zəngin yeraltı
sərvətlərinin aşkar edilməsində və istifadəyə verilməsində
əvvəlki illərdə olduğu kimi var qüvvəsi ilə çalışacaqdır.
Respublika Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun direktoru, akademik Akif Əlizadə 150-dən çox əsərin, o cümlədən
18 monoqrafiyanın müəllifi olan Xoşbəxt Yusifzadənin elmi
fəaliyyəti haqqında məruzə etdi.
Natiq xatırlatdı ki, yubilyarın elmi əsərlərinin təxminən yarısı neft-qaz geologiyası, qalanları isə yataqların işlənilməsi,
axtarış-kəşfiyyat işlərinin strategiyası, planları və nəticələri,
habelə geofiziki axtarış üsulları və onların tətbiqi ilə bağlıdır.
Onun bilavasitə iştirakı ilə 20-yə qədər neft və qaz yatağı açılmışdır. «Cənub», «Azəri», «Günəşli», «Çıraq», «Bulla-dəniz»
yataqlarını və başqalarını buna misal göstərmək olar. Xoşbəxt
Yusifzadənin əsərlərində axtarış-kəşfiyyat işləri elmi cəhətdən
əsaslandırılmış şəkildə təhlil olunmuş, sahənin stratiqrafik və
tektonik quruluşuna, neft və qazın kəsiliş boyu və sahə üzrə
paylanmasına dair ətraflı məlumat verilmişdir...
Məruzəçi xatırlatdı ki, çoxillik müzakirə və mübahisələrdən
sonra quruda axtarış-kəşfiyyat işləri aparılmasının «aşağıdanyuxarıya» prinsipi qəbul edilmişdi. Lakin Xoşbəxt müəllim dəniz şəraiti üçün yeni metodika işləyib hazırlamış və onu sınaq212
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dan keçirmişdir. Bunun da mahiyyəti «aşağıdan-yuxarıya» və
«yuxarıdan-aşağıya» prinsiplərinin səmərəli şəkildə uyğunlaşdırılmasından ibarətdir. Kəşfiyyatın mərtəbələr üzrə aparılması
kəşfiyyat işlərinin müddətini, kəşfiyyat quyularının sayını və
artırılmış ehtiyatlara çəkilən xərci xeyli azaltmağa imkan vermişdir. Yubilyar öz əsərlərində göstərir ki, dəniz yataqlarının kəşfiyyatında zaman məfhumu əsas amildir və onun qısaldılması üçün
istismar obyektlərinin iriləşdirilməsi daha səmərəlidir. Bu halda
lay təzyiqinin saxlanılma imkanı, quyu şəbəkəsinin sıxlığı və küt
qazmanın xarakteri nəzərə alınmalıdır.
Natiq vurğuladı ki, Xoşbəxt Yusifzadə elmi axtarışlarında nəzəriyyə və təcrübəni məharətlə və səmərəli şəkildə uyğunlaşdırmış,
heç vaxt mücərrəd elmlə məşğul olmamışdır. O, elmi fəaliyyətində
geniş dövlətçilik təfəkkürü ilə yanaşı, qibtəediləcək dərəcədə
dürüstlük və dəqiqlik nümayiş etdirir.
Məruzəçi dedi ki, Xoşbəxt Yusifzadə Elmlər Akademiyasında
və sahə elmi-tədqiqat institutlarında aparılan bir çox elmi araşdırmaların rəhbəri və iştirakçısıdır. Alim Akademiyanın Rəyasət
Heyətində, Yer elmləri bölməsində, institutlarda neft və qaz
yataqlarının geologiyası və işlənilməsi məsələləri üzrə mühüm
elmi problemlərin müzakirəsində daim iştirak edir. Onun bu
müzakirələrdəki çıxışları orĳinallığı, yeni fikir zənginliyi ilə
fərqlənir. O, iyirmi ildən artıqdır ki, Geologiya İnstitutunda
doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə İxtisaslaşdırılmış
Şuranın, habelə bir çox akademik elmi şuraların, o cümlədən
Xəzər Dənizinin Problemləri Şurasının, Neft və Qazın Geologiyası və Geokimyası Problemləri üzrə Elmi Şuranın üzvüdür.
Xoşbəxt Yusifzadə uzun müddət «Azərbaycan neft təsərrüfatı»
jurnalı redaktorunun müavini olmuşdur, çoxsaylı elmi əsərlərin
redaktorudur.
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Akademik A.Əlizadə vurğuladı ki, Xoşbəxt Yusifzadə nəinki
Azərbaycanda, ümumən MDB ölkələrində, eləcə də digər
xarici dövlətlərdə şöhrət tapmış alimlərdəndir. O, neft və qaz
geologiyasına dair bir çox beynəlxalq elmi konqreslərin iştirakçısı
olmuş, problemli məsələlər barədə maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdir. Onun 20-dən çox əsəri xarici ölkələrdə nəşr olunmuşdur.
Xəzər dənizinin geoloji quruluşunun öyrənilməsinə, axtarışkəşfiyyat işlərinin planlaşdırılmasına elmi və yaradıcılıq baxımından yanaşılmasının son on ildə dəniz neft və qaz-kondensat yataqlarının işlənilməsində bazar iqtisadiyyatına nisbətən
asanlıqla keçməyə imkan verdiyini vurğulayan natiq bildirdi ki,
bu işdə Xoşbəxt Yusifzadənin əməyi çox böyükdür. Dərin biliyə
və Xəzərdə neft-qaz yataqlarının kəşfində böyük elmi-praktiki
rəhbərlik təcrübəsinə malik olan alim xarici neft şirkətləri ilə
imzalanmış müqavilələrin, o cümlədən «Əsrin Müqaviləsi»nin
hazırlanmasının fəal iştirakçısıdır. Müqavilələrin şərtlərinin
müzakirəsi zamanı Xoşbəxt Yusifzadə Azərbaycan dövlətinin
mənafeyini yüksək elmi səviyyədə müdafiə etmişdir.
Məruzəçi son on ildə Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında
Xoşbəxt Yusifzadənin rolunu xüsusi nəzərə çarpdırdı. Məhz bu
dövrdə dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların işlənilməsinə cəlb olunması barədə
düzgün strateji qərar qəbul edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti
cənab Heydər Əliyev «Şahdəniz» yatağında əldə olunmuş
nəticələrin təqdimatına həsr edilmiş mərasimdə yatağın potensialı barədə verilən proqnozların əsaslı və düzgün olduğunu
bildirərək demişdir: «Bu, Azərbaycan neftçilərinin, alimlərinin,
Azərbaycan geoloqlarının nə qədər yüksək səviyyəli biliyə malik olduqlarını göstərir ki, belə bir şəraitdə proqnoz verirlər və
bu proqnoz artıqlaması ilə təsdiq edilir».
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A.Əlizadə dedi ki, Xoşbəxt Yusifzadə həmin böyük neftçigeoloqlar ordusunun görkəmli nümayəndələrindən biridir.
Biz onun şəxsində neft sənayesi praktikasının nüfuzlu təşkilatçısını, istedadlı alim-geoloqu görürük. Respublikamızın çox
hörmətli Prezidenti cənab Heydər Əliyevin sözləri ilə desək,
«Azərbaycanda Xəzər dənizini Yusifzadə kimi bilən ikinci adam
yoxdur».
Məruzəçi xatırlatdı ki, hazırda Azərbaycanda neft və qaz
hasilatının yeni yüksəlişini təmin etmək, bu məqsədlə isə Xəzərin
dərin qatlarında yerləşən yataqları istifadəyə vermək üçün
mühüm işlər görulməlidir. Belə bir şəraitdə Xoşbəxt müəllimin
və bütünlükdə alim və mütəxəssislərimizin qarşısında bir çox
elmi problemlərin həlli kimi məsul vəzifələr durur.
Natiq dedi ki, Azərbaycan Prezidenti möhtərəm Heydər
Əliyevin fərmanı ilə Xoşbəxt Yusifzadənin respublikamızın ən
ali ordeninə layiq görülməsi dövlətimizin başçısının ölkəmizin
bütün geoloqlarının, neftçilərinin və bu sahədə çalışan alimlərin
əməyinə verdiyi yüksək qiymətdir. Bu, bizim hamımızın qəlbində böyük fərəh hissi doğurur.
Akademik A.Əlizadə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyəti və bütün kollektivi adından yubilyarı səmimi
təbrik etdi, ona möhkəm çansağlığı, uzun ömür, əmək fəaliyyətində yeni uğurlar arzuladı.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyinin baş direktoru Rəhman Qurbanov,
ARDNŞ-nin Quruda Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyinin baş
direktoru Yavər Camalov, respublika Nazirlər Kabinetinin şöbə
mudiri Rasim Dadaşov, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti Müslüm İmanov, «Azərneftyağ» İstehsalat Birliyinin
baş direktoru Ramiz Mirzəyev, «BP/AMOKO» şirkətinin prezi215
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denti Rəşid Cavanşir, yazıçı, BDU-nun professoru Gülhüseyn
Hüseynoğlu, BDU-nun rektoru, professor Abel Məhərrəmov,
Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin sədri əvəzi
İslam Tağıyev, Qazaxıstan Respublikasının ölkəmizdəki səfiri
Rəşid İbrayev, ARDNŞ-nin Geofizika və Mühəndis Geologiyası
İstehsalat Birliyinin baş direktoru Kərim Kərimov, Respublika
EA-nın Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun
şöbə rəisi, akademik Qurban Cəlilov, «Azərneftyanacaq»
İstehsalat Birliyinin baş direktoru Zakir Seyidov, ARDNŞ-nin
Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyinin şöbə rəisi
Müslüm Vəliyev, Nəsirəddin Tusi adına Pedaqoji Universitetin dosenti, şair Oqtay Rza yığıncaqda çıxış edərək, görkəmli neftçi-alim Xoşbəxt Yusifzadənin çoxillik səmərəli elmi
və istehsalat fəaliyyətindən, respublikamızda neft və qaz sənayesinin inkişafında, yeni karbohidrogen ehtiyatlarının aşkar
edilməsində, xarici neft şirkətləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində onun müstəsna rolundan söz açdılar.
Xoşbəxt Yusifzadəni istedadlı, yenilikçi neftçi-geoloq, Azərbaycanın dəniz neftçilərinin ağsaqqalı kimi səciyyələndirən natiqlər vurğuladılar ki, onun elmi fəaliyyəti istehsalatla bilavasitə
bağlıdır. Respublikamızın neftçiləri görkəmli alimin elmi araşdırmalarının nəticələrindən, tövsiyələrindən maksimum istifadə etməyə çalışırlar.
Natiqlər görkəmli geoloq-alimin şəxsi keyfiyyətlərindən də
söhbət açaraq dedilər ki, o, öz səmimiyyəti, xeyirxahlığı ilə
həmkarlarının, ümumən Azərbaycan neftçilərinin dərin hörmət
və ehtiramını qazanmışdır.
Çıxış edənlər Xoşbəxt Yusifzadənin dövlətimizin ali ordeni
ilə təltif olunmasına görə ölkəmizin bütün neftçiləri, alimləri
adından Azərbaycan Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevə də216
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rin minnətdarlıq etdilər. Natiqlər yubilyara ən xoş arzularını
bildirdilər, ölkəmizin neft və qaz sənayesinin gələcək inkişafı
yolunda ona daha böyük uğurlar dilədilər.
Mərasimdə yubilyara xatirə hədiyyələri və gül dəstələri
təqdim olundu. Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri Rəşid İbrayev
yubilyara və onun xanımına qazax milli geyimlərini hədiyyə
etdi.
Axırda Xoşbəxt Yusifzadə çıxış edərək dedi:
‒ Hörmətli xanımlar, cənablar!
‒ Hörmətli hökumət idarələrinin rəhbərləri!
Mən o qədər həyəcanlıyam ki, nədən başlayacağımı bilmirəm,
amma yavaş-yavaş özümə gələcəyəm. Məsələ ondadır ki, siz
məni o qədər təriflədiniz ki, yadıma Cəlil Məmmədquluzadə
ilə bağlı bir əhvalat düşdü. Bir gün Cəlil Məmmədquluzadə
tələbəsi ilə öz əsərinə qulaq asmağa gedir. Əsərin ortasında
qayıdıb tələbəsinə deyir ki, bu əsəri kim yazıb? Tələbəsi cavab verir ki, necə yəni kim yazıb, - müəllim, siz yazmısınız.
Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, mən yazmışamsa, belə yazmamışam. Artistlər əsərə o qədər əlavələr ediblər ki, tanıya bilmədim.
İndi mən də müəyyən qədər çaşdım ki, bu mənəm, yoxsa kimsə başqasıdır? Əlbəttə, mənim öz əmsalım var. Necə
deyərlər, riyaziyyatda bu əmsal böyük bir işdir. Gördün tənlik
çıxmır, vur əmsala, düzəlsin. Mən də bəzi deyilən sözləri hər
halda əmsala vururam. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə, mənə
çox xoşdur ki, mənim haqqımda siz belə gözəl sözlər deyirsiniz.
Mən nə deyə bilərəm? Mən bizim Prezidentimiz hörmətli
cənab Heydər Əliyevə minnətdaram. O, mənə bu ordeni
verməklə məni demək olar ki, bir 10-15 il cavanlaşdırdı. Cənab
Prezidentin özü zəng vurub məni təbrik etdi. Özü də ki, siz bi-
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lirsiniz də, onun necə sözləri var – dahiyanə sözləri. Beş dəqiqə
mənimlə danışdı. Doğrudan da bu beş dəqiqə mənim həyatımda
çox böyük iz buraxdı.
Mənim üç ordenim var – iki Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və
bir «Şərəf nişanı» ordeni. Onları keçmiş vaxtlarda almışam. Elə
həmin ordenlərin ikisini mənə hörmətli Prezidentimiz veribdir.
Amma bu ordenin, əlbəttə, doğrudan da mənim üçün böyük
əhəmiyyəti var. Bu, müstəqil Azərbaycanımızın ordenidir. Bu
ordeni mənə öz Azərbaycan xalqım veribdir. Bu orden burada
mənimlə birlikdə oturan neftçilərimizin ordenidir. Elə bilirəm
ki, geoloq ömrü boyu gərək pioner olsun, yol açsın, dalınca o
birilər gəlsin. Hesab edirəm ki, mən də sizin üçün yol açdım,
dalımca gələcəksiniz.
Hörmətli Prezidentimiz barədə çoxlu xoş sözlər dedilər.
Burada söz deyən mütəxəssislərdən mənim fərqim ondadır
ki, mənim yaşım elədir ki, hörmətli Prezidentimiz respublikaya rəhbərlik edən vaxt mən də Birliyin baş geoloqu oldum.
Əlbəttə, bu vəzifələri müqayisə etmək olmaz. Mənim kənddə
olmuş bir əhvalat yadıma düşdü. O vaxt Şvernik SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin sədri idi. Bir qadının da ərini kənd
sovetinin sədri qoyurlar. Həmin qadından soruşurlar ki, ay
Həcər, ərin nə vəzifədədir? Cavab verir ki, Şvernik Moskvada
hansı vəzifədədirsə, mənim ərim də kənddə həmin vəzifədədir
(Zalda gülüşmə, alqışlar). İndi mən özümü Heydər Əliyeviçlə
müqayisə etmirəm. Amma biz vəzifəyə bir başladıq. İndi adamın
Allahı var, mən bunu gizlədə bilmərəm. Mən ki, həmişə rəhbər
vəzifədə olmuşam, neft sənayesi üçün onun gördüyü bütün
işlərin hamısı mənim gözümün qabağındadır. Mənə kağızdan
oxumaq, nəsə bir dəftərə baxmaq lazım deyil. Bilirsiniz, bunu
indi demək lazımdır. Bütün bu işlərin başlanğıcı bu kişi ilə
bağlıdır. Dənizdə üzən qazma qurğularının alınması, dərin
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özüllər zavodunun tikilməsi – bütün bu işlər indi kino lenti
kimi gözlərimin önündən gəlib keçir. Bunların hamısı hörmətli
Prezidentimizin əli ilə görülmüş işlərdir.
Müslüm bayaq bir yaxşı söz dedi. Dedi bəzən elə olur ki,
deyirsən nədi ki, asan işdir, quyunu qazdım, yaxud müqaviləni
bağladım... Bu işlərin hər birinin arxasında nə qədər əziyyət
durur. Bu işi aparıb axıra çatdırmaq üçün insandan nə qədər enerji tələb olunur. Bunların hamısı bizim hörmətli Prezidentimizdə
vardır. Odur ki, o, bizim neft sənayemizi bu gün bütün dünyada
məşhur etmişdir. Mən ona çox minnətdaram.
Onun haqqında o qədər danışmaq olar ki! Mən çox danışmaq
istəmirəm. Mən ona uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Əgər
biz neftçilər istəyiriksə ki, işimiz yaxşı getsin, istəyiriksə ki, biz
həmişə qabaqcıl olaq, qoy bizim Prezidentimiz həmişə yaşasın.
Əgər təbiətə gücüm çatsaydı, onu daimi yaşayan edərdim. Məndə o güc yoxdur. Amma qoy ömrü o qədər uzun olsun ki, həmişə
başımızın üstündə olsun.
İkincisi, mən İlham müəllimə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Nəyə görə? Bu gün hamınız burada isti yerdə oturmusunuz və rahatlıqla danışırsınız. İlham müəllim olmasaydı,
əvvələn, burada oturanların onda bir hissəsi bizim zalda
oturacaqdı, o birilərin də hamısı qalacaqdı qapı dalında. İlham
müəllimin təklifi ilə bu gün biz burada yığışdıq. Düzdür,
Natiq müəllim də, mən də istərdik ki, elə böyük yerdə yığışaq.
Amma ürək etmirdik. Təkrar edirəm ki, İlham müəllimin təklifi
əsasında biz buraya yığışdıq...
Yubileyimin belə təntənəli keçirilməsində İlham müəllimin
rolunu qeyd etmək istəyirəm. Ona uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Mən demək istəyirəm ki, onun həyatında hələ böyük
müvəﬀəqiyyətlər olacaqdır. Allah ona ürəyi istədiyi qədər versin!
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Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Onu bilirəm ki, canım
sağdır, imkanım var, sizinlə bir yerdə işləyəcəyəm. Sizə də
böyük hörmətim olacaq. Sizin hamınıza uzun ömür, cansağlığı,
xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun!
Yığıncaqda Baş nazir Artur Rasi-zadə, Prezidentin İcra
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Baş nazirin birinci müavini
Abbas Abbasov, Baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov, ARDNŞnin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev və digər rəsmi şəxslər
iştirak edirdilər».

2001-ci ilin 6 iyul günü yaddaşıma bütün təfərrüatı ilə
həkk olub. Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Prezident
iqamətgahında elm, mədəniyyət, səhiyyə, bədən tərbiyəsi
və idman xadimlərinin bir qrupuna müstəqil dövlətimizin
ali mükafatlarını – «İstiqlal» və «Şöhrət» ordenlərini təqdim
etdi. Ertəsi gün AzərTAC-ın rəsmi qəzetlərdə dərc olunmuş
materialında deyilirdi:
«Ölkəmizin rəhbəri Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanları ilə Azərbaycan dövləti və xalqı
qarşısında, respublikada elmin, iqtisadiyyatın, mədəniyyət və
incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə «İstiqlal» ordeni ilə təltif olunmuş xalq rəssamı Tahir Salahova, Şeyxülislam
Allahşükür Paşazadəyə, xalq artisti Əminə Dilbaziyə, xalq
rəssamı Kamil Əliyevə, ARDNŞ-nin vitse-prezidenti Xoşbəxt
Yusifzadəyə, xalq artisti Vera Şiryeyə dövlətimizin mükafatını
təqdim etdi. Mərhum akademik Fərəməz Maqsudovun mükafatı
qızı Tamilla Maqsudovaya verildi. Prezident Heydər Əliyev
onları «İstiqlal» ordeni almaları münasibətilə təbrik etdi, onlara
uzun ömür, cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzuladı».
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Mükafatlar təqdim olunduqdan sonra təltif edilənlər çıxış
edib onların əməyinə verilən yüksək qiymət üçün dövlətimizin
başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Prezident bu təntənəli mərasimdə çıxış etmək üçün mənə
də söz verdi. Bərk həyəcan keçirsəm də ürəyimdən gələnləri
dedim, 70 illik yubileyim münasibətilə «İstiqlal» ordeninə layiq görüldüyüm üçün ümummilli liderimizə qəlbən təşəkkür
etdim. Əmin etdim ki, neftçilər onun neft strategiyasını, neft
siyasətini alqışlayırlar və bu strategiyanın həyata keçirilməsi
üçün əllərindən gələni edəcəklər.
Mükafatlar təqdim olunduqdan və təltif edilənlərin qısa
çıxışlarından sonra söylədiyi nitqdə Prezident neftçilərin əməyini bir daha qeyd edərək dedi:
«Təbiidir ki, bizim neft sahəsində nailiyyətimiz çox böyükdür. Hörmətli Xoşbəxt Yusifzadə də bu barədə danışdı. Ancaq
bizim neft sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər bir neçə nəslin
qabaqcıl insanlarının, yüksək səviyyəli alimlərin, mühəndislərin
və neft sənayesində işləyən fədakar adamların sayəsindədir.
Bunlar hamısı bizim tariximizdir. Tarixi heç vaxt unutmaq lazım
deyildir. Çünki əgər millətin tarixi yoxdursa, o, millət deyildir».
Bu millətin müasir tarixini Heydər Əliyev yaradırdı. Böyük
zəkası, zəngin təcrübəsi, misilsiz humanizmi, Vətən və millət
sevgisi ilə yaradırdı...
Yenə yadıma 2007-ci ilin dekabrında Türkiyənin İstanbul
şəhərində Heydər Əliyevin anım günü tədbirləri düşür və
belə bir fikir, belə bir həqiqət qəlbimi böyük fərəh hissi ilə
döyündürür ki, Heydər Əliyevin adı bütün türk dünyası üçün
müdriklik, şərəf və ləyaqət rəmzidir.
O vaxt Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində İstanbula
gedən səfər yoldaşlarım Prezidentin İcra Aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Milli Məclis sədrinin
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müavini Bahar Muradova, deputatlardan Murtuz Ələsgərov, Abel
Məhərrəmov və Fəttah Heydərov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Fidumə Hüseynova və jurnalistlər idilər.
Dekabrın 13-də İstanbulun Sarıyer bölgəsində ulu öndərin adını
daşıyan parkda nümayəndə heyətimiz adından, Azərbaycanın
İstanbuldakı Baş konsulluğu, Azərbaycan Kültür və Dayanışma
Dərnəyi, eləcə də Azərbaycan şirkətlərinin Türkiyədəki nümayəndəlikləri və burada təhsil alan tələbələr adından Heydər
Əliyevin abidəsi önünə əklil və gül dəstələri qoyuldu. Anım
tədbirini açıq elan edən Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran ümummilli liderin Azərbaycan tarixindəki
misilsiz xidmətlərini xatırlatdı və bildirdi ki, Heydər Əliyev
xalqlarımızın yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Azərbaycan
Kültür və Dayanışma Dərnəyinin sədri Timur Selçuk ulu
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafındakı rolunu xüsusi
vurğuladı. O qeyd etdi ki, qəlbimizdəki güclü Azərbaycan
dövləti arzusunu yalnız Heydər Əliyev gerçəkləşdirə bildi.
Tədbir iştirakçıları Mustafa Kamal Atatürkün abidəsi önünə də
gül dəstələri qoydular.
İstanbulun məşhur Dolmabaxça sarayında Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin sədri Köksal Toptanın himayəsi və Mərmərə
Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan tədbirdə nümayəndə
heyətimizlə birlikdə Türkiyə parlamentinin deputatları, İstanbul valisinin müavinləri, bələdiyyə sədrləri, digər dövlət və
hökumət nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, ziyalılar iştirak etdilər. Türk dünyasının liderləri Heydər Əliyevin və Mustafa Kamal Atatürkün,
həmçinin şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndi və
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Heydər Əliyevə həsr olunmuş film nümayiş etdirildi. Sonra
Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin
sədri Akkan Süver, Azərbaycanın İstanbuldakı Baş konsulu
Səyyad Aran, Türkiyə parlamentində Azərbaycan üzrə dostluq qrupunun sabiq rəhbəri Şamil Ayrım, Milli Məclis Sədrinin
müavini Bahar Muradova, Milli Məclisin deputatları – Bakı
Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov və Fəttah
Heydərov çıxış edib, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin ucalığından
söz açdılar.
Burada mən də çıxış etdim və Azərbaycanda neft sənayesinin
inkişafında ulu öndərin misilsiz xidmətlərindən danışdım.
Dedim ki, ölkəmizin enerji daşıyıcılarının Türkiyə vasitəsilə
dünya bazarına çıxarılması Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsidir. Azərbaycanla Türkiyə arasında enerji sahəsində yüksək
əməkdaşlığın yaradıcısı da məhz Heydər Əliyevdir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Ensar Öyüt dedi ki,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycan xalqının xilaskarı Heydər Əliyevin, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu isə ümummilli liderin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin xalqlarımızın tərəqqisinə misilsiz töhfələridir. Türkiyə Böyük
Millət Məclisində Azərbaycan üzrə dostluq qrupunun rəhbəri Haluk İpək ölkənin çətin vaxtlarında hakimiyyət başına
keçərək xalqının haqq səsini dünyaya çatdıran Heydər Əliyevin Azərbaycanla Türkiyə arasında sarsılmaz qardaşlıq və
dostluq münasibətlərini çox gözəl səciyyələndirən «Bir millət, iki dövlət» kəlamını bir daha xatırlatdı. Bildirildi ki, bu
fikir əslində Azərbaycanla Türkiyənin bütün məsələlərdə birbirini dəstəkləməli olduğunu şərtləndirir. Ölkələrimiz arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı «Həsrət körpüsü»nün adının dəyişdirilərək «Heydər Əliyev körpüsü» adlandırılmasını təklif edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq
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sədri Hüsaməddin Cindoruk isə dedi ki, Azərbaycan – Türkiyə
siyasi birliyi daha da möhkəmlənməlidir. Milli Məclisin deputatı
Murtuz Ələsgərov Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə gördüyü işlərdən danışdı. Prezidentin İcra Aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov
belə bir tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan hökuməti adından
minnətdarlığını bildirdi, ulu öndərin gələcək nəsillər barəsində
fikirlərini yada saldı və belə bir fikri xüsusi vurğuladı ki, Atatürkün Türkiyə üçün etdiklərini Heydər Əliyev Azərbaycan
üçün etmişdir.
Çıxışları dinləyir, anım gününün ovqatı ilə yaşayır və düşünürdüm ki, Heydər Əliyev dühası əlçatmaz bir zirvədir və onun
ucalığı uzaqdan, elə Türkiyənin özündən daha yaxşı, daha aydın
görünür...
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LİDER
VƏ YA GƏLƏCƏYİ DÜŞÜNƏRKƏN

M

ən belə bir fikirlə tamamilə razıyam ki, övladları və
vətəndaşları olduğumuz müstəqil Azərbaycan ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin şah əsəridir. Dövlətimizin və müstəqilliyimizin böyük memarı kimi o, ölkənin gələcəyini yurdsevərlik, inam və nikbinlik təməli üzərində qururdu. Xalqımız
onun bu yöndəki titanik fəaliyyətini ürəkdən dəstəklədiyini
2003-cü ilin prezident seçkilərində səsini Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli yetişdirməsi olan İlham Əliyevə verməklə,
ölkənin sükanını ona etibar etməklə nümayiş etdirdi. Və bununla da açıq-aşkar göstərdi ki, İlham Əliyevin simasında o,
yurdsevərliyin, inamın və nikbinliyin özünü görür.
İ.Əliyevin hər iki seçkidə – 2003-cü və 2008-ci illərin 15 oktyabrında qələbəsi neftçilərimizi hamıdan çox sevindirdi, – desəm,
mən yalnız həqiqəti söyləmiş olaram. Bunun səbəbi gün kimi
aydındır: İlham Əliyev neçə illər idi ki, neftçilər ordusunun
cərgəsində, onun ön sıralarında addımlayır, bununla fəxr edir,
bundan xüsusi qürur duyurdu. Əminəm ki, bu gün Prezident
Sarayında da o özünü neftçilərdən ayrı hiss etmir.
Belə deməyə və XX əsrin sonundan zəmanəmizin ən görkəmli
və nüfuzlu siyasətçilərindən biri kimi tanınmış hörmətli Prezidentimiz barəsində söz söyləməyə, zənn edirəm, mənim kifayət
qədər mənəvi əsasım var. Özü də təkcə ona görə yox ki, mən
onu artıq on altı ildir tanıyıram. Və ona görə yox ki, o da, mən
də ARDNŞ-nin vitse-prezidentləri kimi uzun illər çiyin-çiyinə
çalışmış, yaxın-uzaq ölkələrdə Vətənimizi bəzən birlikdə təmsil
etmişik. Onun haqqında danışmağa mənim həm də ona görə
mənəvi haqqım çatır ki, İlham müəllimlə mən xeyli müddət
qonşu olmuşam.
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Yox, biz ev qonşusu olmamışıq.
Biz ARDNŞ-nin inzibati binasında qonşu olmuşuq: iş otaqlarımızın qapıları eyni dəhlizə açılırdı və mən onu günün ən
müxtəlif saatlarında görür, sadəliyinə, mehribanlığına, insanlarla rəftarına, müsahibini dinləmək bacarığına, yüksək məsuliyyət
hissinə, prinsipiallığına və tələbkarlığına məftun olurdum. Elə
buna görə də onun barəsində ürək sözlərimi söyləməyi özümə
dostluq borcu hesab edirəm və bu ürək sözlərimi kağız üzərinə
ölkəmizin gələcəyini düşünə-düşünə köçürürəm.
İlham Əliyevlə 1994-cü ildə – o, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 30 aprel 1994-cü il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə
vitse-prezidenti təyin edildikdən sonra tanış oldum. O vaxt
bəziləri kimi mənə də elə gəlirdi ki, əvvəllər neft sənayesi kimi
nəhəng bir yanacaq kompleksi ilə məşğul olmayan bir adam
üçün belə mürəkkəb və qəliz bir sahənin problemlərini tezliklə
mənimsəmək çətin olacaqdır. Lakin mənə və həmkarlarıma bu da
məlum idi ki, İlham müəllim Moskva Beynəlxalq Münasibətlər
İnstitutunu müvəﬀəqiyyətlə bitirmiş, alimlik elmi dərəcəsi almış və özü də həmin institutda dərs demişdir. Təbii ki, bunlar
onun güclü elmi və praktiki potensialından, insanlarla işləmək
bacarığından xəbər verirdi.
Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, o zaman müstəqillik yoluna təzəcə qədəm qoymuş Azərbaycanda xarici şirkətlərlə danışıqlarda mütəxəssislərimizin tərəf-müqabil kimi iştirak etmək
təcrübəsi demək olar ki, yox idi. İlham müəllimin Dövlət Neft
Şirkətinə gəlməsi neft müqavilələrinin bağlanmasının lap ilk
mərhələsinə təsadüf edirdi.
İş elə gətirdi ki, 1994-cü ilin iyul-sentyabr aylarında biz işçi
qrupunun tərkibində Amerikanın Hyuston şəhərinə birgə getdik və orada sonralar «Əsrin Müqaviləsi» adlanan «Azəri»,
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«Çıraq» və «Günəşli» yataqlarının birgə işlənməsi prinsiplərinə
dair danışıqlara başladıq. Danışıqlar prosesi və gərgin iş rejimi bu danışıqların hər bir iştirakçısının peşəkarlıq səviyyəsini,
son dərəcə məsul bir işə münasibətini açıq-aydın göstərirdi.
Müdriklər doğru deyiblər ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Həmin o
doxsan dördüncü ildə kifayət qədər gənc olmasına baxmayaraq,
İlham Əliyev çox səriştəli bir mütəxəssis olduğunu göstərdi.
Onun danışıqlar zamanı yaranan mürəkkəb vəziyyətlərdən
çıxış yollarını tapması, gərginliyi aradan qaldırmaq məharəti
bizə çox kömək edir, bizi daha qətiyyətli və inamlı olmağa ruhlandırırdı. Bu kitabın «Əsrin Müqaviləsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum» bölümündə də qeyd etdiyim kimi, elə bir
vəziyyət yarandı ki, tərəf-müqabil dövlətlərin nümayəndələri
danışıqları dayandırdılar. Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərin statusu məsələsi həll olunmayınca, danışıqları bərpa etməkdən imtina etdilər. O zaman İlham müəllim ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevlə əlaqə saxladı və onun göstərişi ilə
Vaşinqtona uçdu. Orada səlahiyyətli şəxslərlə görüşdü, onların
razılığını aldı, məsələnin həllinə nail oldu və tez bir zamanda
danışıqlar prosesi başa çatdırıldı. Status məsələsində Rusiya ilə
razılığı gözləsəydik, gərək 2002-ci ilə kimi heç nə etməyəydik.
Çünki, bu barədə razılıq ancaq 2002-ci ildə əldə edildi. Nəhayət,
bu gərgin işlərin nəticəsində 1994-cü il sentyabrın 20-də ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin titanik əməyilə «Əsrin Müqaviləsi»
imzalandı.
Bu tarixdən başlayaraq, müstəqil Azərbaycanın neft siyasəti
dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasətinin əsas tərkib
hissəsinə çevrildi. Bu sahədə İlham Əliyevin xidmətləri nəinki
Azərbaycanda, hətta dünyanın aparıcı dövlətləri səviyyəsində
də etiraf edilirdi. Daha aydın olmaq üçün deyim ki, iş təkcə
neft hasilatının texnika və texnologiyasını bilməklə bitmirdi,
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çünki tərəf-müqabil kimi bizim qarşımızda dünyanın onlarla
təcrübəli iş adamı, mütəxəssisi dururdu. Danışıqlar zamanı ortaya çıxan mürəkkəb iqtisadi və hüquqi məsələlər düşünülmüş,
ölçülüb-biçilmiş addımlar atmağı tələb edirdi və mən görürdüm
ki, bizim təmkinli, ağıllı, səriştəli mütəxəssislərimiz ən çətin
vəzifələrin öhdəsindən gəlməyə qadirdirlər. Düzünü deyim ki,
buna əmin olduqdan sonra bizim özümüzün də bir-birimizə
inamımız artdı və danışıqların ilk günlərində bizə dinclik
verməyən narahatlıqdan əsər-əlamət qalmadı.
Azərbaycanın, onun təbii sərvətlərinin – zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının taleyi və gələcəyi ilə bağlı olan həmin o
təlatümlü günlərdə İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehriban
xanım da bizimlə birlikdə Amerikada idi və danışıqlarımızın
gedişini böyük intizarla izləyirdi. Səhərlər nahardan və qısa
məsləhət-məşvərətdən sonra partnyorlarımızla danışıqlara yollananda Mehriban xanımın timsalında mən doğma və yaxın
adamlarının arxasınca su atan, onlara xeyir-dua verən azərbaycanlı ananı, Azərbaycan qızını görür və düşünürdüm ki,
İlham Əliyevin də iştirak etdiyi danışıqların uğurla başa çatdırılması onun üçün unudulmaz bir müjdə olardı.
Belə də oldu.
O vaxtdan indi gör neçə il keçib?! Amma hər dəfə həmin
günləri xatırlayanda öz-özümə deyirəm ki, bizi «Əsrin
Müqaviləsi»nə və sonrakı mühüm sazişlərə gətirib çıxaran
danışıqlar hamımız üçün çox böyük bir məktəb, bənzərsiz bir
həyat universiteti oldu, danışıqların iştirakçıları qarşısında geniş üfüqlər açdı və onların gələcək karyerasını müəyyən etdi.
Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
oldu.
ARDNŞ-nin Sərmayələr İdarəsinin rəisi Valeh Ələsgərov
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin müavinidir.
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Natiq Əliyev ölkənin Yanacaq və Energetika naziridir.
Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva isə bu gün bütün
dünyada tanınan Heydər Əliyev adına Fondun Prezidenti, Yuneskonun sülhməramlı səfiridir...
«Əsrin Müqaviləsi»nin imzalanmasından 15 il keçir və bu
müddətdə əldə edilmiş nailiyyətlər ilk addımların düzgün olduğunu göstərir. Həmin o ilk addımlarla Azərbaycana xarici
şirkətlərdən sərmayələrin gəlməsi üçün yollar açıldı. Bu illərdə
ölkəmizə kifayət qədər sərmayə qoyulmuşdur və respublikaya
sərmayə axını bu gün də davam edir. 2009-cu il sentyabrın 1-dək
neft və qaz sektoruna 31 milyard ABŞ dollarına qədər sərmayə
qoyulmuşdur ki, bunun da 22 milyard dollardan çoxu AzəriÇıraq-Günəşli (dərin sulu hissəsi) yataqlarının payına düşür.
Ötən müddətdə görülən böyük işlərin miqyasını və mənzərəsini təsəvvür etmək üçün bunları da yada salaq: adları
«Əsrin Müqaviləsi»nə düşmüş yataqlarda neft və qaz hasilatı ən
müasir texnika və texnologiyalardan istifadə edilməklə aparılır
və neft hasilatı dinamik inkişaf edərək, ilbəil artır. Rəqəmlərə
müraciət edək: respublikada 1997-ci ildə neft hasilatı 9.0 milyon
ton, 2002-ci ildə 15.3 milyon ton, 2006-cı ildə 32.6 milyon ton
olmuş, 2007 və 2008-ci illərdə müvafiq olaraq, 42.6 və 44.5 milyon
tona çatmışdır. Hasil edilən neftin və qazın ixrac olunması üçün
üç istiqamətdə boru kəmərləri çəkilmişdir: şimal istiqamətində
ilkin neftin Novorossiysk terminalına verilməsi işi qaydaya
salınmış, qərb istiqamətində neftin nəqli üçün Bakı-Supsa boru
kəməri çəkilmiş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin
və Bakı-Tbilisi-Ərzurum ixrac qaz kəmərinin layihələri tamamilə gerçəkləşmişdir. Bütün bu işlərin görülməsində İlham
Əliyevin çox böyük zəhməti olmuşdur. Bunlardan əlavə, Azərbaycanın qonşu dövlətlərə daha üç qaz kəməri ilə çıxışı mövcuddur: Qazıməmməd kompressor stansiyası (KS) – Astara
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(İran sərhədinədək), Qazıməmməd KS – Şirvanovka (Rusiya
sərhədinədək) və Qazıməmməd-Qazax (Gürcüstan sərhədinədək).
Azərbaycan ta qədim zamanlardan neft ölkəsi kimi tanınmışdır. Ötən əsrin sonlarınadək biz qazla zəngin ölkələr sırasında olmamışıq. Hətta 1955-ci ildə «Qaradağ», 1968-ci ildə
isə «Bahar» qaz-kondensat yataqlarının kəşf olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan heç özünün qaza tələbatını tam ödəmək
iqtidarında deyildi. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev «Şahdəniz»
Sazişinin imzalanmasında təkid etməsəydi, indi ölkəmiz nəinki
qaz ixrac edən ölkəyə çevrilərdi, hətta qaz ilə heç özünü belə
tam təmin edə bilməzdi. 1999-cu ildə «Şahdəniz» yatağının kəşfi
ilə Azərbaycan həm də qaz ölkəsi kimi tanındı. Xarici ölkələrin
kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş bir çox məqalə
və müsahibələrində, keçirdiyi mətbuat konfranslarında İlham
Əliyev Azərbaycan qazının, onun perspektivləri və problemlərinin real və geniş mənzərəsini məharətlə açıb göstərmiş, bu
məsələlərə münasibətini, dövlətin yeni möhtəşəm layihələrə
çevrilən neft və qaz siyasətinin əsas prinsiplərini çox dəqiq şərh
etmişdir.
Əgər tarixə qayıtsaq, belə bir məsələni də qeyd etməliyik: hələ
2000-ci il mart ayının 6-da Rusiya kütləvi informasiya vasitələri
nümayəndələrinin Bakıda İlham Əliyevlə görüşü oldu. Rusiya
jurnalistləri bu görüşə onları maraqlandıran müxtəlif suallarla
gəlmişdilər və İ.Əliyevin bütün məsələlərə aydınlıq gətirməsini
istəyirdilər. O vaxt ARDNŞ-nin rəhbərlərindən biri kimi, İlham
Əliyev onların qarşısında çıxış edərək, neftin və qazın ixracı ilə
bağlı məsələləri, dünyanın qaz sistemində yaranmış ziddiyyətləri,
Orta Asiya, ələlxüsus da Türkmənistan qazı ilə Azərbaycan qazının inteqrasiyası məsələlərini dəqiq rəqəmlərlə, təmkinlə, yetkin siyasətçi kimi izah etdi. Hələ o vaxt qeyd etdi ki, 2006-cı ildən
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başlayaraq, respublikamız qaz ixrac edən ölkəyə çevriləcəkdir. O,
ixrac neft və qaz kəmərləri, onların gücü, həmin kəmərlərlə nəql
ediləcək neftin və qazın həcmi, gələcəkdə Xəzəryanı ölkələr və
digər dövlətlər arsında çəkilə biləcək boru kəmərləri barəsində
də ətraflı məlumat verdi. Rusiyalı jurnalistlərin suallarına onun
cavabları diqqəti çox təcrübəli diplomat təfəkkürünün məhsulu
kimi cəlb etdi, görüşün iştirakçılarına və yəqin ki, Rusiyanın
hakimiyyət dairələrinə bir daha nümayiş etdirdi ki, dünya
siyasətçiləri arasında İlham Əliyevin öz yeri, öz dəsti-xətti var.
İllər ötüb keçdikcə neft və qaz sənayesinin inkişafında
İlham Əliyevin xidmətləri barədə düşünəndə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı yataqlara dair müqavilələrə onun hamilik fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını da yada salır və İlham
müəllimlə söhbətlərimi xatırlayıram. Yadımdadır, «Şahdəniz»
strukturunda 1998-ci ildən qazılan 1 nömrəli axtarış quyusunda
işlər bir sıra texniki və texnoloji səbəblərdən uzanırdı. Bundan
əvvəl Xəzərin Azərbaycan sektorunda kəşf olunmuş «Əşrəfi»
və «Qarabağ» yataqlarından gözlənilən nəticə alınmamış və
bu yataqlarda nisbətən az miqdarda karbohidrogen ehtiyatları
aşkar edilmişdi ki, bu da respublikada bəzi mütəxəssislər arasında müəyyən söz-söhbətə, müxtəlif şayiələrin yayılmasına
səbəb olmuşdu. Belə bir vaxtda cənab İlham Əliyev məni açıq
söhbətə dəvət etdi. Mən ona «Şahdəniz» barəsində geniş məlumat verdim. Məlumatı diqqətlə dinlədikdən, müəyyən məsələləri özü üçün dəqiqləşdirdikdən və təqdim etdiyim geoloji
materiallarla tanış olduqdan sonra o, tam inandı ki, yatağın
böyük perspektivi vardır. Həqiqətən də, «Şahdəniz»dən alınan
son məlumatlar həmin söhbət zamanı söylənilən fikirlərin
düzgünlüyünü təsdiq etdi.
Respublikanın əhalisi üçün çox mühüm bir sosial problem
də cənab İlham Əliyevin səyləri nəticəsində öz həllini tap231
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mışdır. Şəhər və kəndlərimizin «mavi» yanacaqla və elektrik
enerjisi ilə təmin edilməsi sahəsində yaranmış böhranın aradan qaldırılmasına məhz onun təşəbbüsü ilə başlanmışdır.
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2000-ci ilin sonlarında iki xarici
şirkətlə – Rusiyanın «İtera» və «Transnafta» şirkətləri ilə iqtisadi baxımdan çox əlverişli müqavilələr imzalandı. Həmin ilin
noyabr ayından isə respublikaya təbii qazın idxalına başlandı.
Düz 2006-cı ilədək hər gün 14-15 milyon kubmetr həcmində
idxal edilən təbii qaz Şirvan və Azərbaycan dövlət rayon elektrik stansiyalarına yanacaq kimi verilirdi. Beləliklə də əhalinin
payız-qış mövsümündə yanacaq qazı və elektrik enerjisi ilə
təminatı məsələsi həll edildi. «Azəri-Çıraq-Günəşli», «Şahdəniz»
layihələrindən və digər yataqlardan qaz hasilatının artırılması
nəticəsində özünün qaza tələbatını tam ödədikdən sonra, Azərbaycan Rusiya Federasiyasından idxal olunan qazdan imtina etdi
və özü qaz ixrac edən ölkəyə çevrildi. Qazla bağlı mürəkkəb işlər
bu gün də cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. Qeyd
edim ki, bəzən bu işlər qətiyyət və güclü iradə tələb edir.
Respublika üzrə qaz hasilatı səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsinin əsas amili Azərbaycanda qaz ehtiyatlarının kəskin şəkildə artırılması ilə bağlıdır. Son illərdə qloballaşmağa doğru gedən dünyamızda enerji daşıyıcılarının siyasətə çevrilməsi Azərbaycanı da bu siyasətdə iştirak etməyə sövq etdi. Mərkəzi Avropa
ölkələrinin qaz təminatında Azərbaycan öz sözünü deməliydi.
Prezident İlham Əliyev Macarıstan paytaxtında Nabukko qaz
layihəsinə dair sammitdə cəsarətlə çıxış edərək, Azərbaycanda
təsdiq olunmuş qaz ehtiyatlarının 2 trilyondan artıq olduğunu
və bu ehtiyatların optimal variantda 5-6 trilyon kubmetrə çatdırılacağını bəyan etdi və respublikamızın bu qlobal layihədə
həm tranzit, həm də ixracatçı ölkə kimi iştirakını bir daha təsdiq
etdi.
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Regionda enerji cəhətdən heç kimdən asılı olmayan Azərbaycanda iqtisadiyyatı və əhalini qazla təmin etmək vəzifəsi bizim
üzərimizə düşmüşdür.
Bütün bunlar qarşımızda yeni geniş üfüqlər, perspektivlər açır,
yeni qlobal layihələrdən xəbər verir. Qaz hasilatının artırılması
üzrə tədbirlər planı İlham müəllimin çox ciddi nəzarəti altında
saxlanılır.
Cənab İlham Əliyevin neftçilərə qayğısı, Dövlət Neft Şirkətinin
möhkəmləndirilməsi yolunda xidmətləri bu gün ARDNŞ-nin
dünya səviyyəsində modern şirkətə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. İndi ARDNŞ neft və qaz-kondensat yataqlarının kəşfiyyatını və istismarını müstəqil sürətdə – öz gücü ilə həyata
keçirmək və hətta dünyanın bir çox ölkələrinə sərmayə yatırmaq
qabiliyyətinə malikdir.
Prezidentliyinin ilk dövründə cənab İlham Əliyev əsl liderlik
nümunəsi göstərdi. Mən xoşbəxtəm ki, yeni neft strategiyasının
yaradıcısı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə və bu strategiyanın müəyyənləşdirilməsinin ən fəal iştirakçısı, daha sonra
isə mahir sükançısı İlham Əliyevlə birlikdə çalışmışam.
Mən tanışlığımızın ilk günündən İlham müəllimin fəaliyyətini
və uğurlarını izləmişəm və belə bir həqiqəti xüsusi iftixar hissi
ilə qeyd edə bilərəm ki, o, Avropanın və dünya dövlətlərinin
nüfuzlu siyasi liderləri arasında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Xalqımız onu artıq lider kimi qəbul etmişdir. 2008-ci ilin prezident seçkilərində İlham Əliyevin xüsusi bir təbliğata ehtiyacı yox
idi. Azərbaycan xalqı da həmin il oktyabrın 15-də dünyada misli görünməmiş demokratik, şəﬀaf bir seçki keçirdi və öz sevimli
oğlunu ikinci dəfə yüksək nəticə ilə Prezident seçdi. Oktyabrın
24-də ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev xalqa, Vətənə və dövlətə sədaqət andı içdi və xalqın etimadını doğrultmaq üçün
bundan sonra da əzmlə çalışacağını bəyan etdi.
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Mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, – Allah onun ruhunu şad eləsin! – layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevə müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, xalqımızın rifahının yüksəldilməsi, ölkəmizin tərəqqisi naminə şərəfli mübarizə yollarında böyük nailiyyətlər, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti, uzun
ömür arzulayıram. Qoy, qadir Allah ağlı, zəkası, əqidəsi və cəsarəti
ilə seçilən İlham müəllimə dünyanın XXI əsr siyasətçiləri və ictimai xadimləri arasında daha böyük nüfuz qazandırsın və daim
ona kömək olsun!

NEFT DAŞLARI-55

P

rezident İ.Əliyevin 18 sentyabr 2004-cü il tarixli 396 nömrəli sərəncamı ilə mən Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin geologiya, geofizika və yataqların işlənməsi üzrə
birinci vitse-prezidenti təyin edildim. Yeri gəlmişkən onu da
qeyd edim ki, 2004-cü ilin həmin o 18 sentyabr günü mənim
həyatımda daha bir hadisə ilə də əlamətdar oldu. Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın tanınmış neft
şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
«Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarının birgə işlənməsinə
dair xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında işlənib hazırlanmış, Azərbaycanın neft strategiyasının
təməlini qoymuş, ölkəmizin siyasi və iqtisadi həyatı üçün
müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiş Sazişin imzalanmasının on illiyi münasibətilə və Beynəlxalq aləmdə «Əsrin Müqaviləsi»
adlandırılan bu Sazişin həyata keçirilməsindəki nailiyyətlərə
və Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafındakı xidmətlərimizə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 18 sentyabr 2004-cü il tarixli Fərmanı ilə Əliyev
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Natiq Ağaəmi oğlu, Ələsgərov Valeh Feyruz oğlu, Deyvid Vudvord və mən yüksək mükafata – «Şöhrət» ordeninə layiq görüldük.
Beləliklə, deyə bilərəm ki, sonrakı illərin 18 sentyabr günlərində həyatımda başqa bir əlamətdar hadisə baş verməsə də
(bəlkə də nə isə olub, amma yadımda qalmayıb), təqvimin həmin gününü özüm üçün çox düşərli günlərdən biri sayıram.
Düzünü deyim ki, adımı təltif edilənlərin sırasında görəndə
böyük qürur duydum. Təsəvvür edirsinizmi, bu təltifdən üç il
doqquz ay qabaq ulu öndərimiz Heydər Əliyev məni «İstiqlal»
ordeninə layiq görmüşdü. İndi isə adım Heydər Əliyev işinin
layiqli davamçısı möhtərəm İlham Əliyevin imzaladığı Fərmana
düşmüşdü. Mənim üçün bu o demək idi ki, insanların əməyinin,
ölkə qarşısında xidmətlərinin qiymətləndirilməsində Heydər
Əliyev ənənələri yaşayır, adamları ucaldır, onlara sevinc və qürur bəxş edir...
«Şöhrət» ordenini möhtərəm Prezidentimiz mənə və təltif
olunmuş digər həmkarlarıma elə həmin il təqdim etdi.
Özü də harada və hansı şəraitdə?!
Dünyanın səkkizinci möcuzəsi adlandırılan Neft Daşlarının
55 illiyi münasibətilə noyabrın 22-də əfsanəvi dəniz şəhərində
təntənəli yubiley mərasimi keçirildi. Həmin gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də Neft Daşlarına
gəldi. Dövlətimizin başçısı burada böyük hörmət və ehtiramla
qarşılandı.
Prezident əvvəlcə müasir Azərbaycanın qurucusu, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda oldu.
Ulu öndərimizin burada ucaldılmış büstünün üzərindən ağ örtüyü götürdü, xalq rəssamı, akademik Ömər Eldarovun yaratdığı abidənin önünə gül dəstəsi qoydu. Buradaca o, Neft Daş235
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larının əməkçiləri və veteranları ilə səmimi görüşdü, onları bayram münasibəfılə təbrik etdi.
Prezident İlham Əliyev 1957-ci il noyabrın 21-də Xəzərdə
fırtına zamanı həlak olmuş neftçilərin də xatirəsini ehtiramla
yad etdi. Onların hünəri şərəfinə ucaldılmış abidənin önünə gül
dəstəsi qoydu. Sonra o, 55 il əvvəl açıq dənizdə ilk neft fontanı
vurmuş quyunun önündə mərasim iştirakçıları ilə xatirə şəkli
çəkdirdi.
Prezident qaz-kompressor stansiyasında «Çıraq» yatağından
çıxarılan «mavi» yanacağın təmizlənməsi prosesi ilə tanış oldu.
«28 May» Neft və Qazçıxarma İdarəsinin işçiləri üçün tikilmiş
evlərə, tibb məntəqəsinə, yeməkxanaya baxdı, fəhlələrlə görüşdü.
Daha sonra o, Neft Daşları muzeyində oldu, dəniz şəhərinin
tarixini, keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərləri ilə, xarici qonaqlar,
alimlər və yerli incəsənət ustaları ilə əfsanəvi dəniz şəhərində
keçirilmiş görüşləri, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Neft
Daşlarına səfərlərini, neftçilərə diqqət və qayğısını əks etdirən
fotoşəkillərə baxdı.
Prezident İlham Əliyev muzeyin fəxri qonaqlar kitabına ürək
sözlərini yazdı: «55 il bundan əvvəl Neft Daşlarında dünyada ilk
dəfə olaraq dənizdən neft çıxarıldı. Bu gün də Azərbaycan neftçiləri öz
qəhrəmanlıq epopeyasını şərəflə davam etdirirlər.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin neft strategiyası
uğurla həyata keçirilir. Dənizdə çalışan neftçilər Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsinə öz dəyərli töhfələrini verirlər. Bütün
neftçilərə cansağlığı, xoşbəxtlik, yeni qələbələr arzulayıram.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 noyabr 2004-cü il».
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Daha sonra Prezident dəniz neftçiləri üçün 1949-cu il martın
3-də istifadəyə verilmiş ilk evə, hazırda burada çalışan neftçilər
üçün tikilmiş doqquzmərtəbəli yataqxanaya baş çəkdi. Prezidentə
məlumat verildi ki, hər cür şəraiti olan yataqxana 373 nəfərlikdir
və 144 otağı vardır.
Prezident İlham Əliyev Neft Daşlarının mədəniyyət evində də
oldu, şəhid olmuş neftçilərin şəkillərindən ibarət guşəyə baxdı,
onların ruhuna dərin ehtiramını bildirdi.
Mədəniyyət evinin geniş salonunda Neft daşlarının 55 illik
yubileyi münasibətilə təntənəli yığıncaq oldu. Salona toplaşanlar
dövlətimizin başçısını sürəkli alqışlarla qarşıladılar.
Yığıncağı Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev açdı.
Neftçilər və onların qonaqları «Azneft» İstehsalat Birliyinin
Baş direktoru Yavər Camalovun, «Neft Daşları» NQÇİ-nin rəisi
Alçın Şirinzadənin, bu idarənin mühəndisi, qocaman neftçi Mais
Hacıyevin, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud
Kərimovun, Neft Akademiyasının rektoru Siyavuş Qarayevin
çıxışlarını dinlədilər. Yubiley münasibətilə Azərbaycan Prezidentinə və neftçilərimizə məşhur həmyerlilərimizin – Nikolay Baybakovun və Fərman Salmanovun, həmçinin ABŞ, Rusiya, Norveç, Fransa, Türkiyə, Yaponiya və Çinin nüfuzlu şirkətlərinin,
Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyasının, respublikamızın
idarə və təşkilatlarının təbrik teleqramları oxundu, onların surəti
Neft Daşları muzeyinə təqdim edildi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təntənəli yığıncaqda nitq
söylədi.
Şanlı yubiley münasibətilə neftçiləri ürəkdən təbrik edən
Prezident Neft Daşlarının 55 illiyinin böyük, əlamətdar və tarixi
hadisə olduğunu vurğuladı. O qeyd etdi ki, 55 il bundan qabaq
dünyada ilk dəfə olaraq, açıq dənizdən neft çıxarıldı və indi hər
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bir Azərbaycan vətəndaşının böyük iftixar hissi ilə xatırladığı
bu hadisə Xəzərdə baş verdi.
Dənizdə neft çıxarılmasının tarixindən və inkişafından danışarkən natiq ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bu sahədə misilsiz
xidmətlərini qeyd edərək dedi:
«Bu gün mən, ümumiyyətlə, neft sektorunun fəaliyyətinə
də toxunmaq istəyirəm. Xüsusilə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətini də qeyd etmək istəyirəm. Bu fəaliyyət çox
müsbət olubdur. Gərgin fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Heydər Əliyevin neft strategiyasının icrası istiqamətində çox böyük işlər görübdür. Bütün sahələrdə – həm
xarici şirkətlərlə əməkdaşlıqda, eyni zamanda, öz neft şirkətlərimizin sərəncamında olan layihələrdə, yataqların işlənməsində böyük işlər görülmüşdür. Bu gün Neft Daşlarında
vəziyyətlə tanış olarkən mən bir daha gördüm və çox sevindim
ki, burada inkişaf davam edir. Baxmayaraq ki, artıq 55 ildir Neft
Daşlarında neft hasil edilir və əlbəttə, hasilatın zirvəsi keçmişdə
qalıbdır, amma buna baxmayaraq, son illər ərzində burada hasilat artır, sosial məsələlərə böyük diqqət göstərilir. Bu gün mən
neftçilərin yaşayış şəraiti ilə tanış olmuşam və görürəm ki, burada yeni binalar tikilib, təmir olunub. Sosial məsələlərə böyük
diqqət yetirilir, əməkhaqqı çox yüksəkdir.»
Prezident əmin olduğunu bildirdi ki, Neft Daşları hələ uzun
illər Azərbaycana ləyaqətlə xidmət edəcəkdir. O dedi ki, bizim
bütün xətlərimiz və gələcəkdə istismara veriləcək yeni layihələrin hamısı Neft Daşlarında birləşir.
Gələcəyə çox böyük ümidlərlə, böyük nikbinliklə baxdığını,
bizim düz yolda olduğumuzu söyləyən Prezident təntənəli mərasimin hər bir iştirakçısına cansağlığı, xoşbəxtlik, yeni-yeni
uğurlar arzuladı.
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Daha sonra cənab İlham Əliyev neft və qaz sənayesinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə prezident Heydər Əliyevin
20 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə və özünün 18 sentyabr
2004-cü il tarixli Fərmanı ilə təltif olunanlara, o cümlədən mənə
Vətənin yüksək mükafatlarını təqdim etdi.
Təltif olunanlar çıxış edib, əməklərinə verilən yüksək qiymət
üçün minnətdarlıqlarını bildirdilər. Prezident bu yerdə də məni
yada saldı, «Xoşbəxt Yusifzadə çıxış etməsə, olmaz», – dedi.
Həyəcanlıydım. Bir tərəfdən Neft Daşları, onun yubileyi və
ömrümün dənizdə keçən illərindən mənə yadigar qalan xatirələr, digər tərəfdən ölkə rəhbərinin qayğısı, mehribanlığı və yüksək mükafat – «Şöhrət» ordeni... Və indi Prezidentin adımı yenidən çəkməsi, onun diqqətcilliyi məni əməlli-başlı kövrəltdi.
Ürək sözlərimi belə ifadə etdim:
– Cənab Prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Mən doğrudan da bu gün çox xoşbəxtəm. Birincisi, hörmətli
Prezidentimiz İlham Əliyevin Neft Daşlarında bizimlə bir yerdə olmasına, hamımızı bir yerdə təbrik etməsinə görə. İkinci
tərəfdən, çox xoşbəxtəm ona görə ki, bilirsiniz, mənə «İstiqlal»
ordenini hörmətli Prezidentimiz cənab Heydər Əliyev təqdim
etmişdir, görün, nə qədər xoşbəxtəm ki, ikinci orden onun davamçısı, bütün fikirlərini həyata keçirən Prezident İlham Əliyev
tərəfindən verilibdir.
Mən indi Neft Daşlarına baxıram. Yəqin ki, burada məndən
əvvəl işləyən bəlkə bir-iki adam olar, ya olmaz. Mais Hacıyev
1955-ci ildə gəlib, məndən qocası yoxdur. Elə bil ki, Neft Daşları
və mən bir yerdə qocalmışıq. Biz gərək var gücümüzlə Neft
Daşlarını elə saxlayaq ki, mənimlə onun yaşı davam etsin.
Hörmətli Prezidentimiz dedi ki, mən neftçilərlə bir yerdə
işlədiyimə görə çox fəxr edirəm. Biz özümüz də, onunla bir yerdə
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işləyən dostları, yoldaşları - hamımız fəxr edirik ki, biz belə adamla bir yerdə işləmişik. Doğrudan da, bu, böyük fəxrdir. İnsanlar
nə ilə fəxr edirlər? İnsanların biri yaxşı, biri bir az pis yaşayır,
amma kollektivin içindən çıxan adamları ilə fəxr edirlər. Neftçilər
də deyirlər ki, bizim içimizdən belə bir adam çıxdı, axırda da
respublikanın Prezidenti oldu. Bundan sonra bizə nə lazımdır?!
Gərək hamımız elə işləyək, işimizi elə aparaq ki, hörmətli
Prezidentimizin başını uca edək. Qardaşımızın müvəﬀəqiyyəti
bizim müvəﬀəqiyyətimiz, bizim uğurumuz isə qardaşımızın
uğurudur. Gəlin, qardaşımıza böyük müvəﬀəqiyyətlər arzu
edək, respublikanın inkişafı naminə həmişə canı sağ olsun, bizi
öz arxasınca aparsın.

MÜHƏNDİSLƏRİN FƏXRİ ADI NECƏ
BƏRPA OLUNDU

20

05-ci ildə mən Prezident İlham Əliyevin yanında vaxtaşırı keçirilən müşavirələrin birinə dəvət edildim. İyul
ayının 21-i idi. Prezidentin sədrlik etdiyi müşavirə ilin birinci
yarısında ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuşdu. Müşavirədə çıxış edən
nazirlər rəhbərlik etdikləri sahələrdə görülən işlər barəsində hesabat verib, sosial-iqtisadi inkişafın mənzərəsini konkret faktlar
və rəqəmlərlə əks etdirdilər.
Prezident mənə də söz verdi. Mümkün qədər qısa danışmağa çalışaraq, 2005-ci il fevralın 12-də «Mərkəzi Azəri» platformasından neft hasilatına başlandığını, mayın 23-dən etibarən
5.15 kilometrlik boru xəttindən və ölçü qovşaqlarından ibarət
yeni sistem vasitəsilə qazın Səngəçal terminalından qəbul edilib,
ölkənin qaz təchizatı sisteminə verildiyini, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
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boru kəmərinin neftlə doldurulması prosesinin uğurla davam etdirildiyini, «Azəri-Çıraq-Günəşli» layihəsi çərçivəsində
inşa olunmuş kompressor və suvurma platformasının «Azəri»
yatağında nəzərdə tutulmuş yerə çatdırıldığını xatırlatdım, neft
və qaz hasilatı ilə bağlı bir sıra mühüm məsələlərə toxundum,
Prezidentin suallarına aydınlıq gətirdim. ARDNŞ işçilərinin
sosial problemlərinin həll edilməsi üçün görülən işlərdən
danışanda cənab İlham Əliyev maaşlarla maraqlandı. Məlumat
verdim ki, Şirkət üzrə orta aylıq əmək haqqı 978 manatdır.
Prezidentin «Gərək artırasınız. Çünki bizdə neftçilər həmişə ən
yüksək maaş alırdılar» sözlərini eşidəndə öz-özümə dedim ki,
daha tərəddüd yeri deyil, ürəyimdəkini açıb söyləməyin vaxtı
çatıb. Odur ki, çıxışımı belə bir sonluqla bitirdim:
«Bir məsələni də demək istəyirəm. Sovet vaxtında «Əməkdar
geoloq», «Əməkdar mühəndis», «Əməkdar inşaatçı» adları var
idi. Mənim özümün hamısı – «Əməkdar mühəndis», «Əməkdar
geoloq» adlarım var. Amma bəs indikilər? İndi mən ağsaqqal
deməsəm, bunu kim deyəcək? Hamısını demirəm, heç olmasa
«Əməkdar mühəndis» adını bərpa edək. Bu adı maşınqayıranlara
da vermək olar, neftçilərə də vermək olar, qaz sənayesi işçilərinə
də vermək olar.
Sonra, Prezident təqaüdü. Bizdə görün, nə qədər işləyənlər
var. Bir dəfə dediniz, 20 adamın adını yazdıq, 4 nəfərə təqaüd
verdiniz. Buna görə də çox sağ olun, amma azdır. Bizim 60 minlik kollektivimiz var. 4 nəfər azdır. Bunu da nəzərə almağınızı
Sizdən xahiş edirəm».
Dövlət başçısı müşavirəyə yekun vurdu, tapşırıqlarını verdi
və biz Prezident Aparatını tərk etdik. İşə qayıtdım. Müəssisələrlə
və Şirkət aparatının müvafiq qurumları ilə əlaqə saxlayıb, son
məlumatları dinlədim və bəzi sənədləri nəzərdən keçirməyə
başladım.
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Televizorum işləyirdi. AzTV-nin «Xəbərlər» proqramı başlananda gözlərimi sənədlərdən ayırdım. Proqramın aparıcısı həmin gün dövlət başçısının yanında keçirilmiş müşavirə barəsində
məlumat verdikdən sonra rəsmi xəbərlərin oxunuşunu davam
etdirəndə qulaqlarıma inanmadım. Məni hədsiz təəccübləndirən
və qəlbən sevindirən xəbər bundan ibarət idi ki, Prezident İlham
Əliyev texnikanın inkişafı və tətbiqində böyük nailiyyətlər qazanmış şəxslərin əməyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə «Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında» Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 22 may tarixli 706 nömrəli
Fərmanına əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə Fərman vermiş
və beləliklə də «Əməkdar mühəndis» adı fəxri adlar sırasında öz
layiqli yerini yenidən tutmuşdur.
Fərmanı axıradək dinlədikdən sonra da təəccüb içində quruyub qalmışdım. Axı müşavirə bir qədər əvvəl qurtarmışdı.
Başqa sözlə, Fərman çox təcili surətdə, necə deyərlər, iki daşın
arasında hazırlanıb imzalanmışdı. Hörmətli Prezidentimizin
diqqətcilliyi, operativliyi məni yenidən heyran etdi və mənim
– qocaman bir neftçinin sözünü yerə salmadığı üçün ürəyimdə
ona dönə-dönə təşəkkür etdim.

MƏNİM İLLƏRİM – MƏNİM SƏRVƏTİM

S

ovet dövrünün indi çox nadir hallarda eşidilən mahnılarından birinin sözləridir bunlar: mənim illərim – mənim
sərvətim... Böyük həqiqət var bu sözlərdə və düşünürəm ki,
«sərvət» deyəndə şair illərin özünü deyil, həmin illər ərzində
toplanmış həyat təcrübəsini nəzərdə tutub. Bu mənada illərimiz
bizim müdriklik xəzinəmizdir...
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75 illiyimə mən «Ömrümün illəri və izləri»nin ilk nəşri ilə
gəlmiş, topladığım «sərvət»in xeyli hissəsini bu kitabın səhifələrinə sığışdırmış və bununla da işimi bitmiş hesab etmişdim.
Yəni yubiley tədbirləri barəsində düşünmürdüm. Amma sən
demə, düşünənlər varmış...
Yubileyimin «rəsmi» hissəsi 2005-ci il yanvar ayının 22-də
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçirildi.
«Rəsmi» sözünü dırnaq içərisinə ona görə alıram ki, salonda xoş
bir ovqat – böyük səmimiyyət və sevinc hökm sürürdü.
Tədbiri giriş sözü ilə ARDNŞ prezidenti Natiq Əliyev açdı. O,
ölkəmiz və neft sənayemiz qarşısında xidmətlərimi qeyd edib,
çoxminli neftçilər ordusu adından mənə möhkəm cansağlığı,
gələcək fəaliyyətimdə böyük uğurlar arzuladı.
ARDNŞ-nin şöbə rəisi Ələkbər Abbasov həyatım və çoxillik
fəaliyyətim barəsində söz söylədi.
AMEA-nın Geologiya İnstitutunun direktoru akademik Akif
Əlizadə, «Neft Daşları» NQÇİ-nin rəisi Alçın Şirinzadə, Ali
Attestasiya Komissiyasının sədri Arif Mehdiyev, «Geofizika və
mühəndis geologiyası» İB-nin Baş direktoru, AMEA-nın müxbir
üzvü Kərim Kərimov, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının
rektoru Siyavuş Qarayev, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
Abel Məhərrəmov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
dosenti Şəfiqə Əhmədova, akademik Ziyad Səmədzadə, Neft
Kəmərləri İdarəsinin rəisi Rizvan Vahabov, Qadın Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Zəhra Quliyeva, xalq artisti
Əlabbas Qədirov, «Azərkimya» Dövlət Konserninin prezidenti Fikrət Sadıqov, Ə.Əmirov adına NQÇİ-nin baş geoloqu
Hümmət Hacıyev və başqaları mənim barəmdə xoş sözlər
söylədilər, olub-keçənləri xatırladılar və məni təbrik edib, bundan sonra da əsl gənclik eşqilə çalışacağıma əmin olduqlarını
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bildirdilər. Akademik İsmayıl İbrahimov da mənim elmiistehsalat fəaliyyətim barəsində ətraflı və son dərəcə səmimi
danışıb, axırda dedi: «Mən bu yaxınlarda 90 yaşımı qeyd edəcəyəm. 50 yaşım tamam olanda tələbələrə deyirdim ki, yarım
əsr nədir ki?! 60-ı, 70-i də mən elə bir yaş hesab etmədim. 75-i
mən keçirməmişəm. 75 də bir yaş deyil, inanıram ki, ay Xoşbəxt,
həyat hələ irəlidədir».
Sonra da sözü yubilyara – yəni mənə verdilər. Məni təbrik
edənlərə, salondakıların hamısına dərin minnətdarlığımı bildirib, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin müasiri olduğuma, onun
müəllifi olduğu böyük strateji layihələrin, xüsusən yeni neft
strategiyasının həyata keçirilməsində iştirak etdiyimə görə
özümü xoşbəxt hesab etdiyimi, Heydər Əliyev siyasi kursunun
layiqli davamçısı, müasir Azərbaycanın sevimli sükançısı və
sınanmış lideri İlham Əliyevin gördüyü böyük işlərdən qürur
duyduğumu söylədim, ölkə rəhbərinin, neftçilərin hörmət və
ehtiramına cavab olaraq, hələ uzun illər onlarla birgə işləməyə
hazır olduğumu dedim.
Sözlərim alqışlarla qarşılandı, mən isə çıxışıma davam edərək, ötən əsrin 50-ci illərindən pərəstişkarı olduğum «Neftçi»
komandasının Moskvada «Birlik» kuboku uğrunda yarışda
qələbəsini yubileyim üçün böyük sürpriz kimi qəbul etdiyimi
bildirdim, salondakılar da bu sözlərə adekvat reaksiya verdilər.
Belə bir gündə futbolu, «Neftçi»ni yada salmaya bilməzdim...

75 illik yubileyim münasibətilə həmkarlarımdan, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərindən, müəssisə və təşkilatlardan, xarici şirkətlərdən, tanıdığım və tanımadığım adamlardan
xeyli təbrik teleqramı, məktub və açıqçalar aldım. Norveçin
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ölkəmizdəki səfiri Steynar Gil, mənə təbrikini «Eşq olsun fəxri
neftçi və görkəmli alim Xoşbəxt müəllimə!» sözləri ilə bitirmiş
BTC şirkətinin rəhbəri Maykl Taunzend, «Kaspian Geofizikal»
şirkətinin baş direktoru Piter Qrin, «Maersk Contractors Services»
şirkətinin prezidenti Ray Vatkins və bir çox başqaları məni yada
salıb, xoş arzuları ilə sevindirdilər. Lakin həmin günlərdə məni
ən çox sevindirən, mənə qol-qanad verən Pirşağıdakı doğma
112 nömrəli məktəbin müəllim və şagirdlərinin təbriki oldu.
Məktəbin direktoru Qafar Ruhulla oğlunun imzaladığı təbrik
teleqramındakı «Sizin həyat yolunuz hər bir azərbaycanlı üçün
və eləcə də məktəbimizin şagirdləri üçün daim nümunə olaraq
qalacaqdır» sözləri məni qəlbən mütəəssir etdi, artıq çox-çox
uzaqlarda qalmış məktəb illərini mənə yenidən xatırlatdı.
Məzunların öz məktəblərini unutmaması təəccüblü deyil.
Məktəbin öz məzununu unutmaması isə əsl xoşbəxtlikdir.
Amma...
İllər necə də sürətlə gəlib keçir...

ARDNŞ: YENİ ÜFÜQLƏR,
QLOBAL LAYİHƏLƏR

20

05-ci ilin sonunda – dekabrın 9-da Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyində dəyişiklik baş verdi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Rövnəq İbrahim oğlu Abdullayev Şirkətin prezidenti təyin edildi. Natiq Əliyev isə
öz əmək fəaliyyətini ölkənin Yanacaq və Energetika naziri vəzifəsində davam etdirməyə başladı.
Rövnəq Abdullayev neft sənayesində təzə sima deyildi.
Respublikanın neftçiləri onu Heydər Əliyev məktəbinin iste-
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dadlı yetişdirmələrindən biri kimi, görkəmli mühəndis və
sənaye-tikinti kompleksinin bacarıqlı təşkilatçısı kimi tanıyırdılar. Hələ 1983-cü ildə «əla» oxuduğuna görə Azərbaycan İnşaat
Mühəndisləri İnstitutundan Moskva İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna göndərilmişdi. O vaxt Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü,
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində çalışan
Heydər Əliyev ildə iki dəfə İttifaqlar Evinin Sütunlu salonunda
Moskvada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşür, onların
problemləri ilə maraqlanır, onların qayğısına qalır, onları yaxşı oxumağa, vətənə bilikli mütəxəssislər kimi qayıtmağa səsləyirdi. Bundan xəbər tutan institut və universitet rektorları da
Azərbaycandan olan tələbələrə münasibəti dəyişdilər və onlara hərtərəfli kömək göstərməyə başladılar. Həmin tələbələrin
əksəriyyətinin, o cümlədən Rövnəq Abdullayevin sonralar müstəqillik dövrünün sərbəst düşünməyi bacaran rəhbər işçi kimi
yetişməsində onların ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə görüşlərinin böyük təsiri oldu.
32 yaşında «Neftqaztikinti» trestinin müdiri, 38 yaşında
Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodunun direktoru, 40
yaşında Bakının Nizami rayonundan Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatı və nəhayət, Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti ...
Xatırlatmaq istəyirəm ki, ARDNŞ-nin bugünkü infrastrukturunun əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1993-cü
ilin yanvarında qoyuldu. ARDNŞ birbaşa ölkə prezidentinə
tabe edildi, Şirkətə dövlət statusu və xüsusi səlahiyyətlər verildi. Azərbaycanın neft və qaz sektorunun qurudakı və dənizdəki
bütün müəssisə və təşkilatları ARDNŞ-nin tabeliyinə keçdi.
Şirkət müstəqil olaraq, neft və qaz sazişləri bağlamaq hüququ
əldə etdi. O vaxtdan bəri 44 xarici neft şirkəti ilə 30 neftqaz müqaviləsi imzalanmış, neft sənayesi misli görünməmiş
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irəliləyişlərə nail olmuş, ARDNŞ ölkə iqtisadiyyatının digər
sahələrinin də inkişafına güclü təkan vermişdir. Təsadüfi deyil ki, 2007-ci ildə ölkə Prezidenti İlham Əliyev ARDNŞ-nin
qarşısında yeni məqsəd, yeni vəzifə qoydu: «Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti dünyamiqyaslı şirkətə çevrilməlidir. Bunu etmək
üçün kifayət qədər imkanlar var – güclü infrastruktur, güclü
potensial, o cümlədən kadr potensialı, böyük həcmdə neft-qaz
hasilatı və böyük həcmdə neft-qaz ehtiyatları. Dünyamiqyaslı
şirkətin əsas parametrlərini müəyyən edən məhz bu amillərdir,
bunların da hamısı var və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dünyada qabaqcıl neft-qaz şirkətinə çevrilməlidir».
Bu, belə də oldu. Rövnəq müəllimin rəhbərliyi ilə ARDNŞdə struktur islahatları aparıldı və Şirkətin tərkibində 10 yeni
struktur vahidi yaradıldı. Bir sıra ölkələrdə Gürcüstan, Türkiyə,
Rumıniya, Böyük Britaniya, İsveçrə, İran, Ukrayna, Avstriya
və Qazaxıstanda Şirkətimizin nümayəndəlikləri təsis edildi.
2007-ci ildə ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Departamenti ilə ARDNŞ
arasında Transxəzər neft və qaz kəmərlərinin texniki-iqtisadi
əsaslandırılmasına hazırlıq üzrə qrant müqaviləsi bağlandı.
Sevindiricidir ki, neft gəlirləri sahənin modernləşdirilməsinə
və respublika iqtisadiyyatının inkişafına, ölkə büdcəsinin formalaşmasına, sosial infrastrukturun bərpasına və möhkəmlənməsinə
böyük töhfələr verməklə yanaşı, dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçməsində ciddi rol oynamışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi proqramına əsasən şəxsən Rövnəq Abdullayevin rəhbərliyi
altında 10-dan artıq bölgədə ən müasir standartlara cavab verən
müalicə-diaqnostika mərkəzləri inşa edilmiş və bu mərkəzlərdə
Avropada, Amerikada və Yaponiyada istehsal olunmuş tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır.
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Bəs Azərbaycan üçün və artıq deyə bilərik ki, bütün Avropa
üçün mühüm əhəmiyyəti olan qaz probleminin uğurlu həlli?!
Uzun illər idi ki, bu, ölkəmizdə ən ciddi problemlərdən biri
idi. 2000-ci ilədək istilik elektrik stansiyalarımız mazutla təmin
olunurdu və bunun üçün hər il ARDNŞ-də hasil edilən neftin
4 milyon tonu mazut şəklində yandırılırdı. Emal zavodlarımız
çox vaxt mazut rejimində işləyirdi. Əhalini və sənayeni «mavi»
yanacaqla təmin etmək üçün o zamanlar ARDNŞ-nin birinci
vitse-prezidenti vəzifəsində işləyən cənab İlham Əliyevin səyi
nəticəsində Rusiyadan ildə 4.5 milyard kubmetr qaz idxal olunurdu. Azərbaycanda isə kifayət qədər qaz ehtiyatları mövcud
idi, lakin bu qazın çıxarılması üçün həm vəsait lazım idi, həm
də müəyyən təşkilati işlər görülməliydi. ARDNŞ qarşısında
respublikanı öz qazımızla təmin etmək vəzifəsi qoyulmuşdu.
Bu isə o demək idi ki, qaz hasilatının artırılmasını öz gücümüzə
təmin etməli idik.
Rövnəq müəllimin rəhbərliyi ilə xüsusi qaz proqramı
hazırlandı və onun həyata keçirilməsi nəticəsində 2006-cı ildə
ARDNŞ üzrə qaz hasilatı 4.5 milyard kubmetrdən 2008-ci ildə
8.0 milyard kubmetrə çatdırıldı.
Qaz hasilatının artırılması sahəsində həyata keçirilən
xüsusi proqram nəticəsində artıq 2007-ci ildə Azərbaycan hər il
Rusiyadan idxal etdiyi 4.5 milyard kubmetr qazdan imtina etdi.
Gürcüstanda Kulevi terminalının istismara daxil edilməsini
ARDNŞ-nin beynəlxalq arenadakı fəaliyyətinin yeni mərhələsi
və onun dünyaya sərbəst çıxışı kimi qiymətləndirmək lazımdır.
Bu terminalın hazırda ümumi neft və neft məhsullarını ötürmə
gücü ildə 10 milyon tona qədər olsa da, layihə üzrə onun gücünün 15-20 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Gürcüstanda «SOCAR» brendi altında yanacaqdoldurma şəbəkəsi
daxilində 20 kompleks artıq istifadəyə verilmişdir və 2009-cu
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ilin sonunadək komplekslərin sayının 40-a çatdırılması nəzərdə
tutulur.
Beləliklə demək olar ki, cənab R.Abdullayevin rəhbərliyi
dövründə ARDNŞ dünyanın bir sıra ölkələrində sərmayə yatıran
və qlobal layihələr icra edən güclü bir Şirkətə çevrilmişdir.
Daha bir məsələ: acı bir həqiqətdir ki, neftçıxarmanın uzun tarixi ərzində Azərbaycan, xüsusən Abşeron torpaqları çirklənmiş,
quyulardan neftlə birlikdə çıxan mədən suları ekoloji mühiti
yararsız hala salmışdır. Buna görə də ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin 28 sentyabr 2006-cı il tarixli 1697 nömrəli sərəncamı
ilə «Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər
Planı» təsdiq edildi. Burada söhbət əsasən Bakı ətrafının və
Abşeron torpaqlarının təmizlənməsindən gedir. «Tədbirlər Planı»na görə işlərin çoxu ARDNŞ-yə tapşırıldı.
Rövnəq Abdullayev neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi uğrunda mübarizənin səmərəliliyinə nail olmaq üçün ekoloji qərargah təşkil etdi, qüvvələri səfərbər edərək, yeni struktur vahidləri yaratdı və qızğın iş başlandı: Bibiheybətdə 526
hektar çirkli torpaq sahəsinin monitorinqi aparıldı, 186 hektar
ərazi mexaniki və bioloji üsulla rekultivasiya edildi, burada
torpağın münbitliyini artırmaq üçün arpa və 30 min ağac əkildi.
Təmizləmə işlərini sürətləndirmək məqsədilə məhsuldarlığı
saatda 15 ton olan qurğu quraşdırıldı, mədən sularını axıtmaq
üçün istifadə edilən 2246 metrlik açıq torpaq kanal dəmir-beton
kanalla əvəz olundu, 1000 kubmetrlik iki rezervuar tikildi,
uzunluğu 800 metr, diametri 300 mm olan polad boru xətti korroziyaya davamlı şüşə-plastik borularla əvəz edildi. Yatağın
dəniz və quru hissələrindən ümumi çəkisi 3357 ton olan köhnə
estakada meydançaları, özüllər, yararsız yeraltı və yerüstü boru
xətləri, çənlər və sair metal konstruksiyalar sökülüb yığışdırıldı.
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Ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasındakı yataqlar üzrə neft,
lay və təsərrüfat-məişət çirkabının sızmasını ləğv etmək məqsədilə 10 torpaq neft anbarı sökülüb təmizlənmiş, 105 min metrə
qədər neft kollektoru, neft və qaz atqı xətləri təmir edilmiş və
ya yeniləşdirilmişdir. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir və
Rövnəq müəllimin də dəfələrlə bildirdiyi kimi, keçmişdən miras qalmış ekoloji problemlərin Suraxanı, Binəqədi, Qaradağ,
Əzizbəyov, Neftçala, Siyəzən rayonlarında və Şirvan şəhərində
də həll ediləcəyi gün uzaqda deyildir.
Dövlət Neft Şirkətinin son illərdəki nailiyyətləri barədə
düşünəndə belə bir həqiqəti bir daha təsdiq etməli olursan
ki, bəli, hər şeyi kadrlar həll edir. ARDNŞ-nin gücü, onun
nailiyyətlərinin rəhni də Şirkəti idarə edən, neft strategiyasının
uğurla həyata keçirilməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışan
mütəxəssislərin zəngin biliyi və təcrübəsi, yenilikçilik hissi, elmitexniki təfəkkür səviyyəsi, səriştəliliyi və təşkilatçılıq bacarığı,
enerji təhlükəsizliyi sahəsində dünyada gedən prosesləri
izləmək və təhlil etmək, ölkəmizin maraq və mənafelərini ən
müxtəlif səviyyələrdə ləyaqətlə qorumaq məharəti ilə bilavasitə
bağlıdır.
El sözüdür, deyir, tək əldən səs çıxmaz. Rövnəq Abdullayev də
ARDNŞ-yə Şirkətin qarşısında duran vəzifələri aydın təsəvvür
edən, əlbir və səmərəli fəaliyyət göstərməyi bacaran bir komanda ilə gəldi. Bu komandanın üzvləri o vaxtadək özlərini məsul
vəzifələrdə ən yaxşı cəhətdən göstərmişdilər və Azərbaycan
neftçiləri arasında yaxşı tanınırdılar. İndi isə onlar – Şirkətin
emal üzrə vitse-prezidenti David Məmmədov, sərmayələr və
marketinq üzrə vitse-prezident Elşad Nəsirov, vitse-prezident
Mikayıl İsmayılov, iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezident
Süleyman Qasımov, kadr, rejim və informasiya texnologiyaları
üzrə vitse-prezident Xalik Məmmədov, sosial məsələlər üzrə
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vitse-prezident Qorxmaz Hüseynov, ekologiya üzrə vitseprezident Muxtar Babayev, neft və qaz hasilatı idarəsinin rəisi
Rəhman Qurbanov, kapital qoyuluşları idarəsinin rəisi Ağasəf
Əliyev, işlər idarəsinin rəisi Yaşar Nəbiyev və başqaları bütün
səylərini birləşdirərək, eyni zamanda, Şirkətin Baş ofisində və
DNŞ tabeliyindəki müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərin bilik
və təcrübəsinə arxalanaraq, ARDNŞ qarşısında yeni üfüqlərin
açılmasına nail olmalıydılar.
İndi son beş-altı ildə keçilmiş yola nəzər salanda deyə bilərik
ki, ölkə Prezidentinin tapşırığına uğurla əməl edilmiş, ARDNŞ
dünyanın qabaqcıl neft-qaz şirkətlərindən birinə çevrilmişdir.
Mən bu vəzifənin həyata keçirilməsi üçün əllərindən gələni
etmiş fəhlə və mütəxəssislərin əksəriyyətini yaxından tanıyıram
və onların hər biri barəsində çox gözəl sözlər söyləyə bilərəm.
Şadam ki, onların əməyi layiqincə qiymətləndirilmişdir və əminəm ki, bundan sonra da qiymətləndiriləcəkdir.

NEFT MƏBƏDİNİN ZİYARƏTÇİLƏRİ

«Ə

srin Müqaviləsi» ilə başlanan böyük neft epopeyası,
dünyanın məşhur şirkətlərinin Azərbaycana axını, iqtisadiyyatımızın keçmiş sovet məkanında misli görünməmiş həcmdə sərmayələr meydanına çevrilməsi, yeni neft
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi ölkəmizə rəsmi və
işgüzar səfərlərin də sayını qat-qat artırmışdır. Prezidentlər, baş
nazirlər, nazirlər, mütəxəssislər, alimlər... Mən hələ yaxın-uzaq
ölkələrdən respublikamıza turist kimi gələnləri demirəm. Bu
adamların hamısı Azərbaycan neftinə, onunla bağlı layihələrə
böyük maraq göstərir, bizə əməkdaşlıq, işbirliyi təklif edirlər.
Bütün bunlar səbəbsiz deyil. Bu gün Azərbaycan Avropa
ölkələrinin neft və neft məhsulları ilə, eləcə də «mavi yanacaq»la
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təmin edilməsi işində mühüm rol oynayır.
Bizim neft məbədini ziyarət etməyə gələn dövlət və hökumət
başçılarını ARDNŞ-nin obyektlərində qəbul və müşayiət etmək,
neft sənayemizin tarixi, inkişaf mərhələləri və perspektivləri
barəsində onlara məlumat vermək və Bakımızın, mavi gözlü
Xəzərin, onun qoynundakı nəhəng neft platformalarının, BakıTbilisi-Ceyhan boru kəmərinin, Səngəçal terminalının rəmzi
olan xatirə hədiyyələrini təqdim etmək bəzən mənə həvalə edilir. Yaddaqalan görüşlərimiz, maraqlı söhbətlərimiz olur.
Litva Respublikasının Prezidenti Valdas Adamkus, Estoniya
Prezidenti Toomas Hendrik İlves, İsveçrə Konfederasiyasının
Prezidenti Paskal Kuşpen, Koreya Respublikasının Baş naziri
Han Sin Sun, Macarıstanın Baş naziri Ferents Dyurçanla görüşlərimi yaxşı xatırlayıram.
Səngəçal neft terminalında mən istiqanlı, hər şeylə dərindən
maraqlanan daha bir adamla da həmsöhbət oldum. 2009-cu ilin
avqustunda Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmiş Latviya Prezidenti
Valdis Zatlersdə və onu müşayiət edən şəxslərdə terminal
böyük maraq doğurdu. Onların bu nəhəng çənlər və qurğular
kompleksi ilə tanışlığı Xəzər Energetika Mərkəzindən başlandı.
Terminalın rəhbərləri ilə birlikdə mən qonaqlara bu Mərkəz
barəsində ətraflı məlumat verdim. Biz qeyd etdik ki, inşasına
2001-ci ildə başlanmış terminalda hər biri 880 min barrel xam
neft üçün hesablanmış üç rezervuar, baş nasos stansiyası, separatorlar, emal qurğuları, idarəetmə məntəqəsi vardır. Sonra
qonaqları terminalın ərazisində avtobus gəzintisinə dəvət etdik.
Düşünürəm ki, terminalla «Əsrin Müqaviləsi»nə uyğun olaraq, güclü neft-qaz layihələrinin qovuşduğu bir məkanla tanışlıq
Azərbaycanın müasir neft sənayesinin mənzərəsi barəsində latviyalı qonaqların təsəvvürünü xeyli genişləndirdi.
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1994-cü ildən Azərbaycanda ümummilli lider Heydər Əliyevin neft strategiyasının reallaşması istiqamətində həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatları,
«Azəri-Çıraq-Günəşli» yataqlarından Səngəçal terminalına çəkilən boru xətləri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk neft kəmərlərinin ölkə ərazisindəki hissələrində bütün
proseslərin bilavasitə bu terminaldan izlənilməsi barədə məlumatlara onların necə maraq göstərdiklərini görəndə bir neftçi
kimi ürəyim fərəh hissi ilə döyünür.
Bəli, bütün bu neft epopeyası, neft sənayesinin bugünkü heyranedici mənzərəsi və uğurla həyata keçirilən möhtəşəm neft
layihələri şanlı Azərbaycan neftçilərinin əməyinin və elmi-texniki təfəkkürünün bəhrələridir.
Əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmağı bacarmış Azərbaycan
neftçisi indi böyük neft salnaməsinin yeni parlaq səhifələrini
yazır və bunu bütün dünya görür.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, xarici ölkələrin dövlət və hökumət rəhbərləri, parlament üzvləri, ictimai və siyasi
xadimləri ilə Səngəçal Terminalında, dəniz mədənlərində, yaxud da ixrac neft və qaz boru kəmərlərinin keçdiyi yerlərdə –
Gürcüstanda, Türkiyənin Ceyhan limanında görüşlərimiz adətən
qeyri-rəsmi şəraitdə keçir, sadəliyi və səmimiliyi ilə fərqlənir. Və
mən həmişə düşünmüşəm ki, bu sadəlik və səmimiyyət neftin
və onu hasil edən adamların özündən, onların əməyindən gəlir.
Çox fikir vermişəm: neftçilərin fəaliyyət meydanını və onların
necə çalışdıqlarını görənlər sanki prezident, parlament sədri,
yaxud hökumət başçısı olduqlarını unudur, sadə, mehriban və
əməksevər insanlarla görüşdən xüsusi məmnunluq duyur, özləri də qaynayıb onlara qarışırlar...
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ЭЯНЪЛИЙИМЯ ДАЩА БИР ГАЙЫДЫШ

20

09-ъу ил нойабрын 5-дя дцнйанын сяккизинъи мюъцзяси
адландырылан Нефт Дашларынын артыг 60 иллийи гейд
олунду вя Президент Илщам Ялийев йеня дя мющтяшям йубилей
тядбирляриня гатылды. Щямин эцн дальалар гойнундакы яфсаняви
дяниз шящяриня эялмиш дювлят башчысыны дяниз нефтчиляри щярарятля
гаршыладылар.
Президент Илщам Ялийев яввялъя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят етди вя абидя юнцня эцл дястяси гойду.
Сонра о, нефтчилярин мядяниййят вя истиращят паркы вя бурадакы
икимяртябяли «Чай еви» иля таныш олду. Охуъулар цчцн дейим
ки, бу бянзярсиз паркда нефтчилярин истиращят етмясиндян ютрц
щяр ъцр шяраит йарадылмыш, эюз охшайан йашыллыглар гуъаьында 45
метр щцндцрлцйцндя Дювлят байраьы уъалдылмышдыр.
Президент Илщам Ялийев Щейдяр Ялийев музейинин ачылышында иштирак етди, улу юндярин иътимаи-сийаси вя дювлятчилик фяалиййятини, онун бюйцклцйцнц, нефт сянайесинин инкишафына диггят
вя гайьысыны якс етдирян чохсайлы тарихи фотолара вя диэяр експонатлара тамаша етди, музейин хатиря китабына цряк сюзлярини йазды. Даща сонра о, 1957-ъи илин нойабрында дяниздя щялак олмуш
нефтчилярин - Хязяр фатещляринин вя Азярбайъанын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризядя ъанындан кечмиш шящид
нефтчилярин хатирясиня уъалдылмыш абидя комплекслярини зийарят
етди, абидяляр юнцня эцл дястяляри гойду.
«28 Май» Нефт вя Газчыхарма Идарясинин газын илкин щазырланмасы, нягли вя компрессор сехиндя ися о, 2 нюмряли сыхыъы
компрессор стансийасынын ачылышында иштирак етди, дцймяни басмагла Илщам Ялийев стансийаны ишя салды.
Президент мядяниййят евиндя Нефт Дашларынын тарихини вя бу
эцнцнц якс етдирян фотолара марагла бахды. Сонра да щамымызла
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бирликдя о, Нефт Дашларынын 60 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли
мярасимдя иштирак етди.
Бцнювряси Гара дашлар цзяриндя гойулмуш мюъцзяляр адасына
щяср олунмуш филмин нцмайишиндян сонра мярасимин иштиракчыларыны вя бцтцн «гара гызыл» усталарыны йубилей мцнасибятиля
црякдян тябрик едян Илщам Ялийев деди ки, Нефт Дашларынын шанлы
тарихи дцнйада надир бир тарихдир.
Сон беш илдя бурада эюрцлмцш ишлярин ону чох севиндирдийини,
Нефт Дашларынын абадлашдырылыб эюзялляшдирилдийини, мюъцзяляр
адасында Азярбайъанын нефт сянайеси цчцн явязедилмяз техники гурьуларын йарадылдыьыны, юлкянин нефт-газ потенсиалынын
эцъляндирилмяси вя мцасирляшмяси цчцн чох мцщцм аддымларын
атылдыьыны гейд едян Президент деди ки, Нефт Дашлары щямишя
Азярбайъан халгынын гялбиндя йашайаъагдыр. О, Азярбайъан
халгынын, Азярбайъан дювлятинин айрылмаз бир дяйяридир, чох эюзял инкишаф нцмунясидир.
Дювлятимизин башчысы хатырлатды ки, дцнйада сянайе цсулу
иля илк нефт Азярбайъанда щасил олунмушдур, дяниздя илк нефт
Азярбайъанда щасил едилмишдир. Бу эцн мцстягил Азярбайъан
нефт-газ сащясиндя йеня дя юндя эедян юлкялярин сырасындадыр.
Тарихя мцраъият едян Президент деди ки, икинъи Дцнйа
мцщарибяси заманы Азярбайъан нефти олмасайды, мцщарибянин
нятиъяляри там башга ъцр ола билярди. Фашизм цзяриндя Гялябядя
Азярбайъан нефтинин, Азярбайъан нефтчиляринин мцстясна хидмятляри олмушдур.
1970-1980-ъы иллярдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля Азярбайъанда нефт сянайесинин инкишафы истигамятиндя чох
яламятдар аддымларын атылдыьыны билдирян Президент, щямин
иллярдя эюрцлмцш ишлярин мцстягиллик дюврцндя имзаланмыш
«Ясрин Мцqaviləси» цчцн мющкям бцнювря олдуьуну деди.
Билдирди ки, Азярбайъан тарихиндя «Ясрин Мцqaviləси»нин хцсуси
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йери вардыр вя Азярбайъанын мцстягил юлкя кими йашамасында
онун ролу явязолунмаздыр.
Азярбайъанын артыг инвестисийа ъялб едян юлкядян хариъдя
сярмайя гойан юлкяйя чеврилдийини сюйляйян Президент ялавя етди
ки, «…биз щятта бющранлы 2009-ъу илдя мадди сыхынтылар йашамырыг.
Яксиня, Азярбайъан дцнйа мигйасында надир юлкялярдяндир ки,
щятта 2009-ъу илдя игтисадиййаты инкишаф едиб вя бу илин 9 айында
игтисадиййат 6 фаиздян чох артыб. Бцтцн бунларын тямялиндя,
ялбяття ки, Азярбайъанын нефт стратеэийасы дайаныр. Дювлят Нефт
Ширкятинин хариъи тяряфдашларла уьурлу ямякдашлыьы буэцнкц
реаллыглары йарадыбдыр».
Сон иллярдя республиканын пайтахты Бакы шящяринин, юлкянин бюлэяляринин хейли абадлашыб эюзялляшдийини, йолларын
мянзярясинин тамамиля дяйишдийини, йени хийабанларын, паркларын салындыьыны, 1800 мяктябин, нечя-нечя сящиййя оъаьынын,
истиращят йерляринин истифадяйя верилдийiни дейян Илщам Ялийев
бу наилиййятляри дя нефтчилярин иши вя наилиййятляри иля баьлады.
Юлкядя сосиал щяйатын йахшылыьа доьру сцрятля дяйишилдийини
конкрет фактларла эюстярян Президент бир даща деди ки, «Бцтцн
бунларын тямялиндя … нефт сянайесидир, Азярбайъан нефтчиляридир.
Щямишя олдуьу кими, Азярбайъан нефтчиляри чох бюйцк щюрмятя
маликдирляр. Бу щюрмяти онлар юз зящмяти щесабына, чятин, аьыр
шяраитдя Азярбайъанын инкишафы цчцн чякилян зящмят щесабына
газанмышлар».
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин сон иллярдяки сцрятли
инкишафындан данышан Президент деди: «Вязифя гойулмушдур ки,
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти дцнйа мигйасында бейнялхалг
вя апарыъы ширкятлярин бириня чаврилсин. Бу истигамятдя вачиб
аддымлар атылыр. Артыг Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти юз имканлары - щям малиййя, щям техники имканлары щесабына кяшфиййат
ишляри апарыр. «Цмид» йатаьында газма ишляриня башланмышдыр.
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«Бабяк» йатаьында ейни дяряъядя газма ишляри апарылмалыдыр.
Яэяр о газма ишляри уьурла нятиъялянся, - биз буна инанырыг, Азярбайъанын нефт-газ потенсиалы даща да артаъагдыр».
Президент сюзцня давам едяряк деди : «Бу эцн бурада нцмайиш етдирилян филмдя чох мараглы кадрлар эюстярилди … о ъцмлядян
5 ил бундан яввялки эюрцшцмцзцн бязи эюрцнтцляри эюстярилди.
Мяним сюзлярим эюстярилди. Мян демишям ки, щяйатымын
мцяййян щиссяси Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиндя кечибдир.
Мяним цчцн бу чох язиздир, бу, тяърцбя цчцн чох дяйярлидир. О
сюзляри мян бу эцн дя тякрарлайа билярям. Беш ил кечяндян сонра
дейя билярям ки, 1994-2003-ъц иллярдя нефт ширкятиндя кечирдийим
илляр мяним буэцнкц фяалиййятим цчцн дя чох ваъибдир. Орада
ялдя едилмиш тяърцбя, нефтчилярля бир коллективдя олмаьым мяним
бу эцн Президент кими фяалиййятимдя дя чох ваъиб рол ойнайыр».
Азярбайъанын нефт сянайесинин бцтцн ишчилярини эюзял йубилей
мцнасибятиля бир даща црякдян тябрик едян Илщам Ялийев нитгинин
сонунда деди : «Сизи ямин етмяк истяйирям ки, мян щямишя сизинля
олаъаьам. Мян сизин дястяйинизи щямишя щисс едирям. Ямин
ола билярсиниз ки, сиз дя щяр заман мяним дястяйимя архалана
билярсиниз. Бир даща байрамыныз мцбаряк олсун, сизя ъансаьлыьы,
йени уьурлар арзулайырам».
Бу сюзляри динлядикъя мяним дя гялбим фярящ вя гурур
щисси иля чырпыныр вя мярасимин щяр бир иштиракчысы кими мян дя
севинъими алгышларла ифадя едирдим.
Йубилей мярасиминдя чыхыш едян Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкятинин президенти Рювняг Абдуллайев нефтчиляря
бюйцк гайьысы цчцн юлкя рящбяриня тяшяккцрцнц билдирди, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын нефт-газ сянайесинин
инкишафында мцстясна хидмятлярини хцсуси вурьулады.
Биринъи сырада Президентля йанашы отурмушдум. Айаьа галхыб
сящняйя йюняляндя о, эцлцмсяйиб деди:
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- Сизин цчцн вахт мящдудиййяти йохдур, Хошбяхт мцяллим, ня
гядяр истясяниз, данышын.
Тяшяккцр етдим. Улу юндяр Щейдяр Ялийеви хатырладым вя
бир даща ифтихар щисси иля дцшцндцм ки, мяня эюстярилян диггят
вя ещтирам онилликляр бойунъа давам едир, юзцнцн йени-йени
тязащцрляри иля гялбими риггятя эятирир…
Йубилей тядбирляриндя бизимля бирликдя иштирак етдийиня эюря
Президентя миннятдарлыьымы мян трибунадан да билдирдим. Сонра
да Нефт Дашларында кечмиш эянълийими, о иллярин адамларыны,
дювлят вя щюкумят рящбярляри иля эюрцшлярими хатырладым, йаддашымдан щеч вахт силинмяйян тяяссцратымы бюлцшдцм, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын нефт вя газ сянайесинин
инкишафында явязсиз хидмятляриндян данышдым. Сонра да сюзцмц
нефт-газ сянайесинин инкишафында, еляъя дя «Ясрин Мцгавиляси»нин
арайа - ярсяйя эятирилмясиндя Президент Илщам Ялийевин бюйцк
хидмятляринин цзяриня эятирдим. Гейд етдим ки, ъянаб Илщам
Ялийевин щяр кяся нясиб олмайан баъарыьы, тяшяббцскарлыьы,
ишя мясулиййятля йанашмасы щяля о вахт онун фитри истедадындан
иряли эялирди. «Ясрин Мцгавиляси» цзря данышыгларда ортайа чох
проблемляр чыхыр, мцбащисяляр йаранырды. Беля вахтларда бизи
чятинликлярдян ъянаб Илщам Ялийевин Бейнялхалг Мцнасибятляр
Институтуну битирмяси, онун дипломатик габилиййяти, бир нечя хариъи
дили мцкяммял билмяси гуртарырды. Мян дювлятимизин башчысынын
Азярбайъан реэионларынын щяртяряфли инкишафына да хцсуси диггят
йетирмясинин бюйцк разылыг доьурдуьуну билдиряряк дедим:
- Илщам Ялийев ъянабларынын районлара, реэионлара сяфярлярини
эюрцрсцнцз. Мян ачыг дейя билярям ки, - йашым инди аз дейилдир,
- районлары бу гядяр эязян дювлят башчысы эюрмямишям. Юзц дя
ъянаб Президент неъя эязир: 2-3 ил яввялъядян эедир, тапшырыгларыны
верир, ики-цч илдян сонра тязядян бир дя сяфяр едир, бизим Нефт
Дашларына эялдийи кими. Беш ил бундан габаг эялмишди. Беш илдян
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сонра йеня дя эялиб эюрсцн ки, биз ня иш эюрмцшцк. Бу, доьурдан
да адамларда бир мясулиййят йарадыр. Адамлар билирляр ки,
Президент сяфярини баша чатдырды, анъаг йеня эяляъякдир. Она
эюря дя даща мясулиййятля чалышырлар, гаршыйа гойулан вязифяляри
лайигинъя йериня йетирирляр.
Мян республикамызда эениш вцсят алан комплекс йенидянгурма ишляриндя Щейдяр Ялийев Фондунун хидмятлярини дя
хцсуси вурьуладым. Сонра да цзцмц Президентя тутуб дедим:
- Бцтцн нефтчиляр Сизинля фяхр едир. Биз Сизин арханызда даь
кими дайанмышыг. Ня вахт, щарада, щансы истигамятдя бизим
кюмяйимиз лазым олса, мян бунларын, тякъя бунларын йох, - мян
инди йашлыйам, нефт сянайесиндя ола билсин мяндян йашлы 1-2 няфяр
вар йа йохдур, - щамысынын адындан сюз верирям ки, биз Сизин
арханызъа эедяъяйик вя бцтцн ишляриниздя Сизя кюмяк едяъяйик.
Бундан сонра мярасимин нювбяти мярщяляси башланды: Президент Нефт Дашларынын 60 иллийи мцнасибятиля тялтиф олунмуш
нефтчиляря мцкафатлары тягдим етди.
Гоъаман нефтчи-мцщяндис Нуру Нурийев тялтиф олунанлар
адындан чыхыш едяряк, онларын ямяйиня верилян йцксяк гиймятя
эюря дювлят башчысына миннятдарлыьыны билдирди.
Президент Илщам Ялийев бир даща йубилей мцнасибятиля тябриклярини чатдырараг деди:
- Язиз достлар, сизи бир даща црякдян тябрик етмяк истяйирям.
Биз щяля чох эюрцшяъяйик. Бу эцн Хошбяхт мцяллим щямишя
олдуьу кими, чох эюзял вя мараглы чыхыш етди. Бизи чох мараглы
тарихи анлара гайтарды вя гейд етди ки, мян адятян бюлэяляря
тез-тез эедирям. Щяр дяфя эедиб, юз эюзцмля таныш олурам,
марагланырам, лазым олан эюстяришляри верирям вя сонра гайыдыб
йохлайырам. Амма Хошбяхт мцяллим бир мясяляни гейд етмяди: бу эцн биз автобусла Нефт Дашлары иля таныш оларкян
мян гейд етдим ки, кечян дяфя бурада эюрдцклярим бу эцн
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там башга мянзярядир. Йяни беш ил ярзиндя бюйцк фярг, бюйцк
ирялilяйишляр вардыр. Щяля мян вертолйотла бура йахынлашанда
эюрдцм ки, биналар тямир олунуб, эюзял парклар салыныб, эюзял
мяишят обйектляри тикилиб. Хошбяхт мцяллимя дедим ки, иншаллащ,
5 ил бундан сонра да эяляъяйям, чох эцман ки, даща да йахшы
дяйишикликляр олаъагдыр. Хошбяхт мцяллим дя деди ки, инди 5 ил
бундан сонра мян ня олаъаьам, билмирям. Дедим ки, еля шей
йохдур, сиз олмасаныз, мян эялмяйяъяйям. Беш ил бундан сонра
бурада нювбяти йубилейи бярабяр гейд едяъяйик.
Нефт Дашларында бизимля кечирдийи бцтцн вахт ярзиндя
Президентин цзцндян севинъ вя тябяссцм яскик олмады. О,
архасында дайанан бюйцк нефтчиляр ордусунун мящяббятини вя
дястяйини айдын щисс едир, Хязяр фатещlяри иля фяхр едирди. Щямин
эцн санки бцтцн Нефт Дашлары бц ифтихар щиссиня бцрцнмцшдц.
Яфсаняви дяниз шящяринин йубилейи мяним цчцнся щям дя
эянълик илляримя йени бир гайыдыш олду…
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DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR...

H

əqiqətən də dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar, gedər...
Böyük yanğı var bu sözlərdə, dərin təəssüf hissi var. Heç kəs
bu pəncərədən ayrılmaq, onun qabağından çəkilmək istəmir
axı! Hamı baxdıqca baxmaq istəyir bu pəncərədən... Amma gün
gəlir ki...
Böyük Səməd Vurğun demişkən,
Əzəldən belədir çünki kainat,
Cahan daimidir, ömür amanat.
Amma burada incə bir məsələ var: gərək öz ömür payını elə
yaşayasan ki, səndən sonra həmin o pəncərədən baxanlar və
onların da ardınca gəlib o pəncərənin qabağından keçənlər bu
dünyada səni də görələr, sənin izlərini də. Yəni gərək yaxşı işlər
– faydalı, xeyirli işlər görəsən və yaxşı da ad qazanasan. Nahaq
yerə deməyiblər ki, igid ölər, adı qalar!
Azərbaycan neftçiləri arasında belə igidlər çox olub. Adamlar
onları unutmayıblar, indi də xatırlayırlar, gördükləri böyük
işləri də tez-tez yada salırlar. Mən də bu kitabın həm birinci,
həm də indiki nəşrinin səhifələrində yeri gəldikcə onların
bəziləri barəsində söhbət açmağı, həmin insanların xatirəsinə
ehtiramımı göstərməyi və onları gənc nəslə tanıtdırmağı özümə
borc bilmişəm və bundan ürəyimdə rahatlıq duymuşam.
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Azərbaycanı və mənsub olduğu xalqı şöhrətləndirənlərdən
biri də görkəmli neftçi-alim, gözəl ziyalı və təvazökar insan
Fərman Qurban oğlu Salmanov idi.
Fərman Salmanov 1928-ci il iyulun 28-də Şəmkir rayonunun
Morul kəndində anadan olmuşdu. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunda oxumuş, 1954-cü ildə
həmin institutun geoloji kəşfiyyat fakültəsini qurtarmışdı. Əmək
fəaliyyətinə geoloji ekspedisiyada başlamışdı. 1954-1959-cu illərdə
isə Novosibirsk geologiya idarəsində geoloq, böyük geoloq, neft
kəşfiyyatı ekspedisiyasının rəisi olmuşdu.
1959-cu ildə Tümen Ərazi Geologiya İdarəsi Surqut neft kəşfiyyatı ekspedisiyasının rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdi. 1962-1964cü illərdə Ust-Balık ekspedisiyasının baş geoloqu, 1964-1970-ci
illərdə Pravdinsk neft kəşfiyyatı ekspedisiyasının rəisi, 19701987-ci illərdə Tümen Baş Geologiya İdarəsi rəisinin müavini
və rəisi vəzifələrində çalışmışdı. Fərman Salmanov 1987-1991ci illərdə SSRİ geologiya nazirinin müavini olmuşdu. 1992ci ildən «Rospan İnternəşnl» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti, 2002-ci ildən isə «İtera» şirkəti Direktorlar Şurası
sədrinin müşaviri, həmçinin «Yuqneftqaz» Səhmdar Cəmiyyəti
Direktorlar Şurasının sədri işləmişdi.
Bütün həyatını neft və qaz yataqlarının işlənməsinə həsr etmiş
Fərman Salmanovun adı dünya neft tarixinə Tümenin zəngin
təbii sərvətlərinin ilk kəşfiyyatçılarından biri kimi daxil olub. O,
«Qərbi Sibirdə neft yoxdur», - deyənlərin yanıldıqlarını sübut
edərək, 1961-ci ildə orada ilk neft yataqlarını üzə çıxarıb. Onun
rəhbərliyi altında karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin yüzdən
artıq irihəcmli yataq kəşf edilib və istismara verilib. Məhz həmin
yataqların işlənilməsi sayəsində keçmiş İttifaq dünyanın ən çox
neft və qaz ixrac edən ölkələri sırasına çıxmışdı.
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İstehsalatdakı uğurlarını elmi fəaliyyətlə səmərəli şəkildə
əlaqələndirən F.Salmanov 1972-ci ildə doktorluq dissertasiyası
müdafiə edərək, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru elmi
dərəcəsi almışdı. 1989-cu ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü seçilmişdi.
Fərman Salmanov ictimai xadim kimi də coşğun fəaliyyət
göstərirdi. Ayrı-ayrı illərdə o, Azərbaycanın və Rusiyanın ali
məclislərinin deputatı olmuş, iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, Rusiyada Azərbaycan diasporunun formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi işinə böyük əmək sərf etmişdi.
Neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə Fərman Salmanov Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına, Lenin mükafatına,
keçmiş İttifaqın orden və medallarına layiq görülmüş, müstəqil
Azərbaycanın ali mükafatı – «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunmuşdu.
Dünyasını o, 2007-ci il, martın 31-də, ömrünün 79-cu ilində
dəyişdi. Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bu, ağır itki idi. Respublika qəzetlərində Azərbaycan rəhbərliyinin, elmimizin və
neft sənayesi işçiləri nümayəndələrinin imzaladıqları nekroloq
dərc edildi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı adından
və şəxsən öz adından F.Salmanovun qohumlarına və yaxın
adamlarına dərin hüznlə başsağlığı verdi.
Aprelin 3-də isə Moskvanın Vaqankovo qəbiristanında mərhumla vida mərasimi oldu. Qeyd edim ki, ölkəmizin Rusiyadakı
səfirliyi və Ümumdünya Azərbaycan Konqresi də F.Salmanovun
dəfn mərasiminin layiqincə keçirilməsi üçün əllərindən gələni
etmişdilər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu mərasimdə Milli Məclis sədrinin müavini Valeh Ələsgərovla, Sənaye
və Energetika naziri Natiq Əliyevlə və Rusiyadakı səfirimiz
Polad Bülbüloğlu ilə birlikdə mən də iştirak etdim.
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Prezident İlham Əliyevin mərhumun ailəsinə başsağlığını
V.Ələsgərov oxudu. Valeh müəllim qeyd etdi ki, Fərman Salmanovun adı onun doğma xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.
P.Bülbüloğlu öz çıxışında dedi ki, Fərman Salmanov görkəmli
insan idi və biz azərbaycanlılar fəxr edirik ki, vətənimiz belə
əfsanəvi oğul yetirmişdir.
Mərasimdə çıxış etmək üçün mənə də söz verildi. Tələbəlik
illərindən tanıdığım Fərman Salmanov haqqında xatirələrimi
söylədim. Qeyd etdim ki, o, dahi geoloq və dahi neftçi idi.
Fərman Salmanov o romantik geoloqlardan idi ki, onlar üçün
xəyal ilə gerçəklik arasında sərhəd mövcud deyil. Və bu gün
düşünürəm ki, Fərman Salmanov öz həmkarları, iş yoldaşları
ilə birlikdə Qərbi Sibirin ona layiq olduğu şöhrəti qazandırmış
zəngin, ucsuz-bucaqsız neft yataqlarını açmasaydı, öz arzusunun ardınca daha uzağa, hara isə başqa planetə yollanacaqdı,
amma bu nefti onsuz da tapacaqdı. Çünki o, dahi xəyalpərvər
və yorulmaz tədqiqatçı idi. O, Sibiri, bu sərt və nəhəng diyar isə
onu şöhrətləndirdi. Geologiya tarixində, neft və qaz sənayesinin
tarixində onun adı əbədi qalacaqdır.
Mərasimdə Rusiya Neft Sənayeçiləri İttifaqının sədri G.Şmal,
keçmiş SSRİ geologiya nazirinin birinci müavini V.Zubarev,
Xant-Mansi mahalının vitse-qubernatoru V.Karasyov, «NQK
İtera» MMC sədrinin birinci müavini Q.Sidanov, Yamal-Nen
muxtar mahalı qubernatorunun birinci müavini Astrianın, RF
Ticarət-Sənaye Palatasının sədri Y.Primakov, Rusiyanın əməkdar geoloqu L.Rovnin və başqaları çıxış edib, F.Salmanovu
gözəl insan və misilsiz mütəxəssis kimi xatırladılar.
Matəm mərasimindən sonra Fərman Salmanovun cənazəsi
oğlunun yanında torpağa tapşırıldı. Onun məzarı üstünə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından, ölkəmizin Mos264
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kvadakı səfirliyi, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi, «LUKoyl»
neft şirkəti və Rusiyanın neft-qaz sektorunun digər təşkilatları
adından əklillər qoyuldu.

Azərbaycanı və azərbaycanlı həmkarlarını heç vaxt unutmayan, onları həmişə ehtiramla yad edən görkəmli neftçilərdən
biri də Rusiya-Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin sədri,
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin mükafatı laureatı Nikolay
Konstantinoviç Baybakov idi.
Azərbaycan neft sənayesinin qocaman nümayəndəsi kimi
N.Baybakov bizim hər birimiz üçün çox doğma adam idi, müdriklik, əməksevərlik və təvazökarlıq timsalıydı.
Onun tərcümeyi-halı, keçdiyi böyük ömür yolu gənclər üçün
heyrətamiz nümunədir.
Nikolay Baybakov 1911-ci il mart ayının 7-də Bakı şəhərinin
Sabunçu qəsəbəsində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdu.
1932-ci ildə Azərbaycan Neft İnstitutunu bitirib, Bakının neft
mədənlərində mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdı.
1940-cı ildə – 29 yaşında ikən o, SSRİ xalq neft sənayesi
komissarının müavini, 1944-cü ildə isə xalq komissarı olmuşdu.
Daha sonra SSRİ-nin cənub və qərb rayonlarının neft sənayesi
naziri, SSRİ neft sənayesi naziri, SSRİ və RSFSR Dövlət Plan
komitələrinin sədri, Krasnodar və Şimali Qafqaz iqtisadi rayonları xalq təsərrüfatı şuralarının sədri, SSRİ Dövlət Plan
Komitəsi yanında Dövlət Kimya və Neftçıxarma komitələrinin
sədri vəzifələrində çalışmışdı. 1965-ci ildən 1985-ci ilədək SSRİ
Dövlət Plan Komitəsinin sədri ‒ SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
müavini işləmiş, bu vəzifədən azad edildikdən sonra 1988-ci
ilədək SSRİ Nazirlər Soveti yanında dövlət müşaviri olmuşdu.
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Təqaüdə çıxdıqdan sonra Nikolay Konstantinoviç Rusiya Neft
və Qaz Universitetinin Qəyyumlar Şurasının fəxri prezidenti,
energetika-yanacaq sektoru ilə bağlı müxtəlif assosiasiya və
fondların rəhbəri, Rusiya - Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin
sədri kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Nikolay Baybakov həm də tanınmış ictimai xadim idi. O, səkkiz çağırış SSRİ Ali Sovetinə Azərbaycandan deputat seçilmişdi.
Bütün ömrü boyu Azərbaycanla sıx bağlı olmuşdu və xüsusilə
SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədri olarkən respublikamızın
inkişafına böyük diqqət yetirmişdi. Təsadüfi deyil ki, o, müstəqil
Azərbaycanın ali mükafatları – «İstiqlal» və «Şöhrət» ordenləri
ilə təltif edilmişdi.
N.Baybakov 2008-ci il martın 31-də ömrünün 98-ci ilində
Moskvada vəfat etdi. Azərbaycan rəhbərliyinin, Nikolay Konstantinoviçin bakılı həmkarlarının imzaladıqları nekroloqda
onun fəaliyyətinə və insani keyfiyyətlərinə böyük qiymət verildi, qeyd olundu ki, onun aramızdan getməsi Azərbaycan ictimaiyyəti üçün ağır itkidir.
Respublikanın Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Moskvada
N.K.Baybakovla vida mərasimində mərhumun azərbaycanlı
həmkarlarının nümayəndələri də iştirak etdilər. Orada mən də
çıxış etdim. Baybakovu əfsanəvi neftçi adlandırdım, onun Bakı
mədənlərində, o cümlədən Balaxanıda keçən gənclik illərindən
danışdım, onunla görüşlərimi xatırladım. Bizim tanışlığımızın
tarixi 1954-cü ilə gedib çıxırdı. O vaxt mən Neft Daşlarında
işləyirdim, gənc geoloq idim. O isə neft sənayesinin tanınmış
marşalı, SSRİ-nin neft sənayesi naziri idi və əynindəki geyim
də marşalların geyiminə bənzəyirdi. Amma bu geyim forması
olmasaydı belə, bizim üçün o, neft sənayesinin sərkərdəsi idi.
Bizim tanışlığımız sonralar böyük dostluğa çevrildi.
1999-cu ildə biz onu «Neft Daşları» yatağı açılışının yarıməsrlik
266

Xoşbəxt YUSİFZADƏ

yubileyinə dəvət etdik. Bakıya gəldi. Düz qırx beş ildən sonra
Neft Daşlarını yenidən gördü. Elə sevinirdi ki!.. Təəssüratını
mənə söyləyəndə gözləri gülürdü. Onunla son görüşlərimin biri
2005-ci il aprelin 12-də oldu. Nikolay Konstantinoviç özünün
«Нефтяной фронт» («Neft cəbhəsi») kitabını mənə bağışladı.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada o, neftçi və iqtisadçı kimi
tanınırdı. İlk növbədə o, neftçi idi. Təsadüfi deyil ki, özünün
avtobioqrafik kitabını da «Дело жизни. Записки нефтянника»
(«Ömür işi. Neftçinin qeydləri») adlandırmışdı. Böyük Vətən
müharibəsi illərində Bakı neftçilərinin hünərindən də bəhs edən
müəllif yazırdı: «Bakı neftçilərinin simasında ölkə böyük əmək
qəhrəmanlığı göstərməyə qadir olan qvardiyaçılarını görürdü».
Çıxışımda mən belə bir faktı da qeyd etdim ki, Azərbaycan
N.K.Baybakovu heç vaxt yaddan çıxarmırdı. «Şöhrət» ordeni ilə onu ulu öndərimiz Heydər Əliyev, «İstiqlal» ordeni ilə
Prezident İlham Əliyev təltif edib. Özü də Azərbaycanın bu
yüksək mükafatlarına layiq görüləndə Nikolay Konstantinoviç
artıq çoxdan pensiyada idi.
Bax, əsl insanlıq, həqiqi qədirbilənlik budur! Vəzifədə olanda
adamı hamı yada sala bilər, pensiyaya çıxıb evdə oturanda isə
adamı əsl kişilər yada salır...
Bəli, dünya həqiqətən də bir «pəncərə»dir. Amma bu pəncərədən baxanlar dünyanı bom-boş bir çöllük, quru bir səhra
şəklində görmürlər. Onlar bu «pəncərə»dən Fərman Salmanov
və Nikolay Baybakov kimi insanların adlarını və gözəl əməllərinin bəhrələrini görürlər...
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YENİ ƏLAMƏTDAR HADİSƏLƏR
XIRDA ŞƏRHLƏRLƏ

H

əqiqi elm insandan xüsusi istedad, zəngin bilik və
böyük araşdırıcılıq qabiliyyəti tələb edir. Bütün bu keyfiyyətlər isə özünü elm adamının əsərlərində, ixtira və kəşflərində və təbii ki, ilk növbədə onun namizədlik və doktorluq
dissertasiyalarında büruzə verir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafına kifayət qədər ciddi diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) bu sahədə
xüsusi rol oynayır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21
fevral 2003-cü il tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə Ali Attestasiya
Komissiyası haqqında Əsasnamə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İcra Aparatı rəhbərinin 5 mart 2003-cü il tarixli 13 nömrəli sərəncamı ilə AAK-ın rəyasət heyətinin tərkibi
təsdiq olunmuşdur. Milli Elmlər Akademiyasının akademiki
Arif Şəfaət oğlu Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi Komissiyanın
üzvləri Azərbaycan elmi və texniki fikrinin, təhsil, mədəniyyət
və incəsənətinin ən görkəmli nümayəndələridir. Komissiyanın
üzvü kimi bu qurumda onlarla birlikdə mən də fəaliyyət
göstərirəm. Burada bizim hamımızın məqsədi ölkəmizdə tətbiqi, nəzəri və fundamental elmlərin inkişafına var qüvvə ilə
xidmət etməkdir.
Çox deyilmiş fikir də olsa, təkrar etmək istəyirəm: gələcək
elmli insanların və elmli ölkələrindir.

2007-ci il martın 27-də Gülüstan Sarayında Xəzər İnteqrasiya İşgüzar Klubunun (CİBC) «Caspian Energy İntegration
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Award-2007» mükafatlarının təqdimat mərasimi oldu. Mərasimə
mən də dəvət edilmişdim və qeyd edim ki, bu, tanınmış siyasi xadimlərin, Milli Məclis üzvlərinin, nazirlərin, elm və iş
adamlarının, xarici şirkətlərin rəhbərlərinin, mədəniyyət və
incəsənət ustalarının da iştirak etdikləri çox elitar bir toplantı
idi. Burada məlumat verildi ki, Xəzər dənizi – Qara dəniz regionunun 300 şirkəti CİBC-nin üzvüdür.
CİBC-nin prezidenti və baş icraçı direktoru Telman Əliyev
mərasimi açıb bildirdi ki, İnteqrasiya İşgüzar Klubunun Xəzər
dənizi – Qara dəniz və Baltik dənizi regionlarının 32 ölkəsində
1500 şirkətin işçiləri və klubun üzvləri arasında keçirdiyi ekspert
sorğusunun nəticələrinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Xəzəryanı və Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin regional iqtisadi inteqrasiyasının inkişafında və Qazaxıstan - Azərbaycan - Gürcüstan - Türkiyə beynəlxalq inteqrasiya nəqliyyat sisteminin yaradılmasında şəxsi xidmətlərinə
görə «İlin islahatçısı» baş nominasiyasında «Caspian Energy
İntegration Award-2007» Beynəlxalq elit platin mükafatının
Qran-pri laureatı elan olunmuşdur.
Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu isə bu
mükafata «Konsolidasiya və inkişaf» nominasiyasında layiq görülmüşdür. Daha sonra «Caspian Energy İntegration
Award - 2007» mükafatının digər nominantlarının adları
açıqlandı. CİBC-nin Azərbaycan tərəfindən həmsədri, Sənaye
və Energetika naziri Natiq Əliyevlə («Beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizinin həyata keçirilməsinə töhfəyə görə»), Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasovla («İnformasiya texnologiyalarının inkişafına töhfəyə görə»), Xarici İşlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevlə («Beynəlxalq arenada Azərbaycanın mövqelərinin möhkəmlənməsinə töhfəyə
görə»), Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar naziri Hilmi
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Gülərlə («Xəzər-Qara dəniz regionu ölkələrinin enerji sahəsində
əməkdaşlığının fəallaşdırılmasına töhfəyə görə»), Gürcüstanın
ölkəmizdəki sabiq səfiri Zurab Qumberidze («AzərbaycanGürcüstan əlaqələrinin inkişafı və möhkəmlənməsinə töhfəyə
görə») ilə birlikdə mən də («Neft sənayesinin inkişafına töhfəyə
görə») «Caspian Energy İntegration Award-2007» mükafatının
laureatı oldum. Hamımız çıxış edib mükafat üçün klubun təşkilat
komitəsinə təşəkkürümüzü bildirdik.

2005-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə mənə
«professor» elmi adı verilmişdi. 2007-ci il aprelin 26-da isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına həqiqi və müxbir üzvlərin
seçkisi keçirildi. Seçkinin nəticələrinə görə, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının 16 yeni həqiqi üzvü və 35 müxbir üzvü
seçildi.
AMEA-nın yeni həqiqi üzvlərinin siyahısında mənim də adım
var idi. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, tarixi həqiqət naminə
qeyd etməliyəm ki, mən Azərbaycanın bilavasitə neft sənayesi
istehsalatında fəaliyyət göstərən ilk akademik oldum. Siyahı
televiziya və radio ilə oxunduqdan bir-iki dəqiqə sonra telefon
zəngləri başlandı. Neftçilər, elmimizin tanınmış nümayəndələri,
dostlar, qohumlar və tanımadığım adamlar məni təbrik edir, xoş
arzularını bildirirdilər. Etiraf edim ki, onların təbrikləri məni
çox sevindirdi. Əgər heç adını bilmədiyin insanlar da səni təbrik
edirlərsə, deməli, ömür hədər getməyib. Altı ixtira, Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində işıq üzü görmüş 160-dan çox elmi əsər
– monoqrafiyalar, məqalələr, tərtib edilmiş atlaslar... Bunun bir
neftçi-alim ömrü üçün az və ya çox olduğunu söyləyə bilmərəm.
Yalnız onu deyə bilərəm ki, bu əsərlərin heç biri rahat və sakit
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şəraitdə yazılmayıb. Onların hər birinin səhifələrindən yerin
təkinin, Xəzərin səsi eşidilir. Həcmindən asılı olmayaraq, onların
hər biri mənim üçün əzizdir və xoşbəxtəm ki, elmi işlərim həm
ölkəmizdə, həm də onun hüdudlarından kənarda həmkarlarımın
diqqətini cəlb edə bilib.
Xüsusi məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, mən
heç vaxt həmkarlarımın – neftçilərin və elm adamlarının diqqətindən kənarda qalmamışam. Neftimizlə bağlı əlamətdar
hadisələr baş verdikdə, eləcə də ad günlərimdə, yubileylərimdə
onlar xoş sözlər, dəyərli fikirlər söyləyib, xidmətlərimi yüksək
qiymətləndiriblər və çox zaman öz ürək sözlərini qəzet-jurnal
səhifələrinə çıxarıblar, radiodan və televiziya ekranlarından
səsləndiriblər. Onların böyük səxavət və səmimiyyətlə yazdıqlarını və söylədiklərini mən həmişə şanlı neftçilər ordusunun və
elmi ictimaiyyətimizin fikri kimi qəbul etmiş, bununla fəxr etmiş,
bundan şərəf duymuşam. Hamısına öz dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsini və onun
Azərbaycan tarixindəki misilsiz xidmətlərini əbədiləşdirmək
məqsədilə ölkə Prezidentinin 10 mart 2004-cü il tarixli Fərmanı
ilə Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatı təsis
edilmiş, Prezidentin 20 sentyabr 2007-ci il tarixli Fərmanı ilə bu
Mükafatın Əsasnaməsi təsdiq olunmuşdur. Bu Əsasnamənin
icrasını təmin etmək üçün Prezidentin 14 noyabr 2007-ci il tarixli Fərmanı ilə Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyası yaradıldı.
Adımı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərlik etdiyi Komissiyanın üzvləri sırasında görəndə və bu
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Komissiyanın tərkibində də Heydər Əliyev əqidəsinə, onun
xatirəsinə xidmət edəcəyimi düşünəndə qəlbən kövrəldim və
sevindim.

2008-ci il iyunun 8-i idi. Referentim Natiqə Hüseynova imzaladığım bəzi sənədləri götürməyə gələndə gülümsəyib dedi ki,
indicə Türkiyədən zəng etmişdilər. Başqa telefonla danışdığınız
üçün Sizi calaşdıra bilmədim. Amma yenə zəng edəcəklər.
Soruşdum ki, nə deyirdilər.
– Yaxşı xəbərdir, - deyə Natiqə cavab verdi. – Zəng edən şəxs
bildirdi ki, neft sənayesinin inkişafında və Azərbaycanla Türkiyə
arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində
xidmətlərinə görə akademik Xoşbəxt Yusifzadə Türk Dünyası
Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
seçilib. Akademiyanın İdarə Heyətinin 7 iyun 2008-ci il tarixli
qərarı ilə Siz elmi nailiyyətlərinizə və neft sənayesində uğurlu
fəaliyyətinizə görə Akademiyanın «Uluslararası Altın Yıldız
Madalyası» ilə də təltif edilmisiniz.
İyunun 21-də Akademiyanın İdarə Heyətinin üzvü, Lefke
Avropa Universitetinin Ankara təmsilçisi, professor, doktor Hayretdin İvgin və Akademiyanın Azərbaycan nümayəndəliyinin
rəhbəri Elçin İsgəndərzadə ARDNŞ-də oldular, Türk Dünyası
Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının üzvü diplomunu və Akademiyanın «Beynəlxalq Qızıl Ulduz Medalı»nı mənə
təqdim etdilər.
Akademiyanın 4 fevral 2009-cu il tarixli qərarına əsasən isə
mən 2008-ci ilin yekunlarına görə «İlin alimi» seçildim. «İlin
alimi» diplomu və xatirə nişanı da mənə Bakıda təqdim edildi.
Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə məni
qarşılıqlı hörmət hissi və dostluq münasibətləri birləşdirir.
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Bunun səbəbini ən əvvəl neftçi peşəsində axtarmaq lazımdır.
Azərbaycanda neftçilərə həmişə dərin ehtiram bəsləyiblər və
burada jurnalistlər də kənarda qalmayıblar. Öz yazılarında,
televiziya və radio verilişlərində onlar neftçilər barəsində daim
sevə-sevə söhbət açıblar, vaxtaşırı məni də yada salıb, qəzetjurnal səhifələrindən, efirdən və ekrandan mənə səmimi sözlər
ünvanlayıblar. Jurnalistlər mənə tez-tez müraciət edirlər və
yaxşı bilirlər ki, suallarının heç biri cavabsız qalmayacaq, çünki mən jurnalist peşəsinə – bu çətin və şərəfli işə azdan-çoxdan
bələdəm: bir vaxtlar Azərbaycan televiziyasında neft və qaz
sənayesindən, onun nailiyyətləri və problemlərindən bəhs edən
verilişlərin hazırlanmasında yaxından işturak etmişəm, mətbuat
səhifələrində elmi-publisistik yazılar da dərc etdirmişəm və qələm
təcrübələrim “Ömrümün illəri və izləri” adlı kitabımın işıq üzü
görməsi ilə nəticələnib. Bunlar isə görünür ki, media işçilərinin
diqqətindən kənarda qalmayıb. 2009-cu ildə Azərbaycan Kütləvi
İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının “İnam” şərəf
diplomuna, “Qızıl qələm” və “Fəzilət” media mükafatlarına layiq görülməyimi mən bu diqqətin ifadəsi hesab edirəm.
Bu faktları qeyd etməkdə məqsədim mükafatlarım, ictimai və elmi-praktiki fəaliyyətimə dair məlumatların siyahısını
genişləndirmək deyil. Sadəcə olaraq, düşünürəm ki, əgər mənə,
gördüyüm işlərə, elmi fəaliyyətimə maraq göstərir və məni yada
salırlarsa, deməli, hələ mən insanlara, Vətənimə, doğma Xəzərə
və neft sənayesinə lazımam. Və əgər lazımamsa, deməli, yenə
də yarım əsr bundan əvvəlki kimi – gənclik həvəsi ilə yaşayıbyaratmalıyam.
Ölkənin öz müstəqilliyini möhkəmləndirdiyi bir dövrdə
onun vətəndaşlarından biri kimi mən əllərimi qoynuma qoyub
otura bilmərəm.
Mənim buna haqqım yoxdur.
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MƏNİM HOBBİM
FUTBOL ADİ OYUN DEYİL – MİLYON-MİLYON QƏLBİN
DÖYÜNTÜLƏRİ, ÇIRPINTILARIDIR

«H

obbi» – ingilis sözüdür və mənası da
«məşğuliyyət»dir. Amma elə-belə məşğuliyyət
deyil, adamın öz asudə vaxtını ona səxavətlə həsr etdiyi
məşğuliyyətdir. Boş vaxtlarında hərə bir işlə məşğul olur. Biri
neft buruğunun, yaxud da yelkənli gəminin maketini düzəldir,
başqa birisi rəngbərəng balıqlar, quşlar saxlayır və bundan
böyük zövq alır. Bəziləri oyma və döymə üsulu ilə çay daşları,
metal və ağac üzərində şəkillər çəkir, bəziləri də poçt markası,
alışqan, patefon valları, döş nişanları... toplayır, onların tarixini
öyrənir...
İnsanların maraq dairəsi çox genişdir və hesab edirəm ki,
bunların hamısı çox faydalı işlərdir: adamlar asudə vaxtdan da
səmərəli istifadə edir, öyrənir, zövq alır, öz məşğuliyyətlərini
başqalarına da sevdirirlər...
Düzünü deyim ki, mənim həyatımın çox hissəsi işdə keçib
və bəzən günlərlə «asudə vaxt» üzünə həsrət qalmışam, gözümün acısını azacıq da olsa, almaq üçün bir-iki saat vaxt tapanda,
buna da sevinmişəm.
Və bir də dünyagörmüş kişilərlə kəlmə kəsmək, onların söhbətlərini, xatirələrini dinləmək imkanı əldə edəndə sevinmişəm
və hər dəfə də dünyanı sanki yenidən kəşf etmişəm. Bəs yaxınuzaq qohumlar?! Adamlar bir-birilərini gec-gec görəndə getdikcə
yadlaşırlar. Buna isə yol vermək yalnız qohumluq əlaqələrini
deyil, adət-ənənələri də itirmək, mənəvi cəhətdən yoxsullaşmaq
deməkdir. Buna görə də Fəridə xanımla mən evimizin həmişə
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qonaqlı-qaralı olmasını istəmiş və səbəb oldu-olmadı doğma və
yaxın adamları bir yerə toplamağa çalışmışıq. Mənim və Fəridə
xanımın qohumlarımız, dost və tanışlarımız çoxdur. Onları biz
heç vaxt unutmur, həmişə hörmət və məhəbbətlə yad edirik.
Bununla yanaşı, asudə vaxtlarımın böyük hissəsini mən mütaliəyə, futbola və fotoqrafiyaya həsr etmişəm.
Müdriklər, tarixi şəxsiyyətlər və məşhur yazıçılar kitabı bizə
bilik mənbəyi kimi nişan verib, özlərinin ən yaxşı keyfiyyətləri
üçün məhz kitaba minnətdar olduqlarını bildiriblər. Mən də
o fikirdəyəm ki, kitabdan gen düşən adam cəmiyyətin ümumi inkişafından kənarda qalar, onun üçün mədəni və mənəvi
zənginlik yolu oxuduğu sonuncu kitabla qurtarar. Xoşbəxtəm
ki, mənim kitabla dostluğum, ünsiyyətim uzun illərdir davam
edir və əminəm ki, ömrümün sonunadək bizim aramızdan
heç «su» da keçməyəcək. İndinin özündə də mən xoşuma gələn nəsihətamiz şeirləri, lətifələri, ayrı-ayrı kitablarda rast gəldiyim atalar sözlərini, tarixi şəxsiyyətlərin fikirlərini səliqə ilə
xüsusi dəftərlərə köçürürəm. Mənim üçün bunlar müdriklik
dəftərləridir.
Futbolu da mən uşaqlıqdan sevmişəm. Məktəb illərində o
qədər top «qovmuş», o qədər yıxılıb-durmuşam ki! Sonra tale
məni dənizə – dalğalar qoynuna aparıb çıxardı. Daha dostlarla
birlikdə futbol oynamaqdan söhbət gedə bilməzdi. Estakada
futbol meydançası deyildi: burada gecə-gündüz işləmək, yeniyeni yataqlar aşkar etmək, neft və qaz hasilatını artırmaq lazım
idi.
Lakin mən futbola «əlvida» demədim. Milyonların qəlbinə hakim kəsilən bu gözəl oyunun sədaqətli azarkeşi oldum. Hər bir
oyunu səbirsizliklə gözləməyə başladım. Bakının, Moskvanın,
digər şəhərlərin stadionları mənim üçün hissin-həyəcanın aşıb275

Ömrümün illəri və izləri

daşdığı gərgin idman mübarizəsinin ünvanına çevrildi.
Etiraf edim ki, mənim azarkeşliyimdə lap əvvəldən güclü bir
peşə təəssübkeşliyi də olub: o vaxt Azərbaycanın SSRİ birinciliyində yarışan ən məşhur komandası «Neftçi» idi.
Böyük maraqla izlədiyim oyunları bu gün də bütün təfərrüatı
ilə xatırlayıram. Belə oyunlardan biri 1966-cı ildə «Neftçi» ilə
Moskvanın «Spartak» komandası arasında keçirildi. Oyun 3:0
hesabı ilə «Neftçi»nin xeyrinə qurtardı və bizim sevimli komandamız öz tarixində ilk dəfə olaraq, SSRİ birinciliyinin
bürünc medalına layiq görüldü.
Futbol azarkeşliyinin dostlarımla mənə bəzən baha başa gəldiyi vaxtları da, çox gülməli anları da olub.
Yadımdadır, «Neftçi» Kiyevin «Dinamo» komandası ilə oynayırdı. «Neftçi»nin hücumçusu Kazbek Tuayevin künc zərbəsi ilə
vurduğu topdan sonra komandamız hesabda irəli çıxdı.
«Dinamo»nun bütün səylərinə baxmayaraq, hesab oyunun
sonunadək dəyişmədi və görüş «Neftçi»nin qələbəsi ilə başa
çatdı.
Sevincimiz aşıb-daşırdı. Zarafat deyildi, «Neftçi», gör, kimi
məğlub etmişdi! SSRİ-nin ən tanınmış klublarından birini –
Moskva komandalarının qənimi olan Kiyev «Dinamo»sunun
özünü! Azarkeş üçün bundan gözəl nə ola bilərdi ki?!
Amma xəbərimiz olmaya-olmaya kefimizə soğan doğramışdılar.
Stadiona idarənin «Pobeda»sında getmişdik. Maşını stadionun yaxınlığındakı küçələrin birində yolun qırağında saxlamışdıq. Oyundan sonra stadiondan çıxıb, həmin yerə yaxınlaşanda, avtomobili orada görmədik. Başa düşdük ki, maşını
qaçırıblar. Beləcə, «Neftçi»nin «pobedası»* bizi «Pobeda»sız
* Qələbəsi
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qoydu. Çarəsiz qalıb, Neft Daşlarına, rəisimiz Bəhmən Hacıyevə
zəng etdik. Əvvəlcə rəisi şad xəbərlə sevindirib, qışqıra-qışqıra
dedim:
– «Neftçi» uddu, komandamız əla oynadı...
Dəstəkdə rəisin «Ura!» sədasını eşitdim və ürəklənib əlavə etdim:
– Rəis, «Pobeda»mızı oğurlayıblar...
Dəstəkdə bir an sükut yarandı, sonra yenə rəisin səsini eşitdim:
– Əşşi, oğurlayıblar, oğurlayıblar də... Canınız sağ olsun!
Bu sözləri yalnız Bəhmən müəllim deyə bilərdi.
Maşın səhərəyaxın tapıldı.
Bir dəfə isə futbol üstündə, az qala, bizi əməlli-başlı əzişdirəcəkdilər.
1960-cı ildə cərrah dostum Ramiz Nəzirovla Moskvadaydıq.
Futbol mövsümü başlanmışdı. Və biz də fürsətdən istifadə
edib, «Dinamo» stadionuna getmişdik. Həmin gün Moskvanın
«Dinamo» komandası SSRİ birinciliyinin növbəti turunda rəqiblərindən birini qəbul edəcəkdi.
Stadionun qarşısındakı lövhələrdən birinə SSRİ birinciliyinin
cədvəli vurulmuşdu. Bakının «Neftçi» komandası bu cədvəldə
2-ci yerdə idi. Ramiz bunu görcək ucadan dedi:
– Разве Московские команды играть умеют?! Настоящий
футбол показывают только Кавказские клубы*.
Ramiz elə bunu demişdi ki, «Dinamo»nun azarkeşləri bizi
dövrəyə aldılar. Onların əlindən birtəhər qurtarıb, aradan çıxdıq...
Tanış-bilişlərimizin bəziləri futboldan uzaq adamlar idilər və
bəzən təəccüblə deyirdilər ki, «Axı, nə var bu futbolda?! Azar* “Ìÿýÿð Ìîñêâà êîìàíäàëàðû ôóòáîë îéíàéà áèëèðëÿð?!
Éàëíûç Ãàôãàç êëóáëàðû ÿñë ôóòáîë íöìàéèø åòäèðèðëÿð!”.
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keşlik nə verir bunlara?!». O vaxt azarkeşlər – elə bizim özümüz
də – bu suallara belə cavab verirdik: «Evdə arvadım, dükanda
satıcı, işdə müdirim üstümə qışqırır, futbolda isə mən özüm
qışqırıram».
«Neftçi» özünün oyun üslubuna və ustalıq səviyyəsinə görə
bu gün də Azərbaycanın ən maraqlı və güclü futbol klublarından
biridir və mən ölkə birinciliyində uğurla çıxış edən komandanın
Bakıda keçirdiyi oyunları həmişəki kimi, Tofiq Bəhramov adına
respublika stadionundakı yerimdən izləməyə çalışıram.
Mənim foto ilə məşğul olmağımın maraqlı tarixçəsi var.
1962-ci ildə bərk xəstələnmişdim. Hətta ayağa durandan sonra da
bir müddət özümə gələ bilmirdim. Əsəblərim də pozulmuşdu.
Dəqiqəbaşı nəbzimi yoxlayırdım və elə bunun özü də mənə pis
təsir göstərirdi.
O vaxt Bakı şəhərinin baş terapevti Cəfər Axundov idi. Məni
o, müalicə edirdi. Cəfər həkim məni depressiyadan çıxarmağa
çalışır, bu məqsədlə də müxtəlif üsullardan istifadə edirdi.
Rəhmətlik çox qayğıkeş və bilikli həkim idi.
Günlərin birində yenə onun yanına getmişdim. Həmişəki
kimi «Nə var, nə yox»dan sonra soruşdu ki, «Səni indi narahat
edən nədir və ümumiyyətlə, özünü necə hiss edirsən?». Ağızucu
cavab verdim ki, «Belə də...».
Gülümsəyib, ürəyində nəyisə götür-qoy etdi və dedi:
– Əlbəttə, xəstələndikdən və sağalıb ayağa qalxdıqdan sonra gərək özünü qoruyasan. Amma xəstələnmək qorxusunun
sənin düşüncənə hakim kəsilməsi də yaxşı deyil. O barədə az
fikirləşmək, yeni və maraqlı bir işlə məşğul olmaq lazımdır.
Məsələn, fotoqrafiya ilə aran necədir?
Dedim ki, heç vaxt fotoaparatım olmayıb və şəkil də çəkməmişəm. Amma sınamaq olar...
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Həkimdən ayrılan kimi getdim mağazaya və «Fed-3» markalı
bir fotoaparat aldım. O vaxt «Fed»lər dəbdə idi, tərifləyirdilər.
Həmin gündən foto sənəti ilə məşğul olmağa başladım.
Əlbəttə, fotoqrafiya sahəsində böyük mütəxəssis olduğumu
deyə bilmərəm. Mən çoxillik təcrübəsi, işıq və kompozisiya
sahəsində müəyyən biliyi və ən müxtəlif fotoaparatlar barəsində
məlumatı olan həvəskarlardan biriyəm. Çəkdiyim fotolar adamların xoşuna gəlir, elə bu kitabdakı şəkillərin çoxunun da müəllifi özüməm.
Başqa sahələr kimi, indi fotoqrafiya sənəti də çox inkişaf edib.
İndiki fotoaparatlar o qədər mükəmməldir ki, fotoqrafdan ancaq bir şey tələb olunur: şəklini çəkdiyin obyekt çərçivə içərisinə
düşsün. Yerdə qalan işi avtomatik şəkildə aparatın özü görür. Lakin
mən fotoqrafiya ilə məşğul olmağa başladığım vaxtlarda fotoqrafdan əsl istedad və professionallıq tələb olunurdu. Diafraqmanı
seçmək, məsafəni, fokusu, ekspozisiyanı, şəkil çəkərkən obyektivin
açıqqalma müddətini düzgün təyin etmək... Şəkli çəkəndən sonra
plyonkanın aşkarlanması, şəklin çıxarılıb qurudulması prosesi
başlanırdı və bunların hamısı böyük diqqət və səriştə tələb edirdi.
1970-ci ildə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi məni «Fəxri neftçi»
adına layiq gördü. Moskvada diplomla birlikdə mənə mükafat
kimi «Kvars» markalı kinoaparat da təqdim etdilər. O vaxt bu,
çoxlarının arzuladığı bir kinoaparat idi. Bakıya qayıdan kimi,
qısametrajlı filmlər çəkməyə başladım. Lentlərdə titrlərdən də
istifadə edir, bu yolla filmlərin məzmunu, zaman və məkan barədə
məlumat verirdim. Sonralar filmlərdə maqnitofon yazılarından,
səs eﬀektlərindən də istifadə etməyə başladım. Xülasə, çox maraqlı
iş idi...
«Kvars» kinoaparatını və ona aid olan bütün çəkiliş ləvazimatını
mən antikvariat kimi bu gün də saxlayıram. Hərdən qonaqlarıma
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da göstərirəm və biz ötən əsrin yetmişinci illərini xatırlamağa
başlayırıq. Bu zaman mən videokameranı işə salıram. Bəli, təxminən iyirmi ildir ki, bir çox başqaları kimi, mən də kino aparatını
videokamera ilə əvəz etmişəm. Dünyamız video dünyasıdır.
Lakin heç bir kino, yaxud videotəsvir həyatın özü qədər şirin və
cazibədar deyil. Bunu sizə həyatın acısını da doyunca dadmış
adam deyir...
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SON SÖZ
və yaxud epiloq yerinə

X

əyalən dönüb ömrümün arxada qalan illərinə baxdım.
O illərin aylarını, günlərini, istisini-soyuğunu, sevincinikədərini yenidən yaşaya-yaşaya xatirələrimi kağız üzərinə
köçürüb son nöqtəni qoydum. Amma hiss etdim ki, son nöqtə
son söz deyil. Bu dünyada sözün söz yeri, nöqtənin nöqtə yeri
var...
Söz – ömürdür. Son nöqtəni qoymaq səlahiyyəti də İlahinin
əlindədir. Bu nöqtəni O, nə vaxt qoyacaq, bilmirəm. Hələ ki,
yaşayır, çalışır, düşünür, sözümü deyirəm və hərdən bu barədə fikirləşəndə yadıma dünyagörmüş kişilərin sözü düşür:
«Biz əlimizdən gələni, bacardığımızı etdik. Qoy bizdən sonra
gələnlər onlara etibar edilən işləri bizdən də yaxşı görsünlər!».
İndi özümü artıq həmin o dünyagörmüş kişilərin cərgəsinə
qatıb, bu sözləri və bu kitabı mən sevimli Vətənimizin oğul və
qızlarına ünvanlayıram. Xatirələrim siyasi və iqtisadi müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, xalqımızın rifahının yüksəldilməsi, Azərbaycanın çiçəklənən bir diyara çevrilib dünya
dövlətləri arasında daha layiqli yer tutması işində onlara azacıq
da olsa kömək etsə, özümü xoşbəxt sanaram.
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