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“Deyilən söz yadigardır” kitabı müəllifin 6-cı, memuar
əsər kimi isə ikinci kitabıdır. Bu kitabda müəllif əvvəlki
əsərlərindən fərqli olaraq təkcə öz həyatından deyil, müxtəlif görkəmli şəxsiyyətlər haqqında özünün, həmçinin
“Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” memuar əsəri ilə bağlı
müəlliflərin yazıları daxil edilmişdir. Əsərdə öz ixtisasına
dair bir neçə mühüm əhəmiyyət kəsb edən məqalələr də yer
almışdır. Memuarda bir çox həyat hadisələrin mahiyyətinə
aydınlıq gətirilir.
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Deyilən söz yadigardır
DƏYƏRLİ TÖHFƏ
İnsan varlığı, onun mahiyyəti, cəmiyyətdəki yeri və rolu
həmişə fəlsəfənin araşdırdığı fundamental problemlərdən
olmuşdur. Kiçik yaşdan insanın bir vətəndaş kimi böyüməsində ailənin, cəmiyyətin, ümumilikdə mühitin rolu böyükdür. Onlar, ilk tərbiyəni ailədə alırlar, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, fiziki möhkəmlik, əmək vərdişləri, davranış qaydaları, bədii-estetik duyum kimi dəyərlər qazanırlar. Tərbiyənin əsas məqsədi kamil şəxsiyyət, insan, vətəndaş yetişdirməkdir. Vətəndaş tərbiyə etmək mənsub olduğu dövlətin
inkişafına çalışan, onun mənafeyini gözləyən, təhlükəsizliyi
üçün məsuliyyət daşıyan insan yetişdirmək deməkdir.
Tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin dini dəyərlər haqqında
müdrik fikirlərində qeyd olunur: “Biz heç vaxt öz dinimizi,
tariximizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi unutmamalıyıq.
Onları yaşatmaq, onlardan bəhrələnmək, ruhlanmaq həyatımızın əsas istiqaməti, gələcək işlərimizin zəmanətidir”.
Azərbaycan cəmiyyətində xalqın özünə məxsus olan
ata-anaya ehtiram, böyüyə hörmət və kiçiyə qayğı, qonaqpərvərlik və səxavətlilik, dostluq və yoldaşlıq, mərdlik və
ədalətlilik, namusluluq və qeyrətlilik, vətən və el, doğma
torpaq və yurd təəssübkeşliyi kimi milli-mənəvi keyfiyyətlərin qorunub saxlanmasının müxtəlif tərbiyəvi təsir vasitələri vardır.
Onların zirvəsində alimlərin, klassiklərin, müdriklərin
mənəviyyatımıza hopan məntiqli sözləri dayanır. Dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzuliyə məxsus olan aşağıdakı misralarda ehtiva olunan, bəşəri səciyyə
daşıyan kəlamları fikrimizi bir daha əsaslandırır.
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Mən gözəl bir süfrə açdım sözdən əhli-aləmə,
Onda min zövq artıran hər dürlü nemət düzmüşəm.
Kim gəlir-gəlsin-aparsın hər nə istər xatiri,
Qurtaran nemət deyil, süfrəmdən olmaz heç nə kəm!
“Deyilən söz yadigardır” memuar bu baxımdan öz
məzmununa görə qeyd olunan dəyərlərlə şərtlənir və oxucuların mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması üçün gözəl
töhfə olacağına əminliyimi ifadə edirəm.
Redaktordan
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GİRİŞ
Hörmətli oxucular!
İlk öncə Sizə təqdim etmək istədiyim bu kitabın tərtib
olunmasının səbəbi barədə qısa məlumat vermək istəyirəm.
Bundan əvvəl qələmə aldığım “Vətənə vurğun: ömürdən
səhifələr” kitabım ömrümün səkkizinci onluq aşırımını şərəflə
keçəndən sonra, yəni qürub çağında yaşadığım həyatımın
müdriklik səhifələrini özündə ehtiva edir. 2017-ci ildə “Araz”
nəşriyyatı tərəfindən çap olunan 280 səhifəlik həmin kitabda
həyatımın 60 illik, səmərəli, Vətənə vurğunluq ifadə edən
əmək fəaliyyətimi əks etdirən hadisələrdən bəhs olunur.
Kitab işıq üzü gördükdən sonra qısa bir müddətdə həyatımızın müxtəlif sahələrində çalışan insanların dərin marağına
səbəb oldu. Buna əsas kimi Vətənə vurğunluğumda başlıca
amillərin geniş işıqlandırılması idi. Ailə tərbiyəsindən başlayaraq, məni müdrikliyə yüksəldən, ömür yolumda inkişafıma
təsir göstərən xeyirxah insanlar haqqında tarixi səciyyə
daşıyan real hadisələrin mənəvi zənginlik yaratması barədə
oxucuların məmnunluq ifadə etmələri məni daha da ruhlandırdı. Uzun illər ərzində qələmə aldığım və çap olunan materialların toplusunu hazırlamaq qərarına gəldim.
Həmin yazılara keçməmişdən əvvəl “Vətənə vurğun:
ömürdən səhifələr” kitabımı oxumaq arzusunda olan və əldə
edə bilməyən hörmətli oxucularıma müəyyən məqamları
“Deyilən söz yadigardır” kitabımda qısaca olaraq çatdırmağı
məqsədəuyğun sayıram.
Kitab “Unutsaq unudularıq” müdrik kəlamla başlayır. Əsas
məqsədim insanlara, xüsusilə müasir gənclərimizə keçmişdə
baş verən ibrətamiz həyat hadisələri çatdırmaq olub.
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Kitabda ata-anaya, ailəyə ehtiram, elm öyrədən müəllimlərə hörmət, əməksevərlik, peşəkarlıq əsas mövzulardandır. Zəhmət və çalışmaqla, ağıl, möhkəm iradə, elmi nailiyyətlərlə həyatda qazandığım uğurlar, yüksək dövlət vəzifələrinə yüksəlmək barədə fikirlərim, dostlarım haqqında
kitabda söhbət açılır. Hər fəsildə mənəvi keyfiyyətlərə təsir
edən ibrətamiz nümunələr nəticə kimi verilir. Burada 584
nəfər dəyərli insanın adı çəkilir. Onların hər biri dost-tanış,
keçmişdə müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə böyük xidmətləri
olan insanlardır. 258 ölkə, şəhər, rayon, kənd və s. yerlər haqqında qısaca məlumat verilir.
XX əsrin görkəmli ədibləri və şairlərindən R.Rza,
M.Hüseyn, İ.Əfəndiyev, Nəbi Xəzri, B.Vahabzadə, İmamverdi Əbilov, Əliağa Bakir, sənətkarlardan İ.Dağıstanlı,
İ.Talışinski, L.Abdullayev, Habil Əliyev, A.Babayev, C.Əkbərov və s. ilə görüşlər, xüsusilə, dahi Nazim Hikmət və
Səməd Vurğun ilə olan münasibətlər öz əksini tapır. Dağlıq
Qarabağda üç il ərzində apardığım gərgin işlər, şahidi
olduğum dəhşətli, ürəkağrıdıcı hadisələr haqqında faktlar da
kitabda yer almışdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı olan unudulmaz xatirələrim, onun fenomen yaddaşı, kadrlara qayğısı, xalqına,
Vətəninə sədaqətlə xidmət etməsi, dahiliyə qədər ucaldan
faktları, mənim və qardaşım Şirvan Əbilovun onunla olan
görüşlərimiz haqqındakı yazılar düşündürücüdür. Əsərdə
Allaha inam, ailə üzvlərimin Məkkə, Mədinə, Məşhəd və
Qum ziyarətləri də ətraflı təsvir edilmişdir.
Hazırda çalışdığım Respublika Ağsaqqallar Şurası və
orada fəaliyyət göstərən müdrik insanlar haqqında kitabda
verilən yazılar diqqəti cəlb edir.
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Əsərin sonunda rəhbər vəzifələrdə çalışan, el ağsaqqalı
olan atam, onun dostları ilə görüşlər, məşhur ekstrasens Tofiq
Dadaşovla bağlı fikirlər təqdim olunur.
Ümumiyyətlə, memuar əsər olan “Vətənə vurğun: ömürdən
səhifələr” kitabımda digər çoxlu tarixi səciyyə daşıyan maraqlı hadisələr şərh edilir.
Heç vaxt, bu dərəcədə gözləməzdim ki, kitab dostlarım,
məni tanıyanlar, hətta bəzi tanımadıqlarım üçün belə marağa
səbəb olacaq. Çoxlu zənglər, xoş sözlər, məni məmnun etdi.
Əslində memuar ədəbiyyatı müasir dövrdə insanları çox
maraqlandırır. Belə ki, buradakı hadisələr eyni, oxşar həyatı
yaşayan insanlara da aid olanda daha da oxunaqlı olur.
Kitabın diqqət çəkən olması uzun müddət dövlət aparatında işləmiş şəxslərin, görkəmli sənət adamlarının, sıravi
insanların, dövlət xadimlərinin, unudulmuş ziyalıların həyatına aid məlumatla bağlıdır. Kitab əldə edən 200-dən çox oxucunun mənə təşəkkür və minnətdarlıq bildirmələri orada maraqlı şəxslərin yer alması ilə şərtlənir. Hesab edirəm ki, mənə
deyilən bütün xoş sözlər, təşəkkürlər ürəkdən gələn, səmimi
münasibətlərdir. Bildirilən bu xoş münasibətlər dəyərli
düşüncələrimə yardımçı olan Uca Rəbbimin mənə bəxş etdiyi
mərhəməti kimi qəbul edirəm. Həmin insanlar üçün bu kitab
sanki mənimlə ünsiyyət yaratmaq, onlarla qurduğum münasibətə görə yada salıb təşəkkür etməkdən ötrü bir vasitə imiş.
Kitab təqdim etdiyim tanınmış şəxslərin gözləmədiyim
halda Respublikanın müxtəlif mətbuat səhifələrində geniş
həcmli təəssüratlarını dərc etdirmələri məni çox mütəəssir
etdi. “Söz” jurnalı, “Olaylar”, “525-ci qəzet”, “Ədəbiyyat”,
“İki sahil”, “Ədalət”, “Səs”, “Kaspi”, “Kredo”, “Türk Dünyası Ağsaqqalları”, “Yeni tərəqqi”, “Azad Azərbaycan”,
“Yeni həyat” (Masallı) kimi bir çox mətbuat səhifələrində
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kitab haqqında çap olunan materiallarda müxtəlif səmimi
fikirləri və aparılan geniş təhlilləri mənəvi dünyama verilən
yüksək qiymət kimi qəbul edirəm.
Qeyd olunan mətbuat orqanlarının minlərlə oxucunun bu
sahədə məlumatlanması, zəng etmələri məndə ruh yüksəkliyi
yaratdı. Təkrar olaraq mənalı həyat hadisələrim barədə yazmağa səbəb məhz həmin məqalələr və rəylərdir. Cavab olaraq
hamıya sonsuz minnətdarlığımı bildirməklə diqqətimi ifadə
etməyi özümə borc bilirəm. Düşünürəm ki, ölkəmizdə maraqlı həyat tərzi keçən insanlar haqqında yazılan kitablar oxunur.
Kitab haqqında Azərbaycan radiosunda, bir sıra internet
saytlarında da verilişlərin olması, Masallı rayon ağsaqqalları
və ziyalılarının iştirakı ilə geniş təqdimatın keçirilməsi məni
daha da ruhlandırdı. Verilən dəyər üçün diqqət göstərən hər
kəsə səmimi minnətdarlığımı təkrar bildirirməklə, konkret
açıqlama etmək istəyirəm.
Kitab haqqında ilk yazını “Səs” qəzeti verdiyi üçün onun
baş redaktoru, hörmətli Bəhruz müəllimə, məsul katibi Mətləb müəllimə, “Olaylar” qəzetinin redaksiya heyətinə və
müəlliflər Şəddad Cəfərova, Şahrza Ağayevə, “525-ci
qəzet”in baş redaktoru hörmətli Rəşad Məcidə, məqalənin
müəllifi, hörmətli dostum Sadıq Murtuzayevə, “Ədəbiyyat
qəzeti”nin baş redaktoru professor Azər Turana, məqalənin
müəllifi əziz dostum professor Qəzənfər Paşayevə, “Ədalət”
qəzetinin baş redaktoru hörmətli Aqil Abbasa, məqalənin
müəllifi, hörmətli ağsaqqal Həmzə Vəliməmmədova, “Söz”
jurnalının baş redaktoru hörmətli Sevda Əlibəyliyə, “Kaspi”
qəzetinin baş redaktoru hörmətli Sona Vəliyevaya, “Yeni
təfəkkür” qəzetinin baş redaktoru hörmətli Şəmsiyyə Kərimovaya, məqalənin müəllifi hörmətli Ələşrəf Niftiyevə, “İki
sahil” qəzetinin baş redaktoru hörmətli Vüqar Rəhimzadəyə,
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“Azad Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru hörmətli Asəf
Abbasova, məqalənin müəllifi, “Yeni həyat” qəzetinin baş
redaktoru hörmətli Əlihüseyn Şükürova və adlarını çəkə
bilmədiyim digər insanlara dərin hörmət və ehtiramını bildirirəm.
Kitabda ən maraqlı təəssüratlardan olan Ulu Öndər Heydər
Əliyevlə, keçmiş SSRİ hökumətinin bəzi üzvləri ilə, bir sıra
xarici ölkələrdə olarkən dövlət adamları, görkəmli alimlərlə,
ölkəmizin məşhur alimləri və din xadimləri, sadə əmək
adamları, incəsənət xadimləri, XX əsrin böyük şair və
yazıçıları, Respublikanın bir çox müdrik ağsaqqalları ilə olan
görüşlər və xatirələr, ailə həyatımdan nümunələrlə yanaşı,
Dağlıq Qarabağda olduğum üç il müddətində rast gəldiyim
dəhşətli hadisələr, Xocalı faciəsi barədə fikirlərim hesab
edirəm ki, tariximizin yaddaşında əbədi həkk olunacaqdır.
Memuarda diqqət çəkən cəhətlər kimi qeyd etmək istəyirəm ki, bir vaxtlar öz dövrünün, elinin, obasının tanınmış
şəxsiyyətləri haqqında onları az tanıyan müasir gənclərimizə
məlumat verməklə, tarixi ənənəyə ehtiramımı ifadə etməyə
çalışmışam. Böyük zəhmət çəkmiş həmin zəngin insanların
fədakar əməyinin nümunə kimi öyrənilməsinin və tətbiq edilməsinin faydalılığını bildirmişəm.
Kitaba görə təkcə redaksiyaların deyil, həm də fərdi adamların mənə bildirdikləri səmimi münasibət üçün də onlara təşəkkür edirəm. Əlbəttə, onların hamısının adını çəkmək mümkün olmasa da, bəziləri haqqında səmimi fikirlərimi ifadə
etmək istəyirəm:
Surxay Tağızadə - mənim 50 ildən çox tanıdığım dostumdur. Rəhbər vəzifələrdə çalışıb, kitabla bağlı olduqca məntiqli
və dolğun fikirlərini ifadə etməsindən məmnun oldum.
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Kamil Məmmədov da memuarla bağlı obyektiv münasibət
bildirdi. O, uzun müddət nazir vəzifəsində çalışıb. Hazırda
prezident təqaüdçüsüdür, çox diqqətli insandır.
Aqşin Babayev – İncəsənət Universitetinin professoru, görkəmli alim və yazıçı, onun kitabla əlaqədar verdiyi mənəvi
dəyər məni çox sevindirdi.
İsfəndiyar Vahabzadə - tanınmış filosof, görkəmli alim
xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu, diplomat. O, mənim
kitabımı nəvəm Turalla dostluq edən oğlu vasitəsilə əldə edib
oxuduqdan sonra mənə zəng vuraraq çox səmimi ifadələrlə
təşəkkür etdi. Atasına əsl sadiq oğuldur.
Bu sırada olan aşağıdakı oxucuları da qeyd etmək istəyirəm:
Rasim Mirzəyev, Nadir Abiyev, Əli Məmmədov, Aydın
Ağayev, Akif Qurbanov, Üzeyir Məmmədov, Vaqif Fətiyev,
Tağı Atakişiyev, Qardaş Fətullayev, Musarza Mirzəyev,
Əlihüseyn Şükürov, Zahid Abbasov, Aydın Alıyev, Atakişi
Quliyev, Vəliyəddin İsmayılov, Hüseynağa Qəniyev, Sahib
Sailov, Elmdar Ələkbərov, Ülfət Mikayılov, Nizam İmanov,
Hidayət Kazımov, Xəndam Rəcəbli, İltifat Fəttayev, Yusif
Aslanov, Mirsaleh Hüseynov, Xanəhməd Babayev, Mehman
Ağayev, İsa İbadov, Sərxan Babayev, Fəxrəddin Səmədov,
Ərəstun Əbilov, Hacırza Ağayev, Qulam Əzizov, Ramiz
Əliyev, Yasin Seyidov, Rizvan Vəliyev (30 ilə yaxın sədaqətlə xidmət edən sürücüm) və başqaları eyni münasibətlə
məmnun olduqlarını bildirdilər. Onlara və adlarını çəkə
bilmədiyim digər oxuculara da bir daha təşəkkür edirəm.
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I BÖLMƏ
VƏTƏNƏ VURĞUN: ÖMÜRDƏN SƏHİFƏLƏR
KİTABINDAN XÜLASƏLƏR

Kitabın əvvəlində qeyd etdiyim kimi, “Vətənə vurğun:
ömürdən səhifələr” memuarı dostlarım, məni taniyan və
tanımayan çox saylı dəyərli insanlar oxuyublar. Həmin
kitabda müəyyən səhifələr var ki, onları özüm də maraqla
vərəqləyib təkrar oxuyuram. Onlardan bəzi nümunələr
vermək istəyirəm ki, kiməsə bir faydası ola bilər. Çünki
dünya gör-götür dünyasıdır, deyirlər.
***
Müdriklər demişlər: “Unutsaq unudularıq”. Keçmişi
araşdırın, təhlil edin, sevin və unutmayın. Bir vaxtlar öz
dövrünün, elinin-obasının adlı-sanlı adamlarını yeni nəsil
tanımır, böyük zəhmətlər çəkmiş həmin insanların fədakar
əməyi nümunə kimi öyrənilməli və tətbiq olunmalıdır.
***
Deyirlər ki, cavanlığında elə işlər gör ki, qocalanda xəcalət çəkməyəsən. Bunu həyatında rəhbər tutanlar ömrünün
sonuna kimi rahat yaşayacaqlar.
***
İşlədiyim dövrdə uğurlarla yanaşı, səhvlərim də olub.
İşlədik, çox yaxşı və ağır dövrlər gördük, ancaq iradə nümayiş etdirdik.
***
Gəncliyimin ən yaxşı vaxtları gərginlik və çərçivələr
içərisində keçdi. Söhbət məsuliyyət hiss etməkdən gedir.
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Bəzən səviyyəcə səndən xeyli aşağı olanlardan elə sözlər
eşidirdin ki, dəymişin dura-dura kalı tökülürdü.
***
Deyirlər ki, gərək insan cavanlığında elə işlər görsün ki,
qocalanda gənclik illərinə nəzər salanda acı xatirələr yox,
şirin duyğularla yaşasın. Allah bunu mənə qismət etdi.
Övladlarıma, gənclərimizə də bu xoşbəxtliyi arzu edirəm.
***
Mən dindar ifadəsinin İslam dinini inanc, əməl və əxlaq
olmaqla fəzilətlərinə, Allaha təslimçiliyimi daxilən, qəlbən
özümdə ifadə etməyə çalışıram. Təcrübə göstərir ki, kim
ürəkdən əməllərində Allahı yaddan çıxarmırsa, həyat onun
üzünə gülər. Doğrudur, Allah istədiyi adamı arada imtahana da çəkir. Onda gərək ağlını itirməyəsən, ona həmişə
şükürlər edəsən.
***
Məqsəd heç də kiməsə ağıl öyrətmək və ona dərs keçmək deyil. Bu barədə çoxlu kitablar yazılıb. Məsləhət görərdim ki, Nizaminin “İsgəndərnamə”sini, “Kəlilə və Dimnə”ni, “Qabusnamə”ni, Sədi Şirazinin “Bustan”ı, “Gülüstan”ı və bu kimi kitabları diqqətlə oxuyasınız. Orada insan
üçün lazım olan hər şey yazılıb. Azərbaycan dilinə tərcümə
edilmiş “Quran”ı oxumaq isə həyat qədər zəruridir. Onu
oxuyub az da olsa dərk etdikcə insan paklaşır, qüvvətlənir,
biliyi və mənəvi aləmi zənginləşir. O bizə Allahdan nazil
olan hikmət, əxlaq, mənəviyyat kitabımızdır.
***
Keçmiş SSRİ-nin kənd təsərrüfatı nazirinin müavini
L.N.Kuznetsovla işimizlə əlaqədar dostluq edirdim. Moskvada olarkən onu otelə qonaq dəvət etdim, qəbul edib otelə
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qonaq gəldi. Söhbətdə mənə dedi, İmran Rəşidoviç, sən heç
soruşmadın ki, mən niyə elə ilk təklifdəcə sənin qonağın
olmağa razılıq verdim?
Dedim – nə səbəbdən, Lev Nikolayeviç?
- “Mənim Sibirdə işləyərkən bir azərbaycanlı dostum
vardı, çox gözəl insandır. (Fərman Salmanov Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı). Mən onun şəxsində bütün azərbaycanlılara hörmət edirəm və onlara inanıram”.
Çox sevindim ki, Azərbaycan övladları özlərini tanıda
bilirlər. Onların şəxsində bütün Azərbaycanı həm yaxşı,
həm də pis tanıtmaq olar. Əzizlərim, harda olsanız unutmayın ki, siz Azərbaycanlısınız.
***
Moskvada keçmiş Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin məsul işçisi İ.N.Kuzminlə dostluq
edirdim. SSRİ dağılandan sonra o altı ay işsiz qaldı. Mən
Moskvada yaşayan bir Azərbaycanlı dostuma zəng edib
xahiş etdim ki, Kuzmini öz şirkətində işə düzəltsin. O,
xahişimi icra etdi. Kuzmin mənə zəng vurub dedi: “Mən
çox adamlara yaxşılıq etmişəm, amma məni heç kim axtarmadı. Azərbaycan haqqında, onun milləti barədə çox düzgün düşünmüşəm. Bu millət sədaqətli və mərddir. Çox sağ
olsun Azərbaycan və azərbaycanlılar! Sağ olun!”
Mən isə ona: - Yaxşılıq itməz, İvan Nikolayeviç, - dedim.
***
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Sədi Şirazidən seçmə ibrətnamələr
Vəzifə başında bəxt gülən zaman,
Dostların üzünə baxmaz bircə an.
Kasıblıq, çətinlik üz verən dəmdə,
Dostuna söyləyər dərdini həmən.
Bir itə bir tikə çörək verəndə,
Unutmaz yüz kərə bassan da daşa.
Alçağa bir ömür çörək yedirsən,
Bir dəfə tünd olsan, başlar savaşa.
***
Çoxlarının qorxduğu adam çoxundan qorxur.
***
Dünyanın ən qəribə işlərindən biri də çox danışan
adamın az şey bilməsidir.
***
İnsanın həyatda qazandığı ən böyük nemət can sağlığı,
dostları və yaxşı əməlləridir. Gənclərimizə özlərinə yaxşı
dostlar qazanmağı məsləhət bilərdim. Ancaq unutmayın ki,
hər kəsə də dost deyilməz, yaxşı dost düşmən olmaz.
***
Mən Dağlıq Qarabağda üç il (1989-1991-ci illərdə) nümayəndə kimi təhkim olunduğum dövrdə hər yerdə, o cümlədən, Tuğ kəndində erməni vəhşiliyinin şahidi olmuşam.
Tarixi bir kənd olan Tuğ kəndinin taleyi məni çox narahat edirdi. İndi də bu barədə düşünəndə Tuğ kəndində yaşayan mərd azərbaycanlıların məğrur simaları gözlərimin
önündə canlanır. Tarixi kənd olan Tuğdan azərbaycanlılar
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yavaş-yavaş qovulurdular. Bu barədə mən V.Polyaniçkoya
məlumat verməyimə baxmayaraq, heç bir müsbət dəyişiklik
olmadı.
***
Kəlbəcərdə ermənilər rayonu işğal edərkən 8 nəfər cavan
qız, gəlin və qadın ermənilərə əsir düşməmək üçün özlərini
hündür qayalardan atmış, bir neçəsi də zəhər qəbul etmişlər. Onların cavan ömrü bitsə də, namuslarını uca göylərdə,
toxunulmaz saxladılar. Əhsən, afərin olsun sizə, ey namus
mücəsəmməsi olan qadınlarımız, gəlin və qızlarımız. Sizi
tarix yaşadacaq. Siz əbədiyyətə qovuşmusunuz.
Sizin ruhunuzun önündə baş əyirəm. Sizin haqqınızda
min səhifəli əsərlər, kitablar yazılmalıdır. Sizə ən gözəl yerdə uca abidə qoyulmalıdır.
***
Qadınlarımızın göstərdikləri qəhrəmanlıqlara başqa bir
nümunə kimi, şok yaradan bir hadisəni qeyd etmək istəyirəm. Ermənilər bütün Xocalını məhv etdikdən sonra dinc
əhali Ağdama doğru qaçır. Bir neçə nəfər qadın, qoca,
uşaqlar erməni əsgərlərindən gizlənirlər. Bir qadının 8 aylıq
uşağı olur, adı da Salatın. Ermənilər onları axtarırmış. Bu
zaman körpə uşaq ağlayır. Cavan qadın özünün, yoldaşlarının ölüm qorxusunu nəzərə alaraq, körpə Salatının boğazından tutaraq sıxır və onu boğur. Uşağın səsi kəsilir.
Ermənilər uzaqlaşandan sonra Salatının anası uşağa nalə
çəkərək ağlayır. Nə görsələr yaxşıdır? Uşaq nəfəsini çəkir,
yaşayır. Bu, Allahın, o rəhmli və mərhəmətli Ulu Tanrının
möcüzəsi idi. Allah-namuslu qadına möcüzə göstərdi. Uşaq
ölmədi, yaşadı. Ölüm özü həya elədi, uşağa – balaca
Salatına qıymadı.
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Dünyanın heç bir ölkəsində buna bənzər hadisə olmamış,
heç bir qadın bu cür iradə göstərə bilməmişdir. Axı, o ana
idi. Yaşa mənim anam, bacım, qızım, gəlinim. Sənə halal
olsun!
***
Xocalı hadisəsi ermənilərin vəhşiliyini və onların
himayədarlarının iç üzünü açdı.
***
Erməni ideoloqu, ermənilərin baş “ziyalısı”, yazıçı Zori
Balayan özünün “Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında
yazır: “Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur
uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha
sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə qan
itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı.
Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissəhissə doğradı və bunu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı.
Axşam eyni vəhşiliyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir
erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər
bir erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq”.
İnsanlıq tarixində belə vandallıq heç vaxt olmamışdır.
Budur ermənilərin xisləti, faşizmi, vəhşiliyi... Onların havadarları qoy bunları oxusunlar və utansınlar.
***
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İnsan haqqında düşüncələr
Biz kimik, nə üçün dünyaya gəlmişik? Nəyə görə sonradan dünyanı dəyişirik?
Nə deməkdir, əvvəl uşaq, sonra cavan, gənc, orta yaş,
qocalığa doğru ömür yolu. Nəhayət, həyatın sonu. Gənclik,
cavanlıq hər gün bizdən uzaqlaşır, qocalıq isə hər gün
sürətlə bizə yaxınlaşır. Nərdivanla qalxmaq və sonra düşmək. Axı, biz qocaldıqca, yəni yaşlaşdıqca, ağlımız kamilləşir, lakin o qocalmır, zənginləşir. Özünü, ətraf aləmi daha
çox dərk edirsən. Biz əvvəl, yəni dünyaya gəlməmişdən
əvvəl kim idik, deyirlər ki, ruhumuz bizdən əvvəl olub, bəs
öləndən sonra ruhumuz yenə də bizi izləyəcəkmi?
Çox böyük həqiqətdir ki, bizim ruhumuz ölmür, axirət
dünyada da olacaq, sonra da bizi Allah yenidən dirildəcək.
Bu proses neçə dəfə təkrar olacaq, məlum deyil. Sirri
İlahidir. Bunları din xadimləri daha yaxşı izah edərlər.
İnsan çox qısa zamanda mövcud olur. Deyək ki, yüz il
yaşadı, bu Günəş sistemi üçün mikroskopik bir andır. Nazim Hikmət bu barədə belə yazır: (O, Bursa həbsxanasına
salınır və orada 10 il yatır).
“Mən içəri düşəndən bəri,
Günəşin ətrafına on kərə fırlandı cahan.
Mənim üçün 10 ili ömrümün,
Günəş üçün mikroskopik bir zaman,
Bir karandaşım vardı, bir həftəyə yaza-yaza qurtardı.
Mənim üçün bir həftə, karandaşçın bir ömür”.
Doğrudan da yaxşı müqayisədir.
***
Şöhrətpərəst, acgöz, xain, intiqam hissi ilə yaşayan
insanları həmişə narahat görmüşəm.
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Axı, nə üçündür bu fikirlər ki, sabah hətta bir saat, bir
dəqiqə sonra nə olacağını bilmirsən.
İbtidai dövrdə heç insanlar bu qədər fikir çəkməyiblər.
Nə oldu ki, insan yaşadıqca dünyanın fikirlərini, dərdlərini
daşımalı olur. Mənə belə gəlir ki, sadə həyat insanın ömrünü də uzada bilər. Arzular o qədərdir ki, bir insan ömrü
onların həyata keçirilməsinə çatmaz. Arzular ümmandır,
daim artır, şaxələnir, aləmlərə uçurlar, xəyallara dönürlər.
Hər şey axır, hər şey dəyişir. Ona görə də konkret əməli
işlə məşğul olmaq daha yaxşıdır, nəinki xəyallara qapılmaq.
***
Heydər Əliyevin dilindəki məntiq elə güclü bir alət idi
ki, müsahibini hər tərəfdən kəlbətin kimi sıxırdı, o ya
sözsüz təslim olmalı idi, ya da tam müvəffəqiyyətsizliyini
qəbul etməli idi. Onunla söhbətdə hər sözünə diqqət
yetirməli idin.
***
Heydər Əliyevin yaddaşı haqqında əfsanələr danışmaq
olar. Onun necə də dəqiq yaddaşı var idi.
***
Deyirlər ki, bir nəfər şöhrətin ardınca qaçırdı, çox qaçdı,
əldən-ayaqdan düşdü, ancaq şöhrəti tuta bilmədi. Bir nəfər
də qaçırdı, o şöhrətdən qaçır, şöhrət isə onu qovur, nəhayət,
şöhrət əl çəkməyərək o insanı tutdu və bir daha buraxmadı.
Mən deyərdim ki, bu adam Şeyx Allahşükür Paşazadənin özü idi, şöhrət özünün əsl sahibi kimi onu tapdı.
***
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Məkkəni ziyarət etmək hadisəsi həyatımda nail olduğum
ən böyük uğurlardan idi. Məşhədin ziyarəti də bu uğurlardandır.
***
Atam rəhmətə gedərkən ona nahaqdan pislik edən adamlara qarşı gələcəkdə heç bir tədbir görülməməsi barədə
mənə və qardaşım Şirvana dönə-dönə vəsiyyət etdi. Biz
onun vəsiyyətinə oğul kimi əməl etdik, heç kimə toxunmadıq, intiqam hissi ilə yaşamadıq, əksinə, onların hamısına əlimizdən nə gəldisə, yaxşılıq elədik. Gənclər, bu münasibəti unutmayın!
***
İnsanın bütün yaş dövrü onun üçün qiymətli sayılır. Cavanlığında hesab edir ki, bundan da yaxşı dövran ola
bilməz. Biz cavan vaxtlarımızda ağsaqqallardan həmişə nümunə götürməyə çalışmışıq. Ancaq bu bir həqiqətdir ki, nə
vaxtsa qocalmaq haqqında fikirləşəndə bizi müəyyən qədər
həyəcan bürümüşdür. Eyni zamanda həm də çox yaşamaq,
uzunömürlü olmaq hamımızın böyük arzusu olmuşdur.
***
İnsan ömrünün hər mərhələsinin özünəməxsus yükü
vardır. Bu, tale tərəfindən hədiyyə olunmuş xoşbəxtlik yüküdür. Onun bütün dövrlərinin mahiyyətindən doğan təbiiliyi, gözəlliyi, sevinci tam dolğunlğu ilə duymaq, yaşamaq,
yerində və vaxtında gözüdolusu görmək əsl xoşbəxtlikdir.
İnsan ömrünün ən gözəl çağlarından biri də ağsaqqallıq
dövrüdür. Bu dövrdə insan gərəksiz, faydasız hiss və duyğulardan uzaqlaşır, hər parıldayan şeyi qızıl sanıb, ona
doğru yürümür.
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Müdrik ağsaqqallar dünyəvi adət-ənənələrin sədaqətli
qoruyucusuna çevrilirlər. Adamlarla elə yaşayıb davranırlar
ki, sanki uca Allah onu hər an izləyir və görür. Əsl müdrik
təkcə işdə, ictimaiyyətdə, xalq arasında deyil, şəxsi həyatında – ailədə, xəlvətdə, tənhalıqda da şəxsiyyətinin böyüklüyünü qoruyub saxlayır.
***
Mənə belə gəlir ki, dünyanın ən böyük şəxsiyyəti, zəngin
insanı, zamanın bütün keşməkeşlərinə baxmayaraq, dəmir
zindanda, kürədə, odun içərisindən polad kimi döyülüb
çıxan, bərkiyən, ləyaqət sahibi olan, öz mənliyini qoryub
saxlaya bilən insandır. Ləyaqətli insan dünyanın ən mərd,
həm də ən xoşbəxt adamıdır.
***
Elə bilirəm ki, vaxtilə böyük işlər görən xeyirxah, alicənab, alim, ziyalı adamların çoxu onlar kimi yaşayıbyaradan insanların xatirindən heç vaxt çıxmayacaqlar.
Vaxtilə cəmiyyətə böyük xeyir vermiş bir çox insanlar
bəzən qayğısızlığa dözmür və dünyalarını tez dəyişirlər.
Çünki onlar cəmiyyətdə unudulduqlarını, kiməsə yaramadıqlarını hiss etdikdə çox üzülürlər.
Əzizlərim, onları axtarın, qayğısını çəkin, çünki bu yolu
hamı keçəcək.
***
Böyük filosof, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə bir dəfə
görüşəndə ona sual verdim:
Bəxtiyar müəllim, siz özünüzü qırğız şairi Çingiz Aytmatovla müqayisədə necə görürsünüz?
Çox təvazökar olan xalq şairi Bəxtiyar bir qədər fikirləşəndən sonra sualıma belə cavab verdi: Mən özümü onunla
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müqayisədə kiçik görürəm. O, çox böyük şəxsiyyətdir, dedi. Çingiz bəy böyük fars şairi Firdovsini özünün yaratdığı
“Manqurt” əsərində bir daha təkrar etdi.
Mən isə ona dedim ki, Bəxtiyar müəllim, Çingiz Aytmatov ola bilsin nəsrin, siz isə poeziya aləminin filosofu,
nəhəngisiniz. Siz gələcəkdə çox məşhur sima kimi əbədi
yaşayacaqsınız. Həqiqətən də, zənnimcə bu belədir.
***
Tofiq Dadaşovla görüşməli idik. O, bir nəfərlə otağa daxil oldu. Biz ayağa qalxıb onunla salamlaşdıq. Mən Tofiq
Dadaşovla masada üzbəüz oturmaq istəmədim ki, üzümdəki ifadədən fikirlərimi oxuya bilsin. Bu fikirdə ikən Tofiq
Dadaşov mənə baxdı və dedi: “Siz narahat olmayın, siz
yaxşı adamsınız, qəlbiniz də təmizdir, ona görə də mənimlə
üzbəüz otura bilərsiniz”. Hamımız ona baxdıq və təəccübləndim ki, o haradan bildi fikirlərimi, mən ona daha şübhə
etmədim. Həqiqətən də o, işinin mahir bir ustası idi.
***
Kitabdan qısa məlumat verməklə sizə bəzi hadisələri
xatırlatmaq istədim. Eyni zamanda, bir sıra xatirələri yazmaq üçün şərəfli həyatımın unudulan səhifələrini yenidən
varaqladım. Mənim haqqımda, həmçinin, özümün başqaları
barəsində bəzi yazılara xronoloji olaraq diqqət yetirib,
mümkün qədər keçən illərin mənalı hadisələrini sizə təqdim
etməyi məqsədəuyğun sayıram. Məqsəd ötənləri bir daha
xatırlamaq, yaşadığımız Vətənə vurğun olan ömrümdən
keçən illərin rəngarəngliyini təsvir etməklə vətənpərvərlik
duyğularımı sözlərimlə yadigar qoymaqdır.
“Deyilən söz yadigardır” kitabımda əvvəl haqqımda olan
qısa yazılar, sonra isə mənim dəyərli insanlarla bağlı olan
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xatirələrim və “Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” kitabı
haqqında düşüncələr yer almışdır.
Bədii yazılardan əlavə, kənd təsərrüfatına aid mətbuatda
dərc olunan ixtisasım üzrə bəzi məqalələri də təqdim
edirəm, kiməsə bir faydası olmasına əminəm.
Onu da qeyd etməliyəm ki, bəzi materiallarda təkrar
fikirlər olduğundan müəyyən ixtisarlar edilmişdir.
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II BÖLMƏ
UNUDULMAZ XATİRƏLƏR

1959-cu ildə institutu bitirəndən sonra Masallı rayonu
Həsənli kəndində ixtisasım üzrə fəaliyyətə başladım. Bir
gənc mütəxəssis kimi işguzarlığım rayon rəhbərliyinin (o
vaxt Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi çox gözəl və
alicənab insan, əsl ziyalı Qəzənfər Məmmədov işləyirdi)
diqqətini cəlb etdi. 1960-cı ilin yanvar ayında isə Masallı
Rayon Partiya Komitəsinə təlimatçı kimi irəli çəkildim. Bu,
mənim həyatımda ilk dönüş nöqtəsi kimi çox sevindirici bir
hadisə oldu. Olduqca böyük həvəslə işə başladım. Həmin
dövrdə mənim haqqımda rayonun “Yeni həyat” qəzetində
Adəm Seyfullayevin “Raykom təlimatçısı” adlı çap olunan
məqaləsindən başlamağım məntiqlidir.
Burada məqsəd heç də özümü təqdim etmək deyil, həyatda çox ədalətli və prinsipial şəxsiyyət olan ziyalı Adəm
Seyfullayevin real hadisələrə olan münasibətini bir daha
xatırlamaqdır. Belə xeyirxah insanlara həmişə ehtiyac
vardır. O, vaxtlar gənc mütəxəssis kimi haqqımda mətbuatda ruhlandırıcı materialın çap olunması mənim üçün böyük
hadisə idi. Mənim gələcək inkişafımda həmin məqalənin
mənəvi gücünü uzun illər öz üzərimdə hiss etmişəm. Həmişə unudulmaz xatirələr barədə düşünəndə, ilk növbədə
məhz gənclik illərimdən bəhs edən məqalədə tərənnüm olunan fikirlər yada düşür.
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İlk işə başlayan şəxslərin üzərinə həmişə
çox böyük şərəfli vəzifələr düşür.
H.Əliyev
RAYKOM TƏLİMATÇISI
Partiya qərarlarının və kənd təsərrüfatı işlərinin müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsində raykom təlimatçısının rolu və əməyi böyükdür.
Rayon partiya komitəsinin təlimatçılar qrupunda 9 nəfər təlimatçı
fəaliyyət göstərir. Bu təlimatçılardan 5 nəfəri respublika partiya
məktəbini bitirmiş və 4 nəfəri müxtəlif ixtisasa malikdir. Təlimatçı
qrupunda çalışan İltifat Mehbəliyev, Novruz Ağayev, İbrahim İsmayılov, İmran Əbilov və
başqaları yaxşı işləri ilə zəhmətkeşlərin və kollektivin
hörmətini qazanmışlar.
Təlimatçı İmran Əbilov iki ilə yaxındır ki, rayon partiya
komitəsində fəaliyyət göstərir. O, təlimatçılıq sahəsində böyük təcrübə qazanmışdır. Bununla yanaşı, gənc təlimatçı təvazökar və tələbkardır. İ.Əbilov hələ Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuyarkən ictimai işlərdə çalışmışdır.
İ.Əbilov institutu bitirdikdən sonra rayona gəlmiş, partiya komitəsi isə onu geridə qalmış Həsənli kəndindəki “Şən
həyat” kolxozuna zootexnik göndərmişdir. İ.Əbilovu ilk
partiya təşkilatı katibliyinə seçmişlər. İ.Əbilov bütün bilik
və bacarığını kolxozun inkişaf etdirilməsinə sərf edirdi.
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İndi isə o, üç böyük kolxoza-Boradigah kəndindəki Telman
adına, Türkoba kəndindəki Kirov adına, Hişkədərə kəndindəki kolxozlara və Masallı çay fabrikasına xidmət edir.
Telman adına kolxoz rayonda ən iriləşdirilmiş kolxozlardan biridir. Kolxoz dövlətə illik barama, yaşıl çay yarpağı və s. kənd təsərrüfatı məhsulları satışı planlarını artıqlaması ilə icra etmişdir. Heyvandarlıq sahəsində də yüksək
göstəricilər əldə etmişdir. Altı ayda hər inəkdən 719 litr süd
sağılmışdır. Kolxozun fermalarında və briqadalarında partiya qrupu yaradılmışdır. Çoxsahəli kolxoz təsərrüfatında
kommunistlər düzgün yerləşdirilərək, ictimai işlərdə də fəaliyyət göstərirlər.
Təlimatçı İ.Əbilov kolxozların ilk partiya təşkilatlarına,
təşviqatçılarına və kolxozlarda çıxan divar qəzetlərinin
redaksiya heyətlərinə yaxından köməklik göstərir. O, kənd
ziyalılarının qüvvəsindən də geniş istifadə edir, kənd ziyalılarının kolxozçular qarşısında məruzə və mühazirələrlə
çıxış etmələrini təşkil edir.
İ.Əbilov kolxoz, briqada, ferma və manqalar arasında
sosializm yarışı şərtlərinin vaxtlı-vaxtında yoxlanılmasını
təşkil edir və icrasına nəzarət yetirir. O, qabaqcıl partiya
işçilərinin təcrübəsindən geniş istifadə edir və işdə tətbiq
edir, ilk partiya təşkilatlarında təşviqatçıların ardıcıl seminarını keçirir.
Bütün bunlar həmin kolxozlarda sosialist öhdəçiliklərinin ləyaqətlə yerinə yetirilməsi uğrunda mübarizədə kolxozçuların qüvvəsini səfərbər etməyə kömək edir.
Adəm Seyfullayev
“Yeni həyat” qəzeti, 10 avqust, 1960-cı il
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İYİRMİ İKİ İL NAZİR MÜAVİNİ
Eli-obasının, nəslinin, tayfasının, bütövlükdə götürəndə
xalqının adını həmişə uca
edən, onun şərəf və ləyaqətini
yüksəklərə qaldıran oğullar
əbədiliyi sağlığında qazanır,
yaddaşlarda böyük şəxsiyyət
kimi yaşayaraq, adları tarixin
daş və pozulmaz kitabəsinə
həkk olunurlar. Belə şəxsiyyətlərdən biri iyirmi iki il
Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı nazirinin
müavini işləmiş, Beynəlxalq
Heyvandarlıq Federasiyasının daimi komitəsinin üzvü,
Respublikanın əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi İmran
Əbilovdur. İmran Rəşid oğlu Əbilov 1935-ci ildə qulluqçu
ailəsində anadan olmuşdur. Atası kəndimizdə el ağsaqqalı
olmuş, təsərrüfat həyatımızın dirçəlməsində mühüm rol
oynamış, on iki il kolxoz sədri işləmişdir. İ.Əbilov 7 illik
məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra Lənkəran
Pedaqoji Texnikumuna daxil olur. Texnikumda təhsil
alarkən ən istedadlı tələbə kimi özünü göstərir. Bu dövrdə
Xalq şairi Səməd Vurğun Lənkərana gəlir, texnikumun
tələbələri ilə görüşür. O, Bakıya qayıtdıqdan sonra ona xoş
təsir bağışlayan gənc tələbə İmrana öz tövsiyələrini
məktubla bildirir. S.Vurğunun qiymətli məsləhətləri əsasında İ.Əbilov özünün sonrakı həyat yolunu müəyyən
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etmişdir (Qiymətli sənəd olan S.Vurğunun əlyazma məktubunu İ.Əbilov Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinə təqdim
etmişdir). Məktubda qeyd olunur ki, hər bir insan yalnız bir
sənətə, peşəyə deyil, bir neçə sənətə yiyələnməyi bacarmalıdır. Texnikumu əla qiymətlərlə bitirən İ.Əbilov Boradigah qəsəbəsində bir il müəllim işləmiş, 1954-59-cu
illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında təhsil almış, ömrünü heyvandarlığın inkişafına həsr etmişdir.
Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra
rayonumuzun Həsənli kəndində zootexnik işləmiş, 196063-cü illərdə Masallı rayon Partiya Komitəsində təlimatçı,
Rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi, Azərbaycan
LKGİ MK-nın Şamaxı– İsmayıllı rayonları üzrə komsomol
təşkilatçısı, 1963-69-cu illərdə Masallı rayon kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin rəisi, 1969-1991-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini, Dövlət Aqrar
Sənaye komitəsinin sədr müavini, 1991-ci ildən isə indiyədək Azərquşsənaye dövlət şirkətində işləyir. İ.Əbilov
bütün həyatı boyu təşəbbüskar və işguzar bir insan olmuş,
daşıdığı bütün sahələrə, istər əməkdə, istər elm sahəsində,
dövlət vəzifələrində məhz yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinə
görə müvəffəqiyyətlər əldə etmiş, nüfuz sahibi olmuşdur.
O, nazir müavini seçilənə qədər heç kəs təsərrüfatda ən ağır
sahə sayılan heyvandarlıqda onun qədər iyirmi iki il işləməmişdir. Belə ki, ona qədər respublikada heyvandarlıq
tarmar edilmiş, bir milyondan çox qoyun qırılmış, hər inəkdən cəmi 600 lt. süd sağılırdı. Özünün nazir müavini vəzifəsinə seçilməyini, prezident H.Əliyevin respublika rəhbərliyinə birinci dəfə seçilməyi ilə eyni vaxta düşməsini əlaqələndirən İ.Əbilov deyir: “İndiki prezidentimiz Heydər Əliyev
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respublikaya rəhbərliyə gələndən sonra (1969-cu ildə-M.M)
maldarlıqda sözün əsl mənasında inqilab yaratdı. Çoxlu
mədəni binalar tikildi, yem istehsalı artdı, malın cins tərkibi
90-95 faizə çatdırıldı, hər inəkdən süd 2000 kq-a çatdırıldı
(“İnsan və qanun” qəzeti, №31, 1995).
Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə İ.Əbilov 19701991-ci illərdə respublikada heyvandarlıqda olan geriliyi
aradan qaldırmaq məqsədilə xaricdən 250 min baş cins
mal-qara, 600 min damazlıq qoyunların gətirilməsini təşkil
etmişdir. Heyvandarlıqla bağlı qeyd etdiyimiz rəqəmləri
göstərməkdə məqsədimiz İ.Əbilovun fəaliyyəti barəsində
konkret təsəvvür yaratmaqdır. Məhz bu rəqəmlər İ.Əbilovun həyat bioqrafiyasının, mənalı ömrünün təcəssümüdür.
O, elm sahəsində də böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir.
Kəndimizin fəxri, ictimai-siyasi xadimi İ.Əbilov Azərbaycanda Sovet–Hindistan, Kuba–Azərbaycan, Hindistanda
hind-sovet simpoziumlarının, Moskvada Ümumdünya baytarlıq, Misirdə və Bolqarıstanda Beynəlxalq Camışçılıq
Konqreslərinin təşkilində və keçirilməsində fəal iştirak etmiş, 1985-ci ildən Ümumdünya heyvandarlıq Federasiyasının Daimi Komitəsinin keçmiş Sovetlər birliyindən yeganə üzvü olmuş, bu sahədə xidmətlərinə görə dünyanın ən
məşhur beş alimi ilə birlikdə federasiyanın diplomu ilə
təltif edilmişdir. O, Respublika Ali Sovetinin fəxri fərmanlarını almışdır. İ.Əbilov dünyanın və SSRİ-nin əksər şəhərlərində heyvandarlıqla bağlı mötəbər məclislərində iştirak
etmişdir. İ.Əbilovun rayonumuz və kəndimiz qarşısında da
xidmətləri vardır. O hələ Masallıda məsul vəzifələrdə işləyərkən indiki Konserv zavodunun, bir neçə çay fabrikinin,
maldarlıq binaları və komplekslərin, quşçuluq fabriklərinin,
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şəhər parkının, Musakücə və Viləşçayın üstündəki körpülərin tikilməsində, yolların abadlaşdırılmasında fəal iştirak
etmiş, təşəbbüskarlıq göstərmişdir. O, indi də Bakıda yaşayan yüzlərcə həmyerlimizə himayədarlıq və köməklik göstərir, onlarla əlaqə yaradır.
İ.Əbilov kəndimizin bütün tarixi ərzində ən yüksək dövlət vəzifəsində işləmiş yeganə şəxsiyyətdir. Təsadüfi deyil
ki, Mahmudavara İmranın kəndi deyirlər. Mahmudavarlılar
isə ona başucalığı gətirən özünün ləyaqətli oğlu ilə fəxr
edir, iftixar hissi keçirirlər.
“Mahmudavar” kitabı, (M.Mirzəyev),
Bakı, “Sabah” – 1997, səh.41
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ÖMRÜN MÜDRİKLİK ZİRVƏSİ...
Xeyli vaxt idi ki, onun haqqında yazmaq istəyirdim.
Amma zaman deyilən bir məfhum var ki, o da bizim arzularımızı və vaxtımızı özü bildiyi kimi təyin edir. Bir də
aqillərin “zaman hər şeyin əlacıdır” deyimi də öz təsdiqini
tapır. Görünür, bu gözəl insan haqqında yazı qələmə almağım indiyə qismət imiş. Qismətdən də qaçmaq olmur. axı.
Tale və qismət alın yazısıdır. Müdriklik zirvəsinin 78-ci ilini yaşayan bu insanın mənalı və sözün əsl mənasında zəngin həyat yolu, dəfələrlə səhifələnməyə, diqqətlə layiq dəyən ömür romanıdır. Ləyaqətli insan kimi, öz mənəvi dəyərləri və adına layiq əməlləri ilə hörmət sahibi olan ağsaqqal.
Kökdən gələn əsil-nəcabət
1935-ci ilin oktyabrın 23-də Masallının Mahmudavar
kəndində, əzəmətli Talış dağlarının ətəyində əsli-nəcabəti
ilə bütün bir mahalın ehtiram və hörmət sahibi olan Rəşid
kişinin ailəsində İmran adlı oğlan uşağı dünyaya gəldi. Ata
babalarının ruhundan güc alan balaca İmran hələ uşaq ikən
cəsarəti, əzmkarlığı, və zəhmətsevərliyi ilə hər kəsin diqqətini cəlb etməyə başlayır. Xüsusilə, bütün mahalda ad-san
sahibi olan, xeyirxah və savab əməlləri ilə bütün camaatın
böyük hörmətini və əsl etibarını qazanan ata-babalarının
yolunu davam etdirmək balaca İmranın ömür yolunda əsas
məqsədə çevrilir. O, Rəşid kişinin xeyirxah əməllərini cəmiyyət həyatına atıldığı gündən özünün həyat idealına çevirmiş olur. Ata-baba ənənəsi, valideynlərindən aldığı tərbiyə onu gələcəyə xeyirxah, əzmkar, qətiyyətli insan kimi
yetişdirir.
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Bacarıqlı təsərrüfatçı, istedadlı rəhbər
Əvvəlcə müəllim olmaq, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə
məşğul olmaq istəyi ilə Lənkəran Pedaqoji Texnikumuna
daxil olan gənc İmran, sonra həyatını bütünlüklə təsərrüfat
işinə bağlamağa qərar verir. Hələ uşaqlığından daima özünü zəhmətə alışdıran gənc İmran, gələcək həyatını da, karyerasını da təsərrüfata, əmək adamları ilə birgə fəaliyyətə
həsr edir. 1954-cü ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna
daxil olan İ.Əbilov, 1959-cu ildə bu ali elm ocağını əla qiymətlərlə bitirərək ömrünün sonrakı illərini bütünlükdə kənd
təsərrüfatının inkişafı işinə həsr edir. Həmin il Masallıdakı
“Şən həyat” kolxozunda baş zootexnik kimi əmək fəaliyyətinə başlayan İmran müəllim gözlənilmədən o zaman
Kommunist Partiyasından sonra əsas siyasi təşkilat sayılan
komsomol işinə cəlb olunur. Rəhbərlik, bu bacarıqlı gənci
komsomol işində sınağa çəkir. İ.Əbilov əvvəlcə 1961-ci
ildə Masallı rayon Komsomol Komitəsində, daha sonra isə
Respublika Komsomolunun Mərkəzi Komitəsində məsul
işlərə təyin edilir. Bütün bunlara baxmayaraq, İ.Əbilov
yenidən təsərrüfat sahəsində öz əzmkar işinə qayıdır.
Böyük zirvəyə doğru
1963-cü ildə Masallı rayon Kənd Təsərrüfatı İstehsalat
İdarəsində rəis vəzifəsində fəaliyyətə başlayan İ.Əbilov
üçün əsl karyera zirvəyə yüksəliş 1969-cu ildən başlayır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə başladığı həmin ildə respublika kənd təsərrüfatı nazirinin müavini təyin olunan İ.Əbilov, 1991-ci ilə qədər bu
vəzifədə çalışır. O dövr üçün kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən bir sıra irimqyaslı layihələrdə və yeniliklərdə
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İ.Əbilov fəal şəkildə iştirak edərək, yeni yaradılan istehsal
müəssisələrində işlərin qurulmasında öz töhfəsini verir. Xüsusilə o zaman üçün respublikada kənd təsərrüfatında aparılan yeniliklərdə İ.Əbilov birbaşa həm iştirakçı, həm də rəhbər kimi olduqca məsul funksiya həyata keçirirdi. O zaman
gördüyü işləri və yorulmaq bilmədən əzmkarlığı ölkə rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilib. İ.Əbilov “Xalqlar dostluğu” və iki dəfə “Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif olunub,
respublikanın Əməkdar Kənd təsərrüfatı işçisi kimi fəxri
ada layiq görülüb. Sonralar respublikanın kənd təsərrüfatının inkişafında xidmət göstərən İ.Əbilov bir sıra vəzifələrdə çalışmışdır. 1997-ci ildən 2011-ci ilə qədər Respublika
Nazirlər Kabinetinin Aqrar-sənaye şöbəsində böyük referent və baş məsləhətçi vəzifələrində çalışan İmran müəllim,
öz bilik və təcrübəsindən gənc kadrların hazırlanması işində səmərəli istifadə edib.
Ağsaqqal missiyası
Ömrünün müdriklik zirvəsini yaşayan İmran müəllim
həm də ağsaqqallıq missiyasını üzərinə götürüb. Böyük
şairin gözəl bir misrası var: “Ağsaqqal deməyin hər ağsaqqala, ağ saqqal başqadır, ağsaqqal başqa”. Bu gözəl və
mənalı cümlə İmran müəllimin təcrübəli insan kimi cəmiyyətimizdə üzərinə götürdüyü bu ali missiyanı gözəl ifadə
edir. İmran müəllim bu yaxınlarda Respublika Ağsaqqalr
Şurasının Qurultayında şuraya üzv seçilib. Gənclərimizə
örnək olacaq 78 illik mənalı həyat yolu keçən bu dəyərli insan gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunun formalaşması üçün
var gücü ilə çalışır. İ.Əbilov ağsaqqal kimi gənclərə dəstək
olmaq, cəmiyyətimizdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması,
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adət və ənənələrimizin təbliğ olunması işində fəal iştirak
edir. Özünün dediyi kimi, bununla da cənab Prezident
İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu məqsədlər uğrunda fəal
mübarizə aparır. Missiyanız uğurlu olsun, İmran müəllim!
“Səs” qəzeti, 9 iyul, 2013-cü il
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ŞƏRƏFLİ ƏMƏK İNSANI YÜKSƏLDİR
Əməlləri ilə vətəninə və xalqına xidmət edən, ona bağlı
olan nurlu şəxsiyyətlər xalq tərəfindən həmişə sevilirlər.
Belə insanlarla bir yerdə işləmək və dostluq etmək bir xoşbəxtlikdir.
Haqqında danışdığım nurlu insan İmran Əbilovdur.
İmran Əbilov harada, hansı vəziyyətdə işləməsindən asılı
olmayaraq həmişə onda formalaşan iki amil, iki xüsusiyyət
və xarakter üzə çıxır: biri işgüzarlıq və məsuliyyət hissi, o
biri isə alicənablıq və sadəlikdir. Bu iki amil, iki şəxsi keyfiyyət qoşa qanad kimi onu daim yüksəklərə qaldıraraq hamıya tanıdıb, insanlığını, sadəliyini, səmimiliyini və işgüzarlığını göstərib. O, həm bacarıqlı təşkilatçı, işgüzar təsərrüfatçı olmaqla, həm da ləyaqətini daim uca tutmuşdur. O,
həmçinin öz peşəsinin sirlərinə dərindən bələd olan bir
mütəxəssisdır. Yüksək səriştəliyi və peşəkarlığı işlədiyi
bütün dövrlərdə özünü büruzə vermişdir.
Ot kökü üstündə bitər demişlər.
İmran müəllimin atası Rəşid kişi öz dövrünün xeyirxah
və hörmətli şəxsiyyətlərindən biri olmuş, uzun müddət
Masallıda təsərrüfatlarda kolxoz sədri, kənd sovetinin sədri
və s. vəzifələrdə işləmiş, bir sıra kəndlərdə abadlıq və quruculuq işləri görmüşdür. Rəşid kişi qonaqpərvər, xeyirxah,
kasıblara əl tutan olmuş, yetimlərə, imkansızlara həmişə
yardım etmişdir. Masallıda indi də onun adı çox böyük hörmətlə yad edilir.
İmran Əbilov bütün həyatı boyu təşəbbüskar və işgüzar
bir insan kimi daşıdığı bütün vəzifələrdə məhz yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinə görə böyük nüfuz sahibi olmuşdur. O,
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nazir müavini təyin edilənədək və sonra, heç kəs onun qədər kənd təsərrüfatında ən ağır sahə olan heyvandarlıqda 22
il bu vəzifədə işləməmişdir.
Onun ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də tabeçiliyində
olan mütəxəssislərlə, sadə əmək adamları ilə xoş rəftarı,
onlara qayğı göstərməsi, düzlüyü və işinə dərindən bələd
olması xalq arasında hörmət qazanmasına səbəb olmuşdur.
İmran müəllimin Azərbaycanda heyvandarlığın inkişaf
etdirilməsində böyük zəhməti olmuşdur. İmran Əbilovun
təşəbbüsü ilə respublikada heyvandarlıqda bir sıra iri miqyaslı tədbirlər işlənib hazırlanmış və həyata keçirilmişdir
Onun əvəzsiz xidmətləri öz bəhrəsini vermiş, işlədiyi dövrdə başqa ölkələrdən Azərbaycana 300 min baş cins qaramal
və 1 milyon başa qədər cins qoyunlar gətirilmiş, 200-dən
çox iri maldarlıq və quşçuluq kompleksləri tikilib istifadəyə
verilmişdir. Mal-qaranın məhsuldarlığı 3 dəfə, məhsul istehsalı isə 2-3 dəfə artmışdır. Ölkədə mövcud olan mal-qaranı bol və keyfiyyətli yemlərlə təmin etmək üçün əməli
tədbirlər görülmüşdür. Respublikada heyvandarlığın sənaye
əsasları üzrə inkişaf, damazlıq işinin təşkili, mal-qaranın
cinsinin dəyişdirilməsi onun işlədiyi dövrə təsadüf etmişdir.
İ.Əbilovun xidmətləri nəzərə alınmış, o, “Xalqlar dostluğu”,
iki “Şərəf nişanı” ordenləri, bir neçə medallarla, respublika
Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmiş, Respublikanın Əməkdar Kənd Təsərrüfatı işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür. Keçmiş SSRİ-nin Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri
Sərgisinin bir neçə medalları və Fəxri diplomu ilə təltif
edilmişdir.
İmran müəllimin xidmətləri təkcə ölkədə heyvandarlığın
inkişaf etdirilməsi ilə məhdudlaşmır, onun xaricdə tanınması
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üçün də çalışmışdır. Hindistanda, Misirdə, İsveçdə, Bolqarıstanda, keçmiş SSRİ-nin müxtəlif regionlarında keçirilən
Beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil etmişdir.
Misirin Qahirə şəhərində keçirilən Beynəlxalq Camışçılıq Federasiyasında maraqlı elmi məruzələrinə görə Federasiyanın üzvü, Bolqarıstanda keçirilən Konqresdə isə
Federasiyanın Daimi Komitəsinin üzvü seçilmişdir. Qahirədə keçirilən Konqresdə dünyanın 5 alimi ilə birlikdə Misir Elmlər Akademiyasının Fəxri diplomu ilə təltif edilmişdir. Beynəlxalq Camışçılıq Federasiyası indi də onunla sıx
əlaqə saxlayır və məsləhətləşir. Onun məruzələri Hindistanda, Misirdə, Bolqarıstanda, İtaliyada dərc edilmişdir. “Azərbaycanda qoyunçuluq”, “Azərbaycanda heyvandarlığın sənaye əsasları üzrə inkişaf etdirilməsi”, “Azərbaycanda camışçılıq”, “Ağaxan Ağabəyli-100”, “Bir Ömrün salnaməsi”,
“Buzovların yetişdirilməsi”, “Gətirilən cins malların iqlimə
uyğunlaşması” və s. kitabların və dərsliklərin müəlliflərindən biridir. Yüzdən çox məqalə və rəylərin müəllifidir.
Heyvandarlıq sahəsində dünya şöhrətli alimlər olan misirli professor Şalaş M.R, Bolqarıstan KT Elmləri Akademiyasının keçmiş prezidenti akademik Xinkovski T.Z,
bolqar alimi Aleksiyev A.K, hindistanlı professor Bhat P.N,
Braziliyadan Kabrera A. və b. İmran müəllimlə həmişə əlaqə saxlayırlar.
Azərbaycanın nankor və namərd qonşusu Ermənistanın
xalqımıza qarşı təcavüzü İmran müəllimi də rahat buraxmamış, o, Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin sədr müavini
işləyərkən 1989-1992-ci illərdə Dağlıq Qarabağa təhkim
olunaraq orada azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə gecəgündüz fəaliyyət göstərmiş, erməni qəsbkarlarına qarşı
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mübarizə aparanlarla bir sırada olmuşdur, İ.Əbilov Qarabağ
müharibəsi veteranı kimi indi də bu sahədə öz fəaliyyətini
davam etdirir.
İmran Əbilovla biz həmsöhbət və həmfikir olmuş, münasibətlərimiz dostluq dərəcəsinə qədər yüksəlmişdir. Biz 22
ildən çox dövrdə bir nazirlikdə işləmiş, bir-birimizlə həmişə məsləhətləşmişik. Dostluğumuz bu gün də davam edir.
İmran müəllim deyir ki, bizim xoşbəxtliyimiz və işdə qazandığımız müvəffəqiyyətlərin əsas səbəbi böyük və ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında işləməyimiz
olmuşdur. “Vaxt gələcək, cavanlar bizə baxıb həsəd aparacaqlar ki, biz Heydər Əliyev kimi bir dahinin dövründə
yaşamış və onunla görüşlərimiz olmuşdur, bax, bizim ən
böyük var-dövlətimiz budur” – deyə İmran müəllim həmişə
fəxrlə söyləyir. O, həmçinin fəxr edir ki, bu gün də ulu
öndər Heydər Əliyevin yolunun layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ölkədə gördüyü titaniк
işlərinin şahididir. Heydər Əliyev dövrünün bu gün də davam edən ab-havasından nəfəs alır, yaşayır və gənclik həvəsi ilə yenə də çalışır.
İmran Əbilovun şəxsi keyfiyyətləri də diqqətəlayiqdır.
O, dostluqda sədaqətli, etibarlı, sadə, təvazökar, yüksək
əxlaqi keyfiyyət sahibidir, gözəl ailə başçısıdır.
İmran müəllim hazırda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində Aqrar sənaye şöbəsinin baş məsləhətçisi
vəzifəsində çalışır. İşlədiyi bütün kollektivlərdə olduğu
kimi, burada da hörmət qazanmış, öz bilik və təcrübəsini
cavanlara öyrətməkdə davam edir.
İmran müəllimin keçdiyi şərəfli həyat yolu gənclərimiz
üçün gözal nümunədir. Onun 75 yaşı tamam olur. İllər onun
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yaşının üstünə yaş gətirsə də üzünün təbəssümunü, qəlbinin
hərarətini, gənclik havasını, dilinin xoş ahəngini saxlamış,
özünün dediyi kimi xoşbəxt həyat sürür. Onun dostu kimi
arzu edirəm ki, İmran 100 il yaşasın və həmişə vətəninə,
xalqına belə bağlı olsun.
N.Hüseynbəyov,
Kənd Təsərrüfatı nazirinin sabiq birinci müavini
Prezident təqaüdçüsü, Əməkdar mühəndis,
“Respublika”, 10 oktyabr, 2010-cu il
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III BÖLMƏ
ŞƏXSİYYƏTLƏR VƏ HADİSƏLƏR
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV
14 iyul 1969-cu il – Azərbaycan tarixində zəfər yürüşünün, yeniləşmə və sürətli inkişafın, xalqın taleyində
dönüşün başlandığı gün
Müşavirədə çıxış edən Nazirlər Kabinetinin baş məsləhətçisi İmran Əbilov 1969-cu ildən 1991-ci ilədək kənd
təsərrüfatı nazirinin müavini vəzifəsində işlədiyini söyləmiş, ümummilli lider Heydər Əliyevin Mərkəzi Komitənin
birinci katibi seçildiyi ilk gündən aqrar sahəyə verdiyi
diqqət və qayğı barədə xatirələrini danışmışdır. O demişdir
ki, respublikada 1969-cu ildə 600 min başa qədər qoyunquzu, 200 min baş qaramal qırılmışdı, mal-qara pis vəziyyətdə saxlanılırdı, yem yox idi. Taxıl, pambıq, üzüm, kartof, tütün istehsalı minimum həddə enmişdi. Heç kəs ümid
etmirdi ki, bu vəziyyətdən çıxmaq olar.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə isə Azərbaycana
1.2 milyon baş cins qoyun, 300 min baş cins qaramal, hər il
1 milyon ton qarışıq və qüvvəli yem gətirildi, respublikada
100-dən çox iri heyvandarlıq kompleksi, 100-dən çox
quşçuluq fabriki tikilib istifadəyə verildi.
İri şərab, konserv zavodları, çay, tütün fabrikləri və digər
müəssisələr tikildi. Kənd təsərrüfatı gəlirli sahəyə çevrildi.
Heyvandarlıq məhsulları istehsalı 3-4 dəfə, üzüm istehsalı 6
dəfə artdı. Nəhəng meliorativ qurğular tikildi, respublikaya
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güclü texnika, maşın və avadanlıq gətirildi. Hər il respublika o zaman ölkənin ən yüksək mükafatı sayılan keçici qırmızı bayraqlarla təltif edildi. Rayon və kəndlərdə böyük
abadlıq işləri aparıldı. Bütün bunlar Heydər Əliyevin gərgin əməyi, dərin zəkası, tələbkarlığı, böyük dövlətçilik təcrübəsi hesabına baş verdi. Keçmiş SSRİ-də hamı onun işinə
heyran idi, müəyyən məsələlərlə bağlı Moskvaya gedərkən
onun hörməti sayəsində hər yerdə qapılar üzümüzə açıq idi.
Azərbaycan keçmiş SSRİ-də demək olar ki, ilk sıraya çıxdı,
məşhur oldu. Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə də daim
Azərbaycanı düşünür, ən çətin işlərdə kömək göstərirdi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında işləmək həm çətin,
həm də böyük xoşbxtlik idi. Biz yaxşı bilirdik ki, Heydər
Əliyevlə hər hansı bir məsələ və ya problem haqqında danışmaq üçün nə qədər ciddi hazırlaşmaq lazım idi. Bütün
sahələr, ixtisaslar üzrə mükəmməl məlumatı vardı. Təəccüblənirdik ki, böyük dövlət işləri ilə məşğul olan bu insan
nə zaman vaxt tapıb məsələni bu qədər tam dərinliyi ilə
öyrənmişdir. Onunla adi söhbətdə belə sən hər sözünə, danışığına diqqət verməli idin. Bütün bunlar bizi öz üzərimizdə çox işləməyi, məsuliyyətli olmağı öyrədirdi.
O, hər kəsin nöqsanını üzünə açıq deməyi, doğru yol
göstərməyi, düzəlməyəndə isə onu tənbeh etməyi bacaran
bir dövlət xadimi idi. Heydər Əliyevin gözəl insani keyfiyyətlərini saymaqla qurtarmaq olmaz. Elə bil ki, Allah onu
insanlara cəsarətin, mərdliyin, ədalətin, sadəliyin, dərin
zəkanın, natiqliyin, gözəl əxlaqın rəmzi və nümunəsi kimi
yaratmışdı.
“AzərTAC” “Xalq” qəzeti,
14 iyul, 2009-cu il
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DÜNƏNİ, BU GÜNÜ VƏ SABAHI DÜŞÜNƏN
DAHİ İNSAN
Dünya şöhrətli siyasətçi
və dövlət xadimi, xalqımızın
Ümummilli
lideri
Heydər Əliyevin vəfatından
6 il keçir. 6 ildir ki, xalqımız ölkəmizi dünyaya
dərindən tanıdan, dövlətimizin yaradıcısı, ləyaqətli
övladı Heydər Əliyevi itirmişdir. Lakin illər, qərinələr, əsrlər arxada qaldıqca
Azərbaycan xalqı onun dahi yetirməsi olan Heydər
Əliyevi həmişə böyük hörmətlə yad edəcək, onu xatirələrdə əziz bir insan kimi
əbədi yaşadacaqdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bütün çətin, ağır,
kədərli, sevincli anlarında onunla oldu, onu düşündü və ona
xidmət etdi. Hətta bizimlə cismən olmadığı o ağır və kədərli ölüm günündə də xalqını bir daha ayağa qaldırdı, monolit birliyə dəvət etdi və buna nail oldu.
Bu böyük şəxsiyyətin, Böyük Azərbaycanlının adı, şübhəsiz, dünya siyasi fikir tarixinə həkk olunmuşdur. Buna
əmin olmaq üçün Heydər Əliyevin təkcə son 10 ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsində işləyərkən həyata keçirdiyi nəhəng işləri təhlil etmək kifayət
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edər. Azərbaycanı ağır vəziyyətdən qurtarıb dünyanın tanınmış və qabaqcıl ölkələri sırasına çıxaran Heydər Əliyev
dühası oldu. Belə talelər hər kəsə nəsib olmur, bu ağır və
şərəfli vəzifəni yalnız Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət yerinə
yetirə bilərdi.
Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk
dünyasının Ümummilli lideri idi. Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinin dediyi kimi «O Azərbaycana
sığışmırdı, onun masştabı bütöv dünyanın, Şərqin də, Qərbin də meridianları boyuna hesablanmışdır”.
Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, dərin, zəngin biliyə, məqsədyönlü siyasətə malik Heydər Əliyev elə
bir yol, elə bir iz qoyub getmişdir ki, uzun illər boyu xalqımız həmin yolla azad və firavan addımlayacaqdır.
Heydər Əliyev fenomeni haqqında siyasətçilər, tarixçilər, müxtəlif peşə sahiblərinin bir çox nəsilləri hələ uzun
müddət araşdırmalar, təhlillər aparacaq və onu öyrənəcəklər.
Mən isə bu tarixi şəxsiyyətlə müstəqil Azərbaycanın ən
ağır, keşməkeşli, dirçəliş yoluna yenicə qədəm qoyduğu bir
dövrdə çalışan bir əməkdaş və məsləkdaş kimi onda müşahidə etdiyim və gördüyüm çox gözəl insani keyfiyyətlər
haqqında danışmaq istəyirəm.
Sən demə, dahi adamlar dahi olduğu qədər də sadə olurmuşlar. Biz yaxşı bilirdik ki, Heydər Əliyevlə hər hansı bir
məsələ və ya problem haqqında danışmaq üçün nə qədər
ciddi hazırlaşmaq lazım idi. Onunla danışanda o, hiss edirdi
ki, sən buna tam hazırlaşmısan, ya yox. Elə bil ki, o bütün
sahələr üzrə, ixtisaslar üzrə kamil bir mütəxəssis idi. Təəccüblənirdik ki, böyük dövlət işləri və dünya siyasəti ilə məşğul
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olan bu insan nə zaman vaxt tapıb, məsələni tam dərinliyi
ilə öyrənmişdir.
Doğrudan da Heydər Əliyevlə adi söhbətdə belə hər sözünə diqqət yetirməli idin. Onun məntiqi çox güclü idi. Ən
güclü siyasətçilər, diplomatlar, dövlət xadimləri belə onunla ehtiyatla danışırdılar.
Ancaq o, müsahibinə elə şərait yaradırdı ki, sərbəst olurdun, o sanki adama doğmalaşırdı, sənə imkan yaradırdı ki,
fikrini tam bildirəsən. Hiss edəndə ki, müsahibi işin içində
deyil, onunla söhbəti kəsir və üzünü işi bilənə sarı döndərirdi. Sənə öz hərəkəti ilə başa salırdı ki, məsələni tam öyrənməmisən. Bu da onun insana qayğısından irəli gəlirdi.
Heydər Əliyev dahilərə məxsus olan sadəliyə malik bir
insan idi.
Onunla yol yoldaşı olmaq böyük xoşbəxtlik idi. Çox maraqlı söhbətləri var idi. Ancaq o söhbətlərin özü də dövlətə,
xalqa xeyir vermək məcrasında aparılırdı.
O, sözün əsl mənasında böyük bir tarix, canlı ensiklopediya idi.
Müxtəlif ixtisas sahibləri onunla hansı mövzu ətrafında
danışırdılarsa, o, həmin mövzuya dair yeni bir fikir irəli
sürər və onları valeh edərdi. Bir çox beynəlxalq məclislərdən sonra bizdən soruşardılar ki, sizin Prezidentiniz deyəsən filoloqdur, bəzisi deyirdi ki, yox-hüquqşünas, digəri
memar, tikinti mütəxəssisidir və s. deyə təəccüblənirdilər.
Heydər Əliyev xalqını, vətənini, millətini çox sevirdi. O
tez-tez deyərdi ki, mən xalqımla, ölkəmlə, azərbaycanlı
olduğumla fəxr edirəm.
Mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycan dilini qoruyub
saflaşdıran, onu bir daha bizə qaytaran Heydər Əliyev oldu.
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O deyirdi: «Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək, şübhəsiz ki, xalq qarşısında böyük qəbahətdir». Vətəninə, millətinə, dilinə sadiq olan Heydər
Əliyev deyirdi:
«İndi... bütün həyatımı təhlil edəndə görürəm ki, hər
halda bir başlıca hadisə var, o da budur ki, mən Azərbaycanın müstəqqilliyini təmin edə bilmişəm. Onu daxili çəkişmələr alovunda, dağıntılar və qan içində məhv
olmağa qoymamışam. Əgər hansısa bir namərd gülləsi,
hansısa bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə,
özüm də, övladlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazırıq».
Vətənə, millətinə, dövlətinə sədaqətin bundan artıq nümunəsini təsəvvür etmək çətindir.
Onun ən ali xüsusiyyətlərindən biri də xalqı və Vətəni
üçün daima quruculuq işlərini aparmaq, yaratmaq və qurmaq həvəsi ilə yaşamaq idi.
Nələr yaratmadı, tikdirmədi o, Azərbaycanda?! «...dağıtmaq asan işdir, amma yaratmaq çox çətindir. Tarix, insanlar isə həmişə quranları, yaradanları qiymətləndirir»-deyirdi
Heydər Əliyev. O, özü üçün də, milləti, xalqı üçün də Azərbaycan adlı abidə qoyub getdi. Tikmədi, qurmadı ki, özü
qala, tikdi, yaratdı, qurdu ki, izi qalsın. Həqiqətən də bugün
ölkəmizin hansı guşəsinə baxsan bu böyük insandan orada
bir iz görərsən. Heç bir vaxt, tarixin heç bir dönəmində
silinib pozulmayacaq bir iz!
Heydər Əliyev mərd və çox cəsarətli idi, bütün mürəkkəb vəziyyətlərdə düzgün qərar qəbul edən bir insan idi.
Onun necə cəsarətli olması barədə çoxlu misallar göstərmək olar. Hələ Sovet dövründə 1980-ci illərdə Bolqarıstandan
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türklər kütləvi surətdə qovulanda Sov.İKP MK-nın Siyasi
Bürosunda H.Əliyev Bolqarıstan KP MK-nın birinci katibi
T.Jivkovu tənqid edərək onu bu işdən çəkindirməyə dəvət
etmişdi.
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunda M.Qorbaçovun müsəlman respublikalarına mənfi münasibətindən hiddətlənərək
ona qəti etiraz etdi və istefa verdi. Xalqımızın faciəli günündə 21 yanvarda M.Qorbaçovu ifşa edən, sovet ordusunun vəhşi hərəkətlərinə son qoymağı tələb edən bəyanatla
bütün dünya ictimaiyyətinə müraciət etdi. 1993-cü ildə
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ərəfəsində idi, Gəncədə
hərbi hissədə qiyam qalxmışdı, heç bir rəhbər işçi ora getməyə cəsarət etmirdi, yalnız Heydər Əliyev cəsarəti xalqımızı fəlakətdən xilas etdi. O, Gəncəyə gedərək vəziyyəti
öyrəndi və çıxış yollarını tapdı. 1994-cü ildə Neft Kontraktlarının–Əsrin müqaviləsinin bağlanması, 1994-cü il oktyabr,
1995-ci il mart hadisələri zamanı indiki dövlətçiliyimizin
qorunub saxlanması Heydər Əliyev cəsarətinin nəticəsidir.
Lissabon Sammitində Dağlıq Qarabağla əlaqədar qəti
addım atması da dövlət xadimindən çox böyük cəsarət tələb
edirdi, o bunu etdi və öz iradəsini qəbul etdirdi.
Ölkədə keçmiş Sovet respublikaları arasında ilk dəfə
olaraq aqrar-islahatlarının aparılması, bir ictimai quruluşdan digərinə keçməsi yalnız Heydər Əliyevə nəsib olmuşdur ki, biz indi həmin islahatların nə qədər əhəmiyyət kəsb
etdiyinin şahidiyik.
O, hər kəsin nöqsanını onun üzünə açıq deməyi, ona
doğru yol göstərməyi, düzəlməyəndə isə onu lazımi tənbeh
etməyi bacaran bir dövlət xadimi idi.
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Heydər Əliyev çox ədalətli bir dövlət başçısı idi. Ona istər
rəsmi, istərsə də şifahi müraciət edən sadə insanların şikayətlərinə ciddi baxmağı tapşırar və ona şəxsən nəzarət edərdi. O deyirdi ki, xalq bizə yox, biz xalqa xidmət etməliyik,
biz ona görə bu vəzifədəyik ki, bunu xalq məsləhət görüb.
Heydər Əliyevin yaddaşı haqqında əfsanələr danışmaq
olar. Bu insanda necə də dəqiq yaddaş var idi. Keçmişdə
görüşdüyü, adı çətin səslənən adamların adını çəkməsi, ilin,
günün dəqiq göstərilməsi, hansı mövzuda söhbət etməsi,
kimə hansı tapşırığın verilməsi və s. barədə eşidəndə insan
heyrətə gəlirdi.
O, məharətli natiq idi. O, sözləri o qədər ardıcıl, sistemli,
təkrar etmədən, aydın, sadə, məntiqli ifadə edirdi ki, dinləyəni özünə cəzb edir, düşünməyə vadar edirdi. Onda müsahibini inandırmaq məharəti çox güclü idi, faktlara, rəqəmlərə, həqiqətə əsaslanıb danışardı. Ən əsası odur ki, o, saatlarla heç bir kağıza, yazıya baxmadan danışırdı, sözlər beynində həkk olunmuş kimi səslənirdi, nəticədə nitqi kağıza
köçürülərkən, əsil ədəbi dilin təcəssümünə qibtə etməyə
bilməzdin.
Heydər Əliyevdə gözəl insani keyfiyyətləri sadalamaqla
qurtarmaq olmaz, o, cəsarətin, ağılın, dərin zəkanın, natiqliyin, əzəmətin... rəmzi və təcəssümü idi.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə
gələrkən ölkədə dramatik bir daxili siyasi vəziyyət mövcud
idi. Belə ki, yenicə yaranmış gənc respublika dağılmaq ərəfəsində olub, dövlət institutları çökmüş, ordu dağılmış, iqtisadiyyat tam tənəzzülə uğramışdı. Ölkənin daxilində separatçı qruplar baş qaldırmışdı. Bu dövrdə o, ölkəni, Azərbaycanı
bu fəlakətlərdən xilas etmək üçün böyük siyasi gedişlər etdi.
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Azərbaycanın MDB-nə daxil olması ilə həm Rusiya, həm
də digər keçmiş respublikalarla əlaqələr qura bildi. Qonşu
İran, Qərb dövlətləri ilə səmimi münasibətlər yaratdı.
Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə təkcə MDB dövlət
başçılarının şuralarında 100-dən çox qərarlar qəbul edilmişdir ki, bu da Azərbaycanın həmin dövrdəki tarixinin gələcək illərdə bütün beynəlxalq aləmdə qəbul edilməsi üçün
çox böyük tarixi əhəmiyyətə malik fundamental tarixi sənədlərdir.
O, fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən hüquqi, demokratik, suveren dövlət quruculuğu, sabitlik xəttini bəyan etdi
və axıra qədər buna sadiq qaldı.
Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Dağlıq Qarabağı azad
etmək idi. O, bu məqsədlə dünyanın əksər ölkələrinə səfər
edərək əlində Azərbaycan xəritəsi Dağlıq Qarabağın vəziyyəti, yerləşməsi haqqında bütün dövlət başçılarına, BMTyə, ATƏT-ə, digər beynəlxalq təşkilatlara ətraflı məlumat
verir, Ermənistanın bizim torpaqlarımızı işğal etdiyini arqumentlərlə sübut edirdi.
Bu gün, bu böyük şəxsiyyətin qoyub getdiyi irsə müraciət edəndə görürük ki, o vaxt bizim üçün çıxılmaz sayılan
məsələləri necə də müdriklik və uzaqgörənliklə həll etmişdir.
Odur ki, nə qədər ki, Azərbaycan var, Azərbaycan xalqı
var – demək Heydər Əliyev də tarixdə qalacaqdır.
Bu gün Azərbaycan dövlətinin sükanı arxasında dayanan
hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev dahi Heydər
Əliyev məktəbinin ən istedadlı yetirməsi, layiqli davamçısıdır. Hörmətli cənab İlham Əliyevin gördüyü işlərə nəzər
yetirəndə buna tam əmin olursan. O, dəfələrlə bəyan edib
ki, Azərbaycan Dövlətinin Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən
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edilmiş siyasi kursu dəyişməzdir, dönməzdir. Çünki bu yol
ölkəni inkişafa aparan yeganə düzgün yoldur, Xalqımız
hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevə inanır və onun siyasi
kursunu və şəxsiyyətini dəstəkləyir.
Bəli, Heydər Əliyev Azərbaycanı dünənki fəlakətdən
qurtardı, bu gününü qurub yaratdı, sabahını da düşündü və
bizə böyük miras qoyub getdi. Onun həyatı hər bir azərbaycanlı üçün böyük örnəkdir.
Tarixi belə nadir şəxsiyyətlər yaradır və onlar heç vaxt
unudulmur.
İmran Əbilov
YAP-ın keçirdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbəriliyinin 40 illiyi ildönümünə həsr olunmuş
tədbirinə hazırladığım məruzədən bir parça.
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O GÖRKƏMLİ DÖVLƏT XADİMİ İDİ
Yaxşı yadımdadır, mən 1969cu ildə Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini vəzifəsinə təyin ediləndə
Respublikada kənd təsərrüfati çox
ağır vəziyyətdə idi.
Həmin ilin iyul ayında Heydər
Əliyev Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi seçildi. Bütün kadrlara qarşı ciddi tələbkarlıq, məsuliyyəti və işdə operativliyi artırmaq məsələləri əsas yer tuturdu. Bu tələblərə respublikada
kadrların, rəhbər işçilərin çoxu cavab verə bilmədiyindən
vəzifələri ilə vidalaşmalı oldular. Belə tələbkarlıq rayonlara
da aid idi. Həmin dövrdə bir çox rayonlarda bacarıqsız
keçmiş raykom katibləri vəzifələrindən azad edildilər.
O dövrdə Şəmkir rayonu haqqında Mərkəzi Komitə xüsusi qərar qəbul etdi və rayona yeni birinci katib – Məmməd Əskərov seçildi.
O, 1918-ci ildə Naxçıvan MR-nın Culfa rayonunun
Yayçı kəndidə anadan olmuşdu. 1942-ci ildə Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş,
bir müddət Qusar rayonunda torpaq şöbəsinin müdiri, 1942-ci
ildə Laçın rayonunda baş aqronom, 1943-cü ildə Tovuz
rayon MTS-də baş aqronom, 1944-cü ildə Cəbrayıl rayon
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MTS-nin direktoru, 1949-cu ildə Bərdə rayonu MTS-nin
direktoru, 1954-cü ildə Bərdə rayon XDS İcrayə Komitəsinin
sədri, 1958-ci ildə Naxçıvan MR Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini, 1959-cu ildə isə sədri vəzifəsində işləmişdir.
Böyük həyat yolu keçmiş M.Əskərov 1964-cü ildə Ağdaş
rayon ərazi kolxoz-sovxoz istehsalat idarəsinin rəisi, 1965ci ildə Ağcabədi rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi,
1968-ci ildə Respublika Yüngül Sənaye nazirinin müavini
vəzifələrində çalışmışdı.
1970-ci ildə Şəmkir rayonunda kənd təsərrüfatı sahəsində yaranmış ağır vəziyyəti nəzərə alaraq Mərkəzi Komitə
onu rayon partiya komitəsinin birinci katibi məsləhət bildi.
O, bu rayonda işləyərkən öz bacarığını bir daha göstərdi,
rayon Respublikada birincilər sırasına çıxdı. 1973-cü ildə
ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verildi.
Ümumiyyətlə, o, 4 Lenin ordeni, “Oktyabr inqilabı”,
“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenləri, çoxlu medallar, Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin Fəxri fərmanları ilə təltif edilmiş, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar aqronomu аdınа layiq görülmüşdür.
Eyni zamanda IV-XI çağırış Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin və 6-cı çağırış SSRİ Ali Sovetinin (19621966) deputatı, Azərbaycan KP MK-nin üzvü seçilmişdi.
Onun haqqında “Raykom katibi” poeması, “Narahat insan”
və “Bizim qəhrəman” povestləri yazılmışdır.
Belə şərəfli bir həyat yolu keçmiş görkəmli dövlət
xadimi 1977-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin təklifi ilə
Respublika KT naziri vəzifəsinə təyin edildi.
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Mən onu 1969-cu ildə hələ Ağcabədidə işləyərkən tanıyırdım. Şəmkirdə işləyərkən rayonda heyvandarlıq çox ağır
vəziyyətdə idi. Həmin dövrdə o mənimlə tez- tez əlaqə saxlayır və lazımi məsləhətlər alırdı. O, çox gərgin işləyirdi.
Mən Şəmkirə ezam olunmuşdum, qonaqları çox idi.
Bütün günü o, təsərrüfatda olurdu. Buna baxmayaraq, qonaqları diqqətlə dinləyir, gecə isə onların rahatlığı ilə şəxsən özü məşğul olur, qayğıkeşlik göstərirdi.
M.H.Əskərov Kənd Təsərrüfatı naziri təyin olunduğu
gündən səmərəli fəaliyyətə başladı.
İşçilərlə bir-bir görüşüb, onlarla söhbət edir və kimin
nəyə qadir olduğunu öyrənirdi. O dövrdə KT nazirliyində,
onun aparatı, əhatə etdiyi idarə və müəssisələrdə 1500-ə qədər mütəxəssis və texniki işçi çalışırdı. İşlədiyi dövrdə onları ətraflı öyrənirdi, ezamiyyətdən qayıdan işçilərin hamısının arayışlarını alıb özü oxuyar və onları müvafiq nazir
müavinləri ilə birlikdə qəbul edib dinləyərdi.
Ona təqdim edilən bütün sənədləri, nazirliyə daxil olan
məktub, ərizə, arayışları axıra qədər oxuyar və lazımi göstərişlər verərdi.
O, savadlı mütəxəssisləri böyük hörmətlə dinləyər, onları irəli çəkərdi, öz işçilərinin yuxarı təşkilatlar tərəfindən
əsassız cəzalandırılmasına yol verməzdi, onun haqqında özü
ədalətli tədbir görərdi.
Verilən tapşırıqların vaxtında dəqiq icra edilməsinə şəxsən özü ciddi nəzarət edərdi, özü intizamı sevdiyi kimi,
işçilərindən də bunu tələb edərdi.
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Yalan danışmağı dəhşətli dərəcədə sevməzdi, bütün
statistik məlumatları alıb təhlil edər və işçilərdən də bunu
tələb edirdi. Onun nazir işlədiyi 8-ildə işçilər böyük bir
məktəb keçdilər, məsuliyyət hissi, intizam, çalışqanlıq demək olar ki, yüksək səviyyəyə qaldırıldı.
Nazir müavinləri, baş idarə və idarə rəislərini hər axşam
növbə ilə qəbul edib, vəziyyətlə tanış olardı. Bu da həmin
işçilərdə öz üzərində çox çalışmağa, vəziyyəti ətraflı öyrənib təşəbbüskar təkliflər verməyə, operativ tədbirlər görməyə həvəs oyadardı. O, çox cəsarətli, qorxmaz və hər hansı
bir səviyyədə sözünü deməyi bacaran bir rəhbər işçi idi.
Yuxarı təşkilatlara həm öz fikrini deyər, həm də onların
tapşırıqlarına vaxtında cavab verməyi təmin edirdi.
Keçirdiyi kollegiya iclasları çox konkret və qısa olurdu.
Müzakirə olunan məsələlər əvvəlcədən aidiyyəti nazir
müavinləri və digər cavabdeh şəxslərlə birlikdə baxılırdı,
hər kəs bütün suallara cavab vermək üçün hazırlaşırdı.
Onun kollegiya iclasları demək olar ki, canlı bir məktəb idi.
M.Əskərov Ulu Öndər Heydər Əliyevə çox sədaqətli idi,
əsl dövlət adamı kimi, o, öz həyatını demək olar ki, xalqına
və dövlətinə həsr etmişdi. Bütün bunların nəticəsi olaraq
onun işlədiyi 8-il ərzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaxından rəhbərliyi ilə Respublikada kənd təsərrüfatında böyük uğurlar əldə edildi. Respublika keçmiş SSRİ-də birincilər sırasına çıxaraq ən böyük mükafatlar və keçici bayraqlarla təltif edildi, kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası
möhkəmləndirildi, əhalinin maddi durumu xeyli yaxşılaşdı.
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Çox təəssüflər olsun ki, Heydər Əliyev Moskvaya daha
yüksək vəzifəyə gedəndən sonra M.Əskərova qarşı bəzi
rəhbər işçilər tərəfindən təzyiqlər edilməyə başlandı. Hətta
Aqrar-Sənaye Komitəsi yarananda onu işdən tamamilə uzaqlaşdırdılar. O, Botanika İnstitutunda elmi işçi işlədi.
O, həm də gözəl ailə başçısı idi, övladlarına həm qayğı
göstərər, həm də onlara qarşı tələbkar idi.
Böyük dövlət adamı olan Məmməd Əskərov 1988-ci ildə
70 yaşında Bakıda vəfat etdi. Allah ona rəhmət eləsin.
İ.Əbilov,
Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi,20.12.1999
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NURLU İNSAN
Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.
H.Əliyev
Masallıdan Bakıya qayıdanda Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin baş məsləhətçisi İmran Əbilovdan da
bir məktub aldıq. “Həzin bir
xatirə” adlanan bu yazını olduğu kimi kitaba daxil edirik.
Əvvəlki yazılarımda da qeyd
etdiyim kimi bu dünyada şərəfli həyat yolu keçən gözəl
insanlar olmuşdur, - deyə İmran
Əbilov çox maraqlı sözlərlə
fikrinə başlamışdı.
Belə insanlardan biri də söz
sənətinin sirlərinə, sözün ecazkar sehrinə məftun olan, təkcə yaşadığı dövrdə deyil, gələcək zamanlara da nüfuz etmiş şəxsiyyət Mirzə Rəfi müəllimdir.
Mən onun haqqında hələ onu görməmişdən çox əvvəl,
uşaq yaşlarında eşitmişdim. Qardaşım Şirvan, Boradigah
orta məktəbində oxuyarkən, axşamlar ədəbiyyat dərsini
daha çox öyrənir və ona ciddi hazırlaşırdı. Həm də o, bunu
çox həvəslə yerinə yetirirdi. Deyirdi ki, bizim dil, ədəbiyyat
müəllimimiz Rəfi Həsənovdur. Çox maraqlı dərs keçir,
hamı onun dərsini səbirsizliklə gözləyir. Doğrusu, onun bu
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sözlərini mən onda o qədər də başa düşməzdim. Ancaq Rəfi
adı yadımda qalmışdı. 1963-cü ildə məni Masallı-Yardımlı
Ərazi Kolxoz-Sovxoz İstehsalat İdarəsinə rəis təyin etdilər.
Beş-altı ay idi ki, işləyirdim. Katibə gəlib dedi ki, İmran
müəllim, Rəfi müəllim sizi görmək istəyir. Soruşdum ki,
hansı Rəfi?
O isə dedi ki, Rəfi Həsənov, qocaman müəllimdir.
Mən onun adını eşidəndə katibəyə dedim ki, sən yerində
ol, indi xəbər verərəm içəri dəvət edərsən. Lakin kənd təsərrüfatı işlərinin ən qızğın vaxtı idi. Hər iki rayondan
çoxlu şikayətçi qəbul edirdik. Adamları bir-birlərinə qarşı
qoymuşdular, hər tərəfdə narazılıq, hətta deyərdim ki,
üsyan qaldırırdılar. Belə bir vaxtda Rəfi müəllim kimi müdrik ağsaqqallara böyük ehtiyacımız var idi.
Katibə çıxandan sonra mən də dərhal ayağa durub, öz
otağımdan çıxıb, katibənin otağına daxil oldum. Qəbulda
20-yə qədər adam var idi. Mən Rəfi müəllimi axtardım. Ağ
saçlı, səliqə ilə geyinmiş, nurani, sakit dayanıb fikrə dalmış
bir nəfər pəncərəyə tərəf baxırdı. Mən ona tərəf gedib,
salam Rəfi müəllim, - dedim.
O, gülümsündü və çox təəccüblə mənə baxdı. Əvvəl elə
bildi ki, mən də şikayətçiyəm. Mən onun qoluna girib, içəriyə, otağıma dəvət etdim. O isə mənə bir də diqqətlə baxdı
və dedi:
- Rəşidin oğlu İmran sizsiniz?
- Bəli, - dedim.
- Çox sağ olun, niyə əziyyət çəkdiniz. Şikayətçilər də
çoxdur, mən gözləyə bilərdim.
- Xeyir, Rəfi müəllim, sizi dinləyirəm.
Rəfi müəllim hərəkətlərimdən çox mütəəssir olmuşdu.
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Mənə diqqətlə baxırdı. İnana bilmirdi ki, o vaxt üçün böyük vəzifədə olan mənim kimi gənc oğlan, ona qarşı belə
diqqətli olacaq. Xeyli fikrə daldı və gülümsəyərək dedi:
- Siz məni qabaqladınız, mən buraya qəbula gələndə hesab edirdim ki, çox gec qəbul olunacağam, ya da bəlkə heç
bu gün qəbul olunmayacağam. Sizə farsların bir şeirindən
danışacağam. Bir nəfər kasıb adam İranda toy məclisinə daxil olmaq istəyir, amma paltarları çox köhnə və özü də qocalmış, əldən düşmüş olduğuna görə onu qapıçı içəriyə
buraxmır. Qoca çox xahiş edir, amma xeyri olmur. Onda o,
bir şeir oxuyur. Şeir təxminən belədir:
“Meyli qol çidən nə darəm,
bağiban derra məbənd,
Minişinəm quşeyi,
qol ra tamaşa mikunəm”.
Mənası budur ki, "ey bağban, qapını üzümə bağlama,
mən o gülləri dərmək xəyalında deyiləm, ancaq xəlvət bir
güşədə oturub o güllərə tamaşa edəcəyəm". Bu söhbətdən
sonra qapıçı qocanı içəriyə buraxır. İndi, İmran müəllim,
mən da özümü o qoca kimi təsəvvür edirdim. Çox sağ olun
ki, siz mənim köhnə dostum olan atanız Rəşid müəllim
kimi hərəkət etdiniz. Mən sizin atanızı, qardaşınız Şirvanı
yaxşı tanıyıram. Şirvana dərs demişəm.
Dedim ki, Rəfi müəllim, əvvəla siz o qədər də qocalmamısınız, həm də üzünüzdən nur və ziya yağır. Elə bilirəm
ki, o şeir nə qədər təsirli olsa da, onun qüdrəti sizə çatmaz.
Bütün qapılar da sizin kimi ziyalıların üzünə həmişə açıq
olmalıdır.
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Rəfi müəllimlə xeyli maraqlı söhbət etdik. O, mənə
çoxlu şeirlər oxudu. Hamısını da əzbərdən deyirdi. Necə də
gözəl səslə, intonasiya ilə oxuyurdu. Həm fars, həm də
Azərbaycan dilində.
Onun müəyyən xahişi vardı, dərhal demək istəmirdi.
Axı, o, ziyalı və mədəni bir insan idi.
- Rəfi müəllim, xahişiniz nədir, - deyə soruşdum.
O, elə bil ki, duruxdu və adını çəkmək istəmədiyim bir
adamın xahişini etdi. Mən ona söz verdim ki, xahişiniz icra
olunacaq. Rəfi müəllim sonralar mənə dedi ki, mənim bir
əsas problemim varsa, o da oğlumun işidir. Ancaq o, oğlundan da əvvəl dostunun xahişini elədi.
Bax, belə bir insan idi Rəfi müəllim.
Mən ondan xahiş etdim ki, ayda bir-iki dəfə işdən sonra
gəlsin görüşək. Mən onu tez-tez görmək istəyərdim. Belə
bir insana mənim mənəvi ehtiyacım vardı. Çünki onun
söhbətləri çox maraqlı idi.
Məndən razı getdi...
İnsan nə qədər alicənab, mədəni, üzügülər və xeyirxah
olarmış. Hər bir hərəkətinə, sözlərinə danışıq tonuna (o çox
aramla və sakit, inandırıcı danışırdı), yerişinə diqqət yetirirdi.
Bir dəfə mənim görüşümə gələndə öz şeirlərindən, hətta
gündəlik yazdığı bir dəftəri də gətirmişdi. Onun necə də
gözəl xətti var idi, adamı valeh edirdi. Rəfi müəllim ağıl
dəryası idi. Ondan çoxlu məsləhətlər alırdım. Məsləhətləri
də çox xeyirxah idi. O, insanları sevirdi. Ona nifrət, kin,
ədavət kateqoriyaları yad idi. Kiməsə elm öyrətmək, yaxşılıq etmək üçün yaranmışdı Rəfi müəllim. Nizami Gəncəvidən mənə bir şeir gətirmişdi. O, şeiri mənə təqdim etdi
və özü də aramla həmin şeiri əzbərdən dedi:
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Birilə olarsa əzəldən kinin,
Çalışma kəsməyə kökü nəslinin.
Qardaşın qanını alma qardaşdan,
Çünki ayrı olur tamam südlə qan.
Tikan xurma ilə bir yerdə bitər,
Biri zəhərlidir, biri qənd, şəkər,
Günəşlə kölgədə çox azdır ara.
Biri işıq saçır, biri qapqara.
Onun dediyi şeirlər, ibrətamiz söhbətlər adamı ağıl dəryasına aparırdı.
Əlimdən nə gəlirdisə, çalışırdım ona köməklik edim.
Ancaq görünür Rəfi müəllimin qədrini az bilmişik. Bir
zəngin tarix, ziyalı, müdrik, xeyirxah, el ağsaqqalı, ensiklopedik savada malik insan idi Mirzə Rəfi.
Nə qədər Masallıda işlədimsə həmişə onunla görüşər,
təsəlli verər və bəzi köməkliklər edərdim. Sonra mən Bakıya köçdüm. Rəfi müəllimlə əlaqəm çətinləşdi. Onun qardaşım Şirvanla daha çox əlaqəsi vardı. Ona bütün sirlərini
danışardı. Şirvanın vasitəsilə mənə salam göndərərdi. İndi
Rəfi Həsənovu tanıyanlar onu xatirələrdə yaşadırlar. Elə
mən özüm də.
Allah Rəfi müəllimə rəhmət eləsin.
Unudulmaz el ağsaqqalı idi.
“Qaranlığı yaran işıq” kitabı,
(M.Teymurov, A.İdrisoğlu), səh. 157
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DƏYƏRLİ İNSANLAR HAQQINDA TARİXƏ
DÖNMÜŞ YAZILARIM
Vaxtilə çox hörmət bəslədiyim böyük ziyalı Qulamhüseyn müəllimə yazdığım bir məktub diqqətimi cəlb etdi.
Əliyev Qulamhüseyn müəllim Masallının Türkoba kəndindəndir. O, Masallıda Bakı Dövlət Universitetini bitirən
ikinci ziyalıdır, artıq həyatda olmasa da, onun yorulmaz elmi-pedaqoji fəaliyyəti ölkənin ziyalı potensialının inkişafında mühüm rolu olmuşdur. Allah rəhmət eləsin! Bir vaxtlar ona yazdığım məktub tarixə dönmüş mənəvi dəyər kimi
səciyyə daşıyır.
Hörmətli Qulamhüseyn müəllim, salam!
Sizin müdafiənizdə iştirak edə bilməsəm də, sizə qarşı
xüsusi hörmətim və səmimilik məni təhrik edir ki, ürək
sözlərimi banketinizdə deyil, kağızda ifadə edim.
Sizin keçdiyiniz mənalı həyat yoluna nəzər saldıqda
kədərlə böyük bir sevincin birləşməsi bəhrəsi necə olursa,
məndə də elə bir hiss oyadır. Gənclik illərinizdə keçirdiyiniz yoxsulluq, əzab və əziyyətlər! Ömrün gənclik çağında
qəlbimiz şahanə bir qürurla dolduğu zamanda gənclik dəfələrlə xəcalət çəkməli olmuş, qızarıb yoxsulluq əzabını duymuşdur. Bu qəribə və amansız bir sınaqdır. Zəiflər bu işdə
özünü itirir, iradəli adamlar isə əzəmətlə çətinlikdən çıxırlar. Bu dəmriçi ocağıdır, taleyə bir alçaq, ya əzəmətli bir
qəhrəman lazım olanda adamı bu ocağa atır. Siz də bu sınaqdan bir qəhrəman kimi əzəmətlə çıxdınız.
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Xırda mübarizədə bir çox böyük igidliklər baş verir. Bu
mübarizədə nəcib, lakin gizli nailiyyətlər əldə edilir. Bu qalibiyyəti heç kəs görmür, onu heç bir təntənə ilə qarşılamırlar,
o qaliblərin adı-sanı çəkilmir, lakin onlar bəzən öz qəhrəmanlığı ilə ən böyük şöhrət qazanan adamlardan yüksək
olur. Qüvvətli və nadir təbiətli adamlar belə olur. Çünki çətinlik mənəvi və zehni qüdrət yaradır, ağır sınaqlar qürur
doğurur.
Gənclik illərində çəkdiyiniz bütün çətinlikləri sizi tanıyanlar yaxşı xatırlayır.
Gənclikdə keçirilən yoxsulluq o cəhətdən yaxşıdır ki,
onun sınağından adam yaxşı çıxırsa, o adamın iradəsini bütünlüklə işə, hərəkətə, ruhunu isə yüksək əməllərə doğru
sövq edir. Varlı bir gəncin yüzlərcə gözəl, gözəl olduğu
qədər kobud əyləncələri vardır, lakin bunlar insan qəlbinin
ancaq alçaq tələblərini təmin edir. Kasıb bir gənc isə ancaq
xəyala dalır, xəyala dalarkən böyük olduğunu hiss edir,
lakin xəyal onu daha uzaqlara aparır – onda şəfqət hissi
əmələ gəlir. Onda özünü unutmaq, başqalarını düşünmək
kimi gözəl bir xüsusiyyət əmələ gəlir. Onun qəlbi maarifləndikcə qəlbində nifrət az qalır.
Qulamhüseyn müəllim, siz də öz həyat yolunuzu bu cür
keçirir və onu dərin mənası ilə dərk edirsiniz. Bu yolda sizə
daha böyük müvəffəqiyyətlər və xoşbəxtlik arzu edirəm.
Ürəkdən sevinirəm ki, siz bütün çətinliklərə son qoyursunuz.
Sizə, ailənizə daha böyük sevinclər arzu edirəm. Unutmayın ki, sizin həyat yoldaşınız da sizinlə addımbaaddım
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bütün çətinliklərə mətanətlə dözmüş və sizə ruh vermişdir.
Sizin əldə etdiyiniz elmi müvəffəqiyyətlər üçün ailənizə
minnətdar olduğunuza şübhəm yoxdur.
Sizə cansağlığı arzu edirəm.
Hörmətlə: İmran Əbilov
20.02.1967
Məktubun əsli S.Mumtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində saxlanılır. Gözəl insan Maarif Teymurovun məsləhəti ilə.
Fond №698, s.s. iş 65, səh.5
HAYIF Kİ, ARAMIZDA YOXDUR
Millət vəkili Xanhüseyn Kazımlıya Əlisa Hüseynovun
ölümündən sonra 60 illik yubileyinin keçirilməsinə görə
təşəkkür edirəm
Dünyada bizim hamımızın bir
Əlisası var idi. İndi isə onun yalnız
ruhu bizimlədir. Özü isə yoxdur.
Çox az yaşayan Əlisa. Ancaq bu az
yaşı ilə özünü çox yaşadacaq,
çünki o, insanları, həyatı, öz dostlarını, vətənini, ailəsini çox sevirdi.
Kim Əlisa ilə bir saatlıq görüşsəydi, kifayət idi. Onun gözəl və
nurani siması, həlim xasiyyəti hamı
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və insanların qəlbinə tezliklə yol tapırdı.
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Onu hamı sevir, ehtiram və hörmətlə yanaşırdı.
Mən onunla ilk dəfə Gəncədə KTA-da oxuyarkən 1958ci ildə tanış olmuşduq. Çox mehriban bir gənc idi. Mənə
dedi ki, mən də Masallıdanam, haqqınızda eşitmişəm, sizinlə dostluq edərəm, etiraz etməsəniz. Mən fakültə komsomol təşkilatının katibi idim. Onu da büro üzvlüyünə seçdik. O, ən fəal və çalışqan bir tələbə idi. Necə də səmimi və
təbii bir insan idi. O, sanki mənim arxamca gəlirdi. Mən
rayonda kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin rəisi işləyəndə
o rayona gəldi. Onu idarəyə birbaşa təşkilatçı-müfəttiş
vəzifəsinə götürdüm. Sonralar o, aspiranturaya daxil oldu.
Mən Bakıya köçəndə o da Bakıda yaşayırdı. Əlaqələrimiz
çox möhkəm idi. Həmişə, ən adi məsələlərdə belə məsləhət
üçün yanıma gələrdi.
Əlisa cavan olmasına baxmayaraq, el ağsaqqalı kimi ad
qazanmışdı, o qayğıkeş və dostluqda sədaqətli idi.
Nə idi bunun səbəbi görəsən?
“Ağac kökü üstə bitər” deyirlər. Əlisanın atası Əlihüseyn
kişi onun kökü idi. Əlihüseyn kişi Masallının ən tanınmış,
hörmətli, alicənab bir ağsaqqalı idi. Əlisanı çox istəyirdi,
onunla, ümumiyyətlə, balaları ilə çox əziyyət çəkmişdi.
Mən Əlisanın bu gün yubileyinə gəlib onu ananlara, bu
işin təşkilatçılarına, onun doğmalarına dərin minnətdarlığımı bildirirəm və onun xatirəsini hörmətlə yad edirəm.
İllər keçəcək, biz də dünyamızı dəyişəcəyik. Əlisanı görüb
tanıyanların heç biri olmayacaq, ancaq bugünkü xatirələr
Əlisanı gələcək nəslə çatdıracaq və o yenə də hörmətlə yad
ediləcək. Çünki Əlisanı heç vaxt unutmaq olmaz, onda biz
də unudulmarıq. Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.
Masallı rayonu Serəbil kəndində doğulmuş, kənd
təsərrüfatı elmləri namizədi, Hüseynov Əlisa Əlihüseyn
oğlunun ölümündən sonra 60 illik yubileyində çıxışım.
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XATİRƏLƏRDƏ YAŞAYAN İNSAN
Böyük şəxsiyyətlər, el ağsaqqalları haqqında xatirə yazmaq çox şərəfli olsa da, həm də çətindir. İnsanlar bu dünyaya gəlib, sonra da köçürlər. Hərənin öz izi, şirin, bəzən
də acı xatirələri qalır. Haqqında söhbət açdığımız uzun illər
respublikamızda el ağsaqqalı kimi tanınan, özündən sonra
şirin xatirələr qoyub gedən, gözəl insan Nuruş Əliyevdir.
Nuruş Əliyev çox şərəfli bir həyat yolu keçmişdir. O,
1959-cu ildən 1993-cü ilə qədər 34 il ərzində Neftçala rayonundakı Aşağı Qaramanlı kəndində kolxoz sədri vəzifəsində çalışmışdır.
Demək olar ki, o, bütün həyatını elinin, obasının çiçəklənməsinə, ucalmasına sərf etmişdir. Elinə, orada yaşayan
insanlara xidmət etdikcə özü də insanlığın ən uca zirvəsinə
qədər ucalmışdır. Ona hamı təkcə kolxoz sədri kimi yox,
həm də bir el ağsaqqalı kimi hörmət və ehtiramla yanaşırdı.
O, həm adi bir kəndli, həm də böyük dövlət adamı idi.
Nuruş kişi uzun müddət keçmiş Azərbaycan SSR-nin Ali
Sovetinin deputatı, Ali Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü,
Azərbaycan KP MK-nın üzvü olmuşdur.
Onun həyatında ən gözəl dövr milli liderimiz Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi vaxtlarda olmuşdur.
Bu dövrdə o, ən geridə qalmış kəndində çox böyük abadlıq
və təsərrüfat işləri apardı. Kənddə müasir tələblərə cavab
verən yaraşıqlı mədəniyyət sarayı, orta məktəb, uşaq bağçası, xəstəxana, məişət evi, poçt məntəqəsi, qonaq evi,
1200 başlıq heyvandarlıq kompleksi, yem sexləri və s. onlarla binalar tikdirdi. Qara İmanlı kəndinə qaz, işıq çəkdirdi. Kənd respublikanın ən qabaqcıl pambıqçılıq, taxılçılıq
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və heyvandarlıq təsərrüfatına çevrildi. Əhalinin maddi vəziyyəti kökündən yaxşılaşdı, çoxlu yaraşıqlı xüsusi evlər
tikildi.
Bütün bunlar dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin diqqətindən yayınmadı. Nuruş Əliyev o vaxt üçün keçmiş SSRİ-nin
ən yüksək orden və medalları ilə təltif edildi, ona Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adı verildi.
Aşağı Qara İmanlı kəndi kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalında qazandığı nailiyyətlərə görə dəfələrlə keçici
qırmızı bayraqlarla, keçmiş Ümumittifaq Sərgisinin ən yüksək mükafatları ilə təltif edildi.
Sözün qısası, gözəl təsərrüfatçı Nuruş Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində kolxoz olduqca böyük nailiyyətlər qazanmışdı.
Böyük müşavirələrdə, iclaslarda qabaqcıl təsərrüfat başçısı, el ağsaqqalı Nuruş kişi həmişə birinci olaraq çıxış edər
və öz məsləhətlərini verərdi.
O, dövlətinə, xalqına çox sədaqətli, el malını göz bəbəyi
kimi qoruyardı. Mənəvi, əxlaqi cəhətdən yüksəkdə duran
bu insan çox təmiz və təmənnasız işləyirdi. O, nə özünə, nə
də qohumlarına xüsusi güzəştlər verilməsinə razı deyildi.
Bütün imkanları olduğu halda, sadə adamlar kimi adi bir
evdə yaşayırdı və heç kimdən seçilmək istəmirdi. Onun bir
amalı var idi, o da xalqına xidmət etmək idi.
El ağsaqqalı ömrünün son illərində sanki birdən-birə
unuduldu. Yaxşı yadımdadır, 1993-cü ilin əvvəli idi. Mən
Neftçala rayonuna gedərkən yolda Nuruş Əliyevə baş çəkmək istədim. Soruşdum dedilər ki, o evdədir. Mən evlərini
axtarıb tapdım. Həyətdə Nuruş kişi tək idi, sonradan qonşudan bir nəfər də gəldi. Nuruşun gözləri də yaxşı görmürdü,
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çox zəifləmişdi. Mən özümü tanış verdim, o, çox sevindi.
Dedi ki, artıq məni axtaran yoxdur, həyat yoldaşım da vəfat
edib. Heç kəs mənimlə maraqlanmır.
Mən çox darıxıram, - dedi, Nuruş kişi, - bu qədər əziyyətlər çəkmişəm, işlər görmüşəm, ancaq indi tək qalmışam.
Mənəvi əziyyət çəkirəm. Görünür, artıq biz heç kimə lazım
deyilik. Nuruş kişi danışdıqca adamı düşündürürdü. Belə el
ağsaqqalına, qocaman kənd təsərrüfatı işçisinə laqeydlik
onu sıxırdı. Belə adamlara xor baxan insanların özlərini də
nə vaxtsa qocalanda, ondan da acı bir tale gözləyir.
Lakin Nuruş kişi hələ sınmamışdı. O, dözür və yaşayırdı.
1995-ci ildə 85 yaşında Nuruş Əliyev dünyasını dəyişdi.
Zaman gələcək, Nuruş kişilər heç vaxt unudulmayacaq.
Hansı ictimai quruluşunda yaşamağına baxmayaraq, o, öz
xalqına və Vətəninə sədaqətlə xidmət göstərdi. Nuruş kişinin xatirəsini əbədiləşdirmək, onun ruhunu da şad edərdi.
Nuruş kişinin nurlu çöhrəsi, işıqlı siması onu sevənlərin
qəlbində, təmiz adı dillərdə, istəyi, məhəbbəti isə ürəklərdədir. Bəxtəvər o kəsdir ki, onun həyatı, yaşamı ölümündən sonra başlayır. Nuruş kişi də bu hala, bu haqqa sahib
olan kişilərdəndir.
İmran Əbilov,
Nazirlər Kabinetinin Aqrar-sənaye şöbəsinin baş
məsləhətçisi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Kənd
Təsərrüfatı işçisi,
27 mart, 2000-ci il
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HÖRMƏTLİ ŞIRƏLİ MÜƏLLİM!
(Masallı rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı)
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il ərəfəsində
Masallıda ziyalıların görüşünün
keçirilməsi, bu görüşə bir ziyalı
kimi məni də dəvət etməyinizlə
əlaqədar sizə dərin təşəkkürümü
bildirirəm.
Həmçinin Masallının inzibati
rayon kimi yaradılmasının 70 illiyi
münasibətilə sizi və sizin şəxsinizdə bütün masalılıları ürəkdən təbrik edirəm.
Son on ildə ilk dəfə olaraq Masallıdan kənarda yaşayan
ziyalıları dəvət etməklə toplantı keçirilməsi təqdirəlayiq
bir hadisədir. Bu onu göstərir ki, artıq Masallıya rəhbərlik
edənlər əsl ziyalılardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, gökəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
belə bir kəlamı var: “Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır”.
Elə bilirəm ki, bu mənada Azərbaycanımızın dilbər
guşələrindən biri olan doğma Masallının da öyünməyə
haqqı vardır.
Masallının tarixi, on illərlə deyil, əsrlərlə ölçülür. Qədim
tarixə və mədəniyyətə malik olan bu diyarın ən böyük
neməti, ziynəti onun gözəl insanları, tanınmış ziyalılarıdır.
Mən burada hansısa bir ziyalının adını çəkmək fikrində
deyiləm, bu çox böyük vaxt aparardı, ancaq deməliyəm ki,
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onların hamısı, istər burada yaşayanlar, istərsə də digər şəhərlərdə olanlar Masallının adını ucaltmaq üçün həmişə
çalışmış və gözəl nümunələr göstərmişlər.
Aydın məsələdir ki, hər bir ziyalımızın Masallıya göstərə
biləcəyi xidmət müstəqil Azərbaycanımıza olan xidmətdir.
Elə bilirəm ki, burada iştirak edə bilən və bilməyən
bütün ziyalılarımız rayon ictimaiyyətini əmin edə bilərlər
ki, öz imkanları daxilində əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Bu imkanlar isə ayrılıqda zərrələr olsa da, birləşəndə çox əzəmətli olacaqdır.
Masallının bütün sahələr üzrə çiçəklənməsi, onun inkişafı, ölkə miqyasında tanınması, Bakıda yaşayan bütün
ziyalıların qəlbini fərəhlə doldurur. Biz fəxr edirik ki, Masallıdanıq. Buna bizim haqqımız vardır. Çünki son 70 ildə
elə bir an olmamışdır ki, Masallı əhalisi, onun ziyalıları
Azərbaycanımıza yaraşmayan hər hansı bir hadisə törətsinlər.
Cənub bölgəsində həmişə seçilən, ölkəmizin şərəfini qoruya bilən insanlar yetişdirən əzəmətli Masallı eli ölkəmizin son on illiyində onun keşməkeşli anlarında yenə də
məğrur dayanmış və dayanacaqdır.
Biz yaxşı başa düşürük ki, bu doğma diyarın çətinlikləri
və problemləri də çoxdur. Lakin xalqımız bunları aradan
qaldırmağa qadirdir. Yaşlıların yaxşı yadındadır ki, İkinci
Dünya Müharibəsinin vurduğu ağır zərbələrdən cəmi 4 il
sonra, yəni 1949-cu ildə Masallının 14 nəfər nümayəndəsi,
o vaxt üçün çox böyük şərəf olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görüldü.
Ondan sonrakı illərdə isə bu ənənə davam etdirildi.
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İndi isə xalqımıza işğal olunmuş doğma torpaqlarımızı
qaytarmaq, iş və bol çörək lazımdır. Bu sahədə rayon rəhbərliyinin, sahibkarların, iş adamlarının, ziyalıların qarşısında böyük vəzifələr durur. Biz xalqımızın, dövlətimizin,
respublikamızın şərəfini hər yerdə, hər zaman qorumalıyıq.
Bu çətin yolda bütün masallılılara, onun rəhbərliyinə,
ziyalılarına gərgin əmək, işlərinizdə yeni-yeni nailiyyətlər,
cansağlığı və ailə səadəti arzu edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, adi bir nümayəndəniz kimi, mən də
bu yolda həmişə sizinləyəm.
Sağ olun.
İ.Əbilov,
Masallı ziyalılarının yığıncağında çıxışım
29.12.2000
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ELM FƏDAİSİ
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
dediyi kimi, “Həyatın mənası çox və yaxud az yaşamaqdan
ibarət deyil. Onun əsas mənası bu həyatda öz yerini tutmaq,
mövqeyini müəyyən etmək, layaqət göstərmək və başqaları
üçün nümunə olmaqdır”. Həyatının mənasını xalqına, elinə,
doğma Azərbaycana xidmət etməkdə görmüş belə görkəmli
şəxsiyyətlərdən biri də ömrünün sonuna qədər elmi yaradıcılıqla məşğul olan vətənpərvər alim, qayğıkeş insan Zülfüqar Qurban oğlu Verdiyev olmuşdur.
XX əsrin heyvandarlıq sahəsindəki ən görkəmli alimlərinin ön cərgəsində gedən Əməkdar elm xadimi, kənd
təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Zülfüqar Verdiyev
1907-ci ildə anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Moskva Ali
Zotexnika İnstitutunu bitirmişdir. Hələ ali məktəbdə oxuyarkən elmə olan marağını göstərmiş, maraqlı elmi tədqiqatları ilə müəllimlərinin diqqətini özünə cəlb etmiş, heyvandarlığın və damazlıq işinin nəzəri və praktiki əsaslarını
mükəmməl surətdə mənimsəmişdir. Ali məktəbi bitirdikdən
sonra rəhbərlik ona elmi işini davam etdirməyi və institutda
qalmağı təklif etsə də, o, doğma respublikasına qayıtmağı
üstün tutaraq, 1931-1932-ci illərdə Mingəçevir sovxozunun
nəzdində təşkil olunmuş təcrübə stansiyasında kiçik elmi
işçi, sonra isə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda
zootexnika fakültsində assistent və dosent işləmişdir. O,
elmi işdə olduğu kimi, həm də gözəl təşkilatçılıq bacarığına
malik insan idi.
Z.Verdiyev 1955-1959-cu illərdə akademik E.Məlikov
adına Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutuna
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rəhbərlik etmişdir. Bu institutun elmi fəaliyyətinin genişləndirilməsində, bir sıra yeni elmi laboratoriyaların yaradılmasında onun çox böyük əməyi olmuşdur. 1966-cı ildə
müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri doktoru olmuşdur. Elmi Tədqiqat İnstitutunda
işlədiyi vaxt Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda da mühazirələr
oxuyurdu. Zülfüqar müəllim institutda zoomühəndislik fakültəsinin əsas təşkilatçılarından biri olmuşdur. Sonralar isə
ömrünün axırınadək zoomühəndislik fakültəsinin kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi kafedrasına rəhbərlik
etmişdir.
Professor Z.Verdiyev hərtərəfli elmi biliklərə malik bir
alim idi. O, respublikamızda müxtəlif növ genefondların –
qaramal, camış, zebu, qunduz, dovşan və s. kənd təsərrüfatı
heyvanlarının tədqiqi və onların təkmilləşdirilməsi sahəsində ətraflı elmi araşdırmalar aparmışdır.
Z.Verdiyevin rəhbərliyi altında aparılan elmi-tədqiqat
işləri xarici ölkələrdən gətirilən cins malların respublikamızın müxtəlif iqlim zonasına uyğunlaşdırılması, qaramalla
zebu və zebunövlü malların hibridləşdirilməsi sahəsindəki
elmi-tədqiqat işləri diqqətə layiqdir.
1970-1980-ci illərdə respublikamızda kənd təsərrüfatının
sürətli inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1970-1982ci illər ərzində və sonralar Azərbaycana 350 mindən çox ən
yüksək məhsuldar cins mallar və bir milyondan çox damazlıq qoyun gətirilmişdi. Bu, respublikanın bütün mal-qarasının yarısından çox idi. Onların yerli iqlimə uyğunlaşdırılması və müxtəlif xəstəliklərdən qorunması çox ciddi bir
problem kimi qarşıda dururdu. Bu işdə görkəmli alimlər
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F.Məlikov, A.Ağabəyli, M.Qəniyevlə birlikdə Z.Verdiyevin də elmi-tədqiqat işləri köməyə gəldi.
Onun təklifi ilə yerli iqlimə və müxtəlif xəstəliklərə davamlı olan zebu cinsli törədicilərin vasitəsilə respublikaya
gətirilən cins düyələrin yaxşılaşdırılması çox gözəl nəticələr verirdi. Bu sahədəki elmi tədqiqat işlərindən hətta keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyasının “Snegiri" təcrübə təsərrüfatında da zebu cinsli törədicilərindən istifadə edilərək
müxtəlif xəstəliklərə davamlı, yüksək yağ faizli yeni cins
heyvanlar yetişdirilirdi.
Zülfüqar müəllimin əməyinin daha bir uğurlu nəticəsi
BMT-nin təşəbbüsü ilə nəşr olunan “Azalmaqda və aradan
çıxmaqda olan heyvan növləri" adlı monoqrafiyada keçmiş
SSRİ-nin zebuçuluğuna və camışçılığına aid məsələlər üzrə
elmi məqalələrin dərc edilməsi idi. Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə aparılan elmi-tədqiqat işləri üç cildlik “Maldarlıq”
kitabında, eləcə də üç dəfə Moskvada nəşr edilmiş “Zebuçuluq” dərsliyində, “Zebu və maldarlığın tarixi, müasir
inkişafında onun əhəmiyyəti” adlı sanballı monoqrafiyada
va 200-dən çox elmi əsərdə öz əksini tapmışdır. O, 5 dərsliyin müəllifi idi.
Z.Verdiyevin maldarlıq sahəsi üzrə apardığı elmi-tədqiqat işləri ilə yanaşı, respublikamızda quşçuluğun inkişafında da böyük xidmətiləri olmuşdur. Belə ki, onun məsləhəti və rəhbərliyi ilə 1956-1960-cı illərdə Azərbaycan
ETHİ-nin təcrübə təsərrüfatına yüksək məhsuldarlı toyuq
cinsləri gətirilmiş, onların iqlimə uyğunlaşdırılması öyrənilmişdir.
O, yaşının çoxluğuna baxmayaraq, elmi işləri böyük həvəs və ehtirasla aparırdı, təsərrüfatlara gedərək özü bilavasitə
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onların həyata keçirilməsində iştirak edirdi. Görkəmli alim
1973-cü ildən ömrünün axırınadək zebu və zebunövlü
mallar üzrə keçmiş Ümumittifaq Damazlıq İşi Şurasının
sədri olmuşdur. 1982-ci ildən zebunövlü ətlik və südlük
cinslərin yaradılması işinə nəzarət edən komissiyanın sədri,
keçmiş ÜİKTEA-nın qaramalın seleksiya va hibridləşdirmə
komissiyasının üzvü olmuşdur.
Alimin təklifi ilə 1981-ci ildə keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş Heyvandarlıq İdarəsində zebu,
yak, camış və dəvə yetişdirilməsi ilə məşğul olan xüsusi
şöbə yaradılmışdır. Təcrübəli nəzəriyyəçi alim bu şöbədə
baş məsləhətçi olmuşdur. O, həm də keçmiş ÜİKTEA
nəzdində hibridləşdirmə komissiyasının sədri olmaqla, eyni
zamanda Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında
zebuçuluq üzrə problem laboratoriyasına rəhbərlik edirdi.
Professor Z.Verdiyevin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildə Bakı
şəhərində zebuçuluq üzrə beynəlxalq konqres keçirilmişdir.
Dünyanın ən məşhur alimləri Azərbaycanda heyvandarlığın
genefonduna və hibridləşmənin elmi əsaslarla inkişafına
yüksək qiymət vermişlər. İstedadlı alim uzun müddət
"Azərbaycan kənd təsərrüfatı elmi хəbərləri” jurnalının,
AKTA-nın elmi əsərləri redaksiya heyətinin, Rusiya Kənd
Təsərrüfatı Elmlər Akademiyası biologiya bölməsinin üzvü
olmuşdur. Professor Z.Verdiyevi keçmiş SSRİ məkanında
Rusiya Federasiyası, Özbəkistan, Tacikistan, Gürcüstan,
Ukrayna, Türkmənistan, Qazaxıstanda, xarici ölkələrdə Hindistan, Braziliya, Misir, Bolqarıstan və s. ölkələrdə
yaxşı tanıyır və əsərlərindən geniş istifadə edirdilər.
Z.Verdiyevin ən böyük xidmətlərindən biri də 40-dan çox
yetişdirdiyi elmlər namizədləri və doktorları olmuşdur. Onun
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çox gözəl qələmi və bədii dili vardı. Azərbaycan və rus
dillərində təmiz danışıb yazırdı. Gözəl ailə başçısı, səmimi
dost və vətənpərvər bir insan idi. Əldə etdiyi elmi nailiyyətlərinə görə Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanına,
“Şərəf Nişanı” ordeninə, bir sıra medallara və ''Respublikanın əməkdar elm xadimi" fəxri adına layiq görülmüşdü.
Həmişə gənclik arzusu və həvəsi ilə yazıb-yaradan istedadlı
alimin keçdiyi həyat yolu çox mənalı və məhsuldar olmuşdur. O, həmişə axtarışda olmuş, ömrünün son günlərinədək
elmi fəaliyyətdən uzaqlaşmamışdır. 100 illiyi qeyd edilən
görkəmli alim, gözəl və qayğıkeş insan, ziyalı Z.Verdiyevin keçdiyi həyat yolu bugünkü gənclərimiz üçün əsl nümunədir.
İ.Əbilov
“Xalq” qəzeti, 1 aprel, 2007-ci il
(Z.Verdiyev mənim həm müəllimim, həm də yaxın
dostum olmuşdur)
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UNUDULMAZ XATİRƏ
1952-ci ilin oktyabr ayının əvvəlləri idi. Mən Lənkəran
pedaqoji texnikumunda oxuyur və «Komsomol yolu» divar
qəzetinin redaktoru idim. Böyük Oktyabrın ildönümü
qabağı qəzetdə nə isə qeyri-adi bir şey yazmaq həvəsində
idik. O zaman bizə pedaqogika tarixindən dərs deyən müəllimimiz Qüdrət Xəlilov (Ülvi–Allah ona rəhmət eləsin) qəzetin işi ilə çox maraqlanırdı. Vurğuna yazın-dedi. Bir
gecə oturub S.Vurğuna gənclərimizin adından çox təsirli
bir məktub yazdım və xahiş etdim ki, bizim kiçik qəzetimizə böyük şairimiz öz nəsihət və tövsiyələrini yazıb göndərsin. Heç o vaxl ağlıma gəlməzdi ki, bu böyük dahi Azərbaycan şairi vaxt tapıb bizə məktub yazacaq. Bəli! Məktub gəldi.
Məni müəllimlər otağına çağırdılar, dahi S.Vurğunun
böyük zərfə qoyub göndərdiyi məktubu oxudular. İki ayrıayrı məktub idi. Birincisi belə başlanırdı: «Hörmətli yoldaş İmran Əbilov! Məktubunuzu aldım, çox şad oldum.
Sizə və yoldaşlarınıza səadət və müvəffəqiyyət arzu edirəm. Məndən məktəbinizin müəllimlərinə xüsusi salam
yetirməyinizi xahiş edirəm.
İmza: S.Vurğun 23.10.52. Bakı.
İkinci məktub isə S.Vurğunun «Komsomol yolu» qəzetinə göndərdiyi məktub idi. O belə yazılmışdı: «Komsomol
yolu» qəzetinə.
- Lənkəran pedaqoji məktəbinin «Komsomol yolu»
adlı gənclər qəzetinə nailiyyətlər arzu edirəm. Ümid edirəm ki, sizin məktəbin gəncləri qabaqcıl sovet elminin, sovet mədəniyyətinin ön sıralarında gedən, mədəni və zəngin təbiətli insanlar olacaq. Bunun üçün sizə hər şeydən
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qabaq marksizm və leninizimin elmi futuhatları ilə
silahlanmaq, oxumaq, yenə də oxumaq lazımdır. Siz
yalnız bir sənətə ömürlük bağlanıb qalmamaq üçün, birçox sənət öyrənməlisiniz, öz mənəvi aləminizin üfüqlərini indidən genişləndlirmək üçün bəşər mədəniyyətinin
bütün sahələrini öyrənməlisiniz. Unutmayın ki, siz böyük
kommunizmin sabahkı qəhrəmanları və sahiblərisiniz.
23.10.52, Hörmətlə Səməd Vurğun».
Gözlərimə inanmırdım. İlahi! Bu məktubları o gün adam
neçə dəfə oxusa yaxşıdır. Mən bununla fəxr edirdim.
Məktubu qəzetimizdə dərc etdik.
Sonra isə o zaman Lənkəran şəhər Partiya Komitəsinin
orqanı olan «Sosialist subtropikası» (07.01.1953-cü il, № 3.
1445) qəzetində «Səməd Vurğunun rayon pedaqoji məktəbinin tələbələrinə cavab məktubu» adı ilə dərc olundu. Mən bu
məktubları özümdə 35 ildən artıq saxladım, ən əziz və müqəddəs bir yadigar kimi. Çünki o, S.Vurğunun öz dəsti xətti
idi. Həmin məktubları qoruyub saxlamaq üçün respublika
Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinə vermişəm.
Lənkəran pedaqoji texnikumunu bitirəndən sonra bir il
orta məktəbdə müəllim işlədim. S.Vurğunun sözləri - «yalnız bir sənətə ömürlük bağlanıb qalmamaq üçün» fikri məni hey düşündürürdü. Nəhayət 1954-cü ildə Azərbaycan
KTİ-na daxil olub, KT mütəxəssisi ixtisasını aldım. Buna
görə də böyük şəxsiyyət, sadə və alicənab insan xalq şairi
Səməd Vurğuna həmişə minnətdaram.
Allah ona rəhmət eləsin.
(Bu haqda “Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” adlı
kitabımda ətraflı yazmışam.)
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YÜZ İL YAŞA, ƏBDÜRRƏHMAN!
Həyatda elə insanlar var ki,
onlar özləri haqqında çox danışmağı, çox yazmağı xoşlamırlar.
Uzun illər tanıdığım Əbdürrəhman Səmədov da belə gözəl
insanlardandır.
Əbdürrəhman Səmədovu 40
ildən çoxdur ki, tanıyıram. Onun
haqqında atam Rəşid Əbilov həmişə müsbət mənada, bir dost kimi danışırdı. Yaxşı yadımdadır.
1951-ci ildə qardaşım Şirvan
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
institutuna daxil olmaq üçün Gəncə şəhərinə getmişdi,
Ə.Səmədov yenicə ali təhsil alıb rayon torpaq şöbəsində
epizootik həkim işləyirdi. Ağsaqqallarımız qardaşım Şirvan
və qohumumuz İsrafili Gəncəyə aparıb sənədlərini Kənd
Təsərrüfatı institutuna verməyi xahiş etdilər. Onu burada
yaxşı tanıyırdılar, müəllimləri xətrini çox istəyirdi. Rayonumuzdan orda başqa abituriyentlər də vardı: Alı, Əfsər
və başqaları. Əbdürrəhman onların hazırlıq vəziyyətini
yoxlayır, qəbul imtahanlarına dair məşğələlər keçirirdi. Onların hamısı həmin ildə instituta qəbul olundu. Bu işdə
Əbdürrəhman Səmədovun böyük əməyi vardı.
1963-cü ildən başlayaraq onunla bir yerdə işləmişik.
Ə.Səmədov rayonun baş baytar həkimi vəzifəsində işləyərkən mən İstehsalat idarəsinin rəisi kimi bu sahədə heç bir çətinliklə rastlaşmırdım. İstər Bakıdan, istərsə də Moskvadan
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gələn baytarlıq işçilərini məlumatlandırmaq, onları görülən
tədbirlərlə tanış etmək üçün Ə.Səmədov kifayət qədər
biliyə və təcrübəyə malik bir mütəxəssis kimi tanılırdı. O,
işində həddindən artıq tələbkar və prinsipial idi.
Rayonda gənc mütəxəssislərə yaxından kömək və qayğı
göstərirdi. İşdə onun nə gecəsi, nə də gündüzü vardı, çox
çalışqan və diqqətli idi, üzərində çox işləyir, biliyini artırmağa çalışırdı.
Onun rayon ictimayyəti arasında böyük hörməti olmaqla, əsl ziyalı kimi tanınır və adamlara özü də çox hörmətlə
yanaşırdı.
Bütün bu keyfiyyətlərinə görə Ə.Səmədovu Respublikanın Əməkdar baytar həkimi kimi yüksək fəxri ada təqdim
etdik və o bu ada layiq görüldü.
Onu təkcə rayonda deyil, respublikamızda da, xüsusi ilə
baytarlıq mütəxəssisləri və alimləri yaxşı tanıyır və hörmət
bəsləyirlər.
Respublikamızın görkəmli mütəxəssislərindən biri olan
Əbdürrəhman, həm də əsl ziyalılığı ilə seçilirdi. Onun adamlara münasibəti, danışmaq qabiliyyəti, hərtərəfli məlumata
malik olması, mədəniyyət və alicənablığı, özünə, səliqəsinə
həmişə fikir verməsi dediklərimi bir daha sübut edir.
Böyük həyat yolu keçmiş Ə.Səmədov gənc nəslə öz hərəkətləri, mədəniyyəti, müdrikliyi ilə örnəkdir. 80 yaşı olmasına baxmayaraq, ürəyi gənclik həvəsi ilə döyünür, yaradır və yorulmadan çalışır.
Əbdürrəhman müəllim indi ömrünün ən müdrik və ağsaqqal dövrünü yaşayır, qurub yaradır.
Biz onunla indi də əlaqə saxlayır, arabir görüşür və məsləhətləşirik.
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Əbdürrəhman kimi insanlara, onun məsləhətlərinə gənclərimizin həmişə ehtiyacı var. İnsanın qiyməti onun sözü
bütövlüyündə, vəfasında, etibarında, ədəb, ərkanında, təqvasında, mədəniyyətindədir. Bu gözəl, insanı keyfiyyətlərin
hamısı Əbdürrəhmanda cəmləşib.
Ona uzun ömür və can sağlığı, müvəffəqiyyətlər, ən azı
100 il yaşamağı arzu edirəm.
“Zirvədən boylanan xatirələr” kitabı, səh.92.
R.Rzayev, H.Əliyev, 2006-cı il)
Əfsus ki, Əbdürrəhman Səmədov artıq aramızda yoxdur.
Allahdan ona rəhmətlər diləyirəm.
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МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ
К 80-летию со дня рождения А.А.Агабейли
Сельскохозяйственная наука,
общественность республики отмечают в эти дни 80-летие со дня
рождения видного советского ученого,
члена-корреспондента
ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля
науки Азербайджанской ССР,
профессора Агахана Алескер оглы
Агабейли.
С именем А.А.Агабейли связаны крупные, этапно значимые
достижения в развитии и становлении животноводства
в Азербайджане. Его исследования в области генетики,
селекции, других смежных науках завершились созданием высокожирной породы буйволов «кавказская»,
которая в 1970 году была утверждена Министерством
сельского хозяйства СССР и районирована для кавказского региона.
Фундаментальные монографии «Буйволоводство»,
«Буйволы», десятки других робот снискали А.А.Агабейли широкую известность как видного ученого в области буйволоводства, послужили отправным исследовательским материалом для ученых Индии, Болгарии, Югославии, Швейцарии, Конго, Eгипта, Вьетнама, Австралии. Важнейшие разработки ученого были в центре
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внимания специалистов ЮНЕСКО. Его монография
«Буйволоводство» была издана на вьетнамском языке.
В сентябре этого года на проходившем в Баку симпозиуме советских и индийских ученых, который был
посвящен современным проблемам племенного дела в
буйволоводстве, подчеркнуто говорилось о той роли,
какую играют и сегодня в этой области научные исследования А.А.Агабейли.
Жизнь и деятельность А.А.Агабейли – яркий пример
неустанного научного поиска борьбы за утверждение
нового передового, прогрессивного. Окончив в 1927
году сельско-хозяйственный факультет Азербайджанского политехнического института, он работал некоторое время в школах Баку, Шеки, Сальян. А с завершением в 1932 году учебы в аспирантуре ВНИИ животноводства стал заведовать кафедрой генетики и разведения сельскохозяйственных животных АзСХИ имени
С.Агамалиоглы. С 1966 года и до последних дней своей
жизни А.А.Агабейли возглавлял отдел НИИ генетики и
селекции АН Азербайджанской ССР.
Еще в студенческие годы он проявил склонность к
научно-исследовательской работе. Его отличали вдумчивость, ассоциативное мышление, стремление освоить
сопредельные дисциплины учебного материала.
Позднее это проявилось и в самостоятельной работе.
Он изучал особенности пород мелкого рогатого скота,
завезенного из Англии, участвовал в научных экспедициях, связанных с изучением местных пород скота.
Большим, поворотным событием в его жизни явилась
поездка в 1926 году в Асканию – Нову – крупный даже
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по тем временам научный центр страны, где он познакомился с работами известного ученого М.Ф.Иванова,
создавшего целое направление в селекции сельскохозяйственных животных. Практически вся далнейшая
научная деятельность А.А.Агабейли была связана с
этим направлением.
В период коллективизации А.А.Агабейли по поручению Наркомата земледелия республики участвовал в
комплектации ряда совхозов племенными лошадьми,
крупным и мелким рогатым скотом провел ценные в
научном и практическом отношении исследования по
скрещиванию лехзгинских овец с австарийскими мериносами, активно участвовал в экспедиции по улучшению закавказских пород крупного рогатого скота.
Он занимался также вопросами кормопроизводства, в
частности, впервые в республике организовал внедрение силосования кормов.
Начиная с 30-х годов научная деятельность А.А.Агабейли была посвящена буйволоводству. По его инициативе в 1935 году в Кировабаде был создан племенной
рассадник по буйволоводству. В дальнейшем вся исследовательская работа по буйволоводству в республике и
вообще в стране проводилась под его руководством и
длилась в течение более тридцати лет.
Все это показывает,что А.А.Агабейли являлся основоположником научной школы по буйволоводству,
ученым, поднявшим еще выше авторитет советской
биологической науки. С гордостью следует отметить, что
научная школа по всестороннему изучению буйволов –
животных, которые всегда обеспечивали крестянина
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молоком и веками в трудные годы использовались в
земледелии как рабочий скот, благодаря А.А.Агабейли
была создана в Азербайджане.
Говоря о научной деятельности А.А.Агабейли, нельзя
не сказать о современном состоянии буйволоводства и
перспективах его развития. В настоящее время в республике уделяется особое внимание этой отрасли. В наших хозяйствах насчитываются сотни тысяч буйволов,
что составляет 80 процентов всего поголовья буйволов
в СССР. В 51 хозяйстве 37 районов имеются специальные буйволоводческие фермы. В 1982 году ЦК КП Азербайджана и Совет Министров республики приняли постановление о дальнейшем развитии буйволоводства. В
соответствии с этим постановлением в настоящее время
во многих районах организуются специализированные
буйволоводческие фермы. Для их комплектования животные завозятся из племенных буйволоводческих хозяйств Шекинского, Кахского, Ханларского районов.
Большие работы проводятся по улучшению племенного
дела и созданию высокопродуктивных групп животных.
Избрание профессора А.А.Агабейли в 1956 г. Членом-корреспондентом ВАСХНИЛ является высокой
оценкой его научного вклада в генетику, селекцию,
зоотехнию. Он был автором более 200 научных трудов,
монографий, учебников. Большое внимание А.А.Агабейли уделял подготовке высококвалифицированных
научных кадров, специалистов сельского хозяйства.
После
организации
Закавказского
отделения
ВАСХНИЛ А.А.Агабейли был членом его бюро и председателем секции животноводства и ветеринарии,
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принимал активное участие в планирование и координации научных исследований в области животноводства.
А.А.Агабейли был активным общественником, умелым пропагандистом. Еще в 30-х годах его идеологическая пропаганда, выступления в деревнях в связи с
коллективизацией имели большое значение в деле формирования социалистического сознания у рабочих и
крестьян. Своими научными и массовыми публикациями, выступлениями по радио и телевидению, на
конференциях и семинарах он способствовал широкому
распространению достижений науки и передового опыта.
А.А.Агабейли достойно представлял в зарубежных
странах советскую науку. Заслуги А.А.Агабейли были
отмечены орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.
Научный и практический вклад талантливого ученого, каким являлся А.А.Агабейли, и сегодня имеет
важное значение, способствует укреплению и развитию
животноводства в республике, успешной реализации
Продовольственной программы страны.
И.Абилов, Заместитель, министра сельского
хозяйства Азербайджанской ССР
«Бакинский рабочий», 22.12.1984
Dünya şöhrətli alim, gözəl və alicənab insan Ağaxan
Ağabəyli mənim elmi rəhbərim, müəllimim və dostum
olmuşdur. Onun haqqında birlikdə (Z.Abbasov, İ.Əbilov, R.Ağabəyli) 300 səhifəlik kitab yazmışıq.
\ 83 [

İmran Əbilov
QƏLBİ KÖVRƏK İNSAN
İnana bilmirəm ki, İsrafil
müəllim haqqında onun ölümündən sonra xatirə yazıram.
Hiss edirəm ki, qələm əlimdə
titrəyir, sanki gözlərim də doluxsunub. Onun nurlu və gözəl siması, gülər üzü, mehriban baxışları gözlərimin önündə canlanır.
Qəlbimdən bir pıçıltı keçir:
- İsrafil, sən bu dünyanı niyə
tez tərk etdin, axı, hələ yaşaya bilərdin. Ancaq nə etməli, vaxt çatıbmış, ruhun Ulu Tanrının dərgahına uçmalı imiş. Təsəlli odur ki, hamımız bu yoldayıq.
İsrafili uşaqlıq illərindən tanıyırdım, o, bizimlə həm qohum, həm də qardaşım Şirvanla orta məktəbdə bir yerdə
oxuyurdu. Gəncədə institutda o, məndən üç kurs yuxarıda
oxuyurdu. Tələbəlikdə də çox sakit, sadə və mehriban idi,
institutu bitirəndən sonra rayonda müxtəlif vəzifələrdə işlədi. 1963-cü ildə rayon icraiyyə komitəsinin sədri seçildi,
mən də rayon kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin rəisi təyin olundum, birlikdə 7 il işlədik. Rayon partiya komitəsinin
birinci katibi Əlövsət Baxışov İsrafili etibarlı insan kimi tanıyır, həm də ona hörmətlə yanaşırdı. Üçümüz də bir məqsədə qulluq edirdik: rayonun iqtisadiyyatını qaldırmaq, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rayonda sabitlik
yaratmaq. Belə də oldu. Bu işdə RİK-in sədri kimi İsrafil
İsmayılovun zəhməti çox idi.
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İsrafil İsmayılovla işlədiyim dövrdə onun necə sadə, təmiz ürəkli, yüksək mədəniyyət sahibi, böyük-kiçik yerini
bilən bir insan olduğunun şahidiyəm. Bütün gözəl insani
keyfiyyətlərlə yanaşı, böyük Allaha olan məhəbbəti, gizlin
və aşkar ibadətləri ona xalq arasında xeyli hörmət qazandırmışdı.
İsrafil müəllim ömrü boyu ədalətli, sülhpərvər və vicdanlı olmağı özünə borc bilirdi. Bu, onun amalı idi.
İsrafil müəllim olduqca yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə malik bir insan idi. O, çox həyalı və utancaq idi. Yaşca
özündən böyüklə danışanda, fərqi yoxdur, kim olur-olsun,
onu diqqətlə dinləyirdi, sanki o insanın problemləri ilə yaşayırdı. Çünki ailəsində belə tərbiyə almışdı, övladlarını da
belə tərbiyələndirmişdi. O, gözəl, qayğıkeş ailə başçısı, layiqli oğul, ata və qardaş idi. Övladları da onun kimidirlər.
O, hər çətinliyə sinə gərən, aza da, çoxa da qane olan
adam idi, həyatı yaxşı başa düşürdü, heç kimin qəlbinə dəyməzdi, vəzifədən gedəndən sonra da el-oba içində alnıaçıq,
üzüağ gəzirdi. Bacarıqlı mütəxəssis olduğundan ömrünün
sonuna qədər boş dayanmadı, rayonda quşçuluğun inkişaf
etdirilməsinə böyük töhfələr verdi. Müqəddəs Kəbəni ziyarət etmək arzusuna da çatdı. Onun gülər üzü, işıqlı siması
daha da nurlandı.
Dostluqda çox sədaqətli idi. Ona görə də kənddə, rayonda onun çox böyük hörməti var idi. Hansı məclisə daxil
olurdusa, böyük-kiçik – hamı ayağa durar, ona yuxarı başda yer göstərərdilər. Bu nüfuz həyatda hər kəsə qismət olmur, bunu İsrafil müəllim özü qazanmışdı.
Görüşlərimizdən o, çox sevinərdi, sanki doğma qardaşı
ilə danışır və heç vaxt ayrılmaq istəməzdi. Son zamanlar
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tez-tez xəstələnirdi, bir neçə dəfə Bakıya xəstəxanaya gəlib
qısa müddətdə müalicə olunur, ancaq heç kimə xəbər verməzdi ki, dostlara, qohumlara əziyyət olar. İsrafil özündən
sonra yaxşı ad, layiqli övladlar, xeyirli, yaxşı əməllər qoyub getdi. Heç kimə pislik etmədi, heç kimin qəlbinə dəymədi, heç kimə əziyyət vermədi. İsrafil mənim qəlbimdə
həmişə yaşayacaq, onun əziz xatirəsini həmişə yad edəcəyəm. Qəlbi kövrək, ürəyi təmiz, qayğıkeş, sadə, həyalı,
Allahı qəlbən sevən böyük el ağsaqqalı İsrafil İsmayılova
adil Allahdan rəhmət diləyirəm.
İ.Əbilov,
“Çətin yolun müsafiri” kitabı, (H.Əliyev, R.Rzayev),
Bakı, 2009, səh. 56
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EL AĞSAQQALI
Masallı rayonu özünün gözəl insanları, hörmətli el ağsaqqalları ilə
həmişə seçilmişdir. İndinin özündə də
çox şükür ki, bu, belədir. Ən mürəkkəb, həlli çətin olan məsələlər el ağsaqqalları tərəfindən yoluna qoyulurdu.
Rayonun hər bir kəndində, obasında, məhəlləsində belə əməlində,
işində, sözündə düz və bütöv olan
nurani kişilər, el ağsaqqalları vardır.
Bu kişilər varsa, deməli hörmət,
ləyaqət, bərəkət də olacaqdır.
Mən Masallının onlarca, bəlkə də daha çoxlarını tanıyır,
onlarla yaxınlıq etmiş, xeyirxah işlərinin şahidi olmuşam.
Onlardan biri də gənc yaşlardan tanıdığım gözəl insan, yaxşı dost Məmmədhüseyn müəllimdir. Məmmədhüseyn müəllimi rayonda ədalətli, sözünə sahib olan, xeyirxah bir insan
kimi 50 ildən çoxdur ki, tanıyıram. On ilə yaxın dövr ərzində bir yerdə işləmişik. Onu həmişə təmkinli, ağıllı, namuslu, qeyrətli, mərd bir insan kimi görmüşəm. Hələ cavan
yaşlarında Məmmədhüseyn müəllim bir el ağsaqqalı adına
layiq hərəkət edirdi. O, uzun müddət rayon komsomol komitəsinin birinci katibi, rayon mədəniyyət şöbəsinin, rabitə
qovşağının müdiri, rayon icraiyyə komitəsinin sədr müavini
və s. rəhbər vəzifələrdə işləmişdir. Rayonun ictimai-siyasi
həyatında indinin özündə də fəal çalışır. Masallının inkişafı
naminə əlindən gələni əsirgəmir. Məmmədhüseyn müəllimin keçdiyi həyat yolu bizim indiki gənclərimizə əsl nümunə
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olmalıdır. Hamıya nəsə yaxşılıq etmək, onun dərdinə şərik
olmaq, kimsəsizə yardım etmək onun amalıdır. Yersiz münaqişələrdən çəkinən, sülh yaradan, özünün halal əməyi ilə
dolanan, tamahı olmayan, aza da, çoxa da qane olan, halal
sevən, həsədə yol verməyəndir Məmmədhüseyn müəllim.
Onun gözəl nitq qabiliyyəti, inandırıcı faktlarla danışmağı bacaran, yalana, yaltaqlığa nifrət edən bir insan olması
hamıya bəllidir. O, əsl el ağsaqqalıdır. Rayonun, kəndin,
yaxşı insanların qeyrətini çəkəndir Məmmədhüseyn müəllim.
Xalqına, dövlətinə çox sədaqətlidir. Həm də gözəl ailə
başçısıdır. Mənim ən vəfalı dostlarımdan biri, Masallının
deyərdim ki, böyük ağsaqqalı olan rəhmətlik Əhməd Əhmədovla Məmmədhüseyn müəllim yaxından dostluq edərdi. Əhməd müəllim Masallıya gələndə Məmmədhüseyn
müəllimlə görüşməsə olmazdı. Məmmədhüseyn müəllim
də Bakıya gələndə həmişə onu axtarar və bizimlə görüşərdi.
O, indi də Bakıya gələndə məni axtarır, bayram günlərində
mənə təbrik teleqramları göndərir, bir-birimizlə keçmiş xatirələri vərəqləyirik.
Onun 80 yaşı bu il tamam olur. Sözün düzü, heç 80 yaşlı
adama oxşamır, çox gümrah və sağlamdır, indi də gənclik
həvəsilə çalışır və fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir dost
kimi ona uzun ömür, möhkəm cansağlığı və xoşbəxt həyat
tərzi arzu edirəm.
Ən azı 100 il yaşa, Məmmədhüseyn müəllim.
İ.Əbilov
“Canlı kitabın oxunmamış səhifələri”
(R.Rzayev, A.Bəşirov), Bakı, “Nurlan”, 2008, səh. 75)
P.S. Məmmədhüseyn müəllim hazırda Prezident təqaüdçüsüdür
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GÖZƏL İNSAN
(60 illiyinə hədiyyə)
Tədqiqatçı alim Ağayev Şahrza
Oğul oğlunu uşaq yaşlarından tanıyıram. Atalarımız dost olmuşlar. Yaxşı
yadımdadır, hələ 1950-ci illərdə respublikada, o cümlədən, Masallı rayonunda demək olar ki, bütün kəndlərdə
insanlar arasında böyük ədavət yaratmaq sanki dəbdə idi. Bununla da hökuməti zəiflətmək planları hazırlanırdı.
Bu dövrdə kəndimizdə də adamlar arasında ciddi narazılıq,
qruplaşmalar, intriqalar baş qaldırmışdı. Atam onda kolxoz
sədri işləyirdi. Onun ətrafında xeyli adamlar bir növ
doğmalıq sifəti göstərir və ona guya sədaqətlilik ifadə edirdilər. Atam ərizə verib könüllü olaraq vəzifədən uzaqlaşdı.
Həmin adamlar da vəzifədən getdilər. Şahrza müəllimin
atası Oğul kişi sadə bir kolxozçu idi, heç bir vəzifəsi yox idi.
O, atamı tərk etmədi, ömrünün sonuna kimi onu özünə ağsaqqal, dost tutdu, onu heç vaxt unutmadı. Atam vəfat etdikdən sonra o bizə, yəni Rəşid kişinin övladlarına da sədaqətini göstərdi. Zaman nə qədər dəyişdisə də, Oğul kişi dəyişmədi. Öz mərdliyini, kişiliyini qoruyub saxladı. Şövkət bacım gəlin köçəndə Oğul kişi atama olan hörmətə rəğmən o
gənc ailəyə hədiyyə kimi qiymətli heyvan olan camış bağışlaması fikrimizi əsaslandırır. Şahrza belə bir ailədə, əsl
sadə, öz zəhməti ilə yaşayan bir ailədə boya-başa çatdı, təhsilini özünə arxa bildi, oxudu, çalışdı, zəhmət çəkdi, indiki
ərsəyə gəlib çıxdı.
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O, öz taleyini Bakı şəhəri ilə bağladı, gündüzlər ali
məktəbdə oxuyur, gecələr isə işləyir və çörək pulu qazanırdı. Çox əziyyətlər çəkdi, heç kimdən bir şey ummadı,
özü-özünə arxa oldu, ailə qurdu, gözəl övladlar böyütdü.
Fizika müəllimi kimi ilk fəaliyyətə doğma kənddə təhsil
aldığı məktəbdə başladı. Daha sonra həmin məktəbdə on ilə
yaxın direktor vəzifəsində çalışdı. O, tanınmış müdrik insan
professor Zahid Qaralovun dəvəti ilə elmi tədqiqata gəlir.
Namusla, qeyrətlə, fədakarlıqla, mərdlikcəsinə yaşadı, tanındı və ucaldı, elmlər namizədi oldu, doktorluq işini başa
vurdu, Respublikada tanındı. Başqa cür ola da bilməzdi,
çünki o, belə tərbiyə almışdı, onu belə böyütmüşdülər.
Şahrza müəllim həm gözəl tərbiyəçi müəllim, həm də
gözəl jurnalistdir. Mən onunla “Bir ömrün salnaməsi” kitabı üzərində işləyərkən onun həm gözəl ədəbi düşüncəli, jurnalist olduğunun şahidi oldum. O, siyasi cəhətdən də kamildir, ölkəsinə, xalqına, dövlətinə, doğma elinə sədaqətli
bir ziyalıdır. 50-dən çox kitabın, 200-dan çox jurnal məqalələrinin, 12-yə qədər, ali məktəb tələbələri üçün proqramların, dərs vəsaitləri, 800-ə qədər qəzet məqalələrin müəllifi, jurnalistlər və yazıçılar birliklərinin üzvü, pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru, qabaqcıl təhsil işçisi Şahrza Ağayevin
yaradıcılığı zəngindir. O, nüfuzlu alimlərdəndir, çox məsuliyyət hiss edən, yalan danışmağı xoşlamayan, böyüyə,
kiçiyə, ağsaqqala hörmət edən bir insandır. Həmişə çalışır,
axtarışdadır, oxuyur, öyrənir, daim hərəkətdədir, hərtərəfli
ensiklopedik biliyə malik bir ziyalıdır.
Şahrza Ağayev gözəl ailə başçısıdır, sədaqətli dostdur,
sadədir, qayğıkeşdir.
Mən onu şanlı yubileyi münasibətilə (60 illik yubileyi)
ürəkdən təbrik edirəm, ona uzun ömür, cansağlığı, xoşbəxtlik və bütün fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm.
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QU QUŞLARININ NƏĞMƏSİ...
İnsanın ömür yolu qatı açılmamış
bir kitabdır, vərəqlədikcə nəyisə öyrənir, nəyisə kəşf edirsən. Yoxluğundan sonra onu tanıyanların, yaxın və
doğmalarının xatirələrində, yaddaşlarında yaşayır, nə vaxtsa bu ömür
kitabı hökmən vərəqlənir. İnsan var
ki, ömür boyu həyata niyə gəldi, niyə
yaşadı, niyə gedir bilmir. İnsan da
var pərvanə kimi yanır, qarsılır,
canını qurban verir və eləcə də ölür.
Mənim uzun illər tanıdığım, çox hörmət etdiyim qohumum, dostum Teymur Vəliyev məhz belə
insanlardan biri, bəlkə də ən alisi idi.
Bu görkəmli şəxsiyyət haqqında təkcə gözəl xatirələr,
tərifli sözlər yazmaq kifayət etməz, onun dünyagörüşü,
elmi əsərləri, böyük miqyaslı elmi işləri haqqında onlarla
dissertasiyalar müdafiə etmək mümkündür. Çox güman ki,
zaman keçdikcə Teymur müəllimin ardıcılları, onun tələbələri bunu həyata keçirəcək və onu gələcək nəsillərə layiqincə tanıdacaqlar. Mən isə Teymur müəllimin insani xüsusiyyətləri haqqında bəzi qeydlər etmək istəyirəm.
Şübhə yoxdur ki, Teymur Vəliyev ilk növbədə məşhur
iqtisadçı alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru,
professor kimi uzun illər Azərbaycan elminə və təhsilinə
sədaqətlə xidmət etmiş görkəmli alimlərimizdən biridir. O,
üst-üstə 25 il ərzində ölkəmizin ən öncül təhsil ocaqları olan
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Azərbaycan Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində tədris və elmi işlər üzrə prorektor
vəzifəsində çalışmışdır. Bu qədər uzun dövrdə ali məktəblərdə çox mühüm və mürəkkəb sahələrə rəhbərlik edən
Teymur müəllimi həmin vəzifələr ona xas olan sadəlik, alicənablıq, mehribanlıq, paklıq zirvəsindən zərrə qədər endirə bilməmişdir.
Teymur Vəliyev nə qədər böyük şəxsiyyət idisə, o qədər
də sadə və həlim bir insan idi. İstər tanımadığı adamla, ya
da dostu ilə, tələbəsi ilə danışanda çox mehriban və sadə
olurdu, elə bir adam olmazdı ki, onun qəbulunda olarkən,
onunla söhbət edərkən ondan narazı qalsın. Teymur müəllim (o sözün əsl mənasında müəllim idi) bütün insanlara
yalnız xoşbəxtlik arzu edər, onlara müdrik məsləhətlər verər, heç kimə pislik istəməzdi. Sanki həyatda insanlara
ancaq yaxşılıq etmək, hamının dərdinə şərik olub onlara
köməklik göstərmək üçün yaranmışdı.
O, sadə olmaqla bərabər, həm də çox təvazökar insan idi.
Heç vaxt onun özü haqqında tərif söylədiyini eşitmədim.
Onun rəhbərliyi altında 19 aspirant namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 15 doktorluq, 17 namizədlik dissertasiyasına rəsmi opponentlik etmişdir. Həmişə deyərdi ki, bu
mənim alimlik borcumdur.
Teymur müəllim yayda həmişə Pirşağıdakı bağ evində
qalırdı. Çox qonaqpərvər idi. Evinə, ya bağına qonaq gələrkən sevincinin həddi-hüdudu olmazdı. Özündən yaşca cavan olanlara da süfrə başında qulluq etməkdən həzz alardı.
Dostlarına qarşı çox diqqətli və sədaqətli idi. Çox idi
dostları, onlarla mütəmadi görüşürdü, ən çox alimlər idi
onlar – Ağayar müəllim, Səttar Səfərov, Ziya Səmədzadə,
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Rafiq Əliyev, Yəhya Məmmədov, Teymur Bünyadov, Asəf
Nadirov, İbrahim Məmmədov, Paşa müəllim, Rasim müəllim... Hamısı onu iqtisad elminin ağsaqqalı kimi qəbul edir
və ona böyük hörmətlə yanaşırdılar.
Teymur müəllim böyük vətənpərvər idi. 1988-ci ildə erməni separatçıları Dağlıq Qarabağda iğtişaş törədən gün o,
həmin gecə səhərə kimi yatmadı, dostlarına, tanış və qohumlarına zəng edir, Moskvaya teleqram göndərməyi xahiş
edirdi. Teleqramların mətnini də özü hazırlayır və diktə
edirdi. Hələ onda onun doğulduğu Ağdam rayonu işğal
edilməmişdi, onu Azərbaycanın taleyi narahat edirdi. Ağdam
rayonu işğal edildikdən sonra Teymur müəllimin əhvalı heç
düzəlmədi. Onun bütün qohumları yurdundan dərbədər
oldu. Böyük şəxsiyyət, alicənab Teymur müəllim qohumlarını yerləşdirmək üçün nələr etmədi. Hətta yenicə aldığı
mənzilinin bir hissəsini də onlara verdi. O, çox qohumcanlı
idi. Onların bütün çətinliklərini çalışırdı ki, özü həll etsin.
Bu qədər sadə, mehriban, üzü gülər, alicənab, təvazökar
olan Teymur müəllim, eyni zamanda çox məğrur, prinsipial, mərd, sözünün üstündə dayanan bir şəxsiyyət idi.
Yaltaqlıq, yalançılıq, kiməsə yarınmaq, acgözlük kimi kateqoriyalara nifrət edirdi.
Müəllim, alim adına layiq olan paklığın, obyektivliyin
bütün keyfiyyətləri onda cəmləşmişdi, ədalətin qızğın tərəfdarı idi o.
Teymur müəllim iqtisadiyyat elminin səmasında günəş
kimi parlayaraq təkcə öz ölkəsinə yox, elmi mühazirələr
oxuduğu Fransada, Rumıniyada, Türkiyədə, Çexoslovakiyada, Ukraynada, Danimarkada, keçmiş SSRİ məkanında
öz nuru ilə işıq salmış, çoxlu tələbələr yetişdirmiş, zəngin
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dərsliklər yazmışdır. O, elm fədaisi idi. Dahi Nizami Gəncəvinin söylədiyi: “Qüvvət elmdədir, elmsiz heç kəs, heç
kimə üstünlük eyləyə bilməz" – fikrinin fəlsəfəsi ilə yaşayırdı. Buna görə də ailəsini də elmə bağlaya bilmişdi. Onun
həyat yoldaşı Hicran xanım ali məktəb müəlliməsidir, qızı
Gülnarə fizika-riyaziyyat, oğlanları Samir və Nicat isə iqtisad elmləri namizədləridir.
Rəvayətə görə, qu quşu ölümünə az qalmış sakit bir guşəyə çəkilir və özünün son nəğmələrini oxuyur. Həmin nəğmələri dinləyən digər quşlar sanki son səfərə yola düşəcəyinə az qaldığını hiss edib ona xüsusi qayğı göstərirlər.
Böyük şəxsiyyətləri xalq qu quşu ilə müqayisə edir, onları qu
quşuna bənzədirlər. Çünki tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli adamlar da ömrünün sonuna yaxın keçdiyi həyat yoluna nəzər
salır, sanki oxuduğu nəğmələri xoşhallıqla xatırlayırlar.
Həyatının son vaxtlarında Teymur müəllim də elə bil
nəsə hiss edirdi, əbədi səfərə hazırlaşırdı. Çox həssas idi,
həyatda nikbin olsa da, ölümünün yaxında olduğunu sanki
görürdü. Dostları ilə tez-tez zəngləşirdi, övladları və nəvələri ilə şəkil də çəkdirmişdi...
Teymur müəllimin bu həyatdan incikliyi də var idi.
Ondan elm aləmində hələ çox istifadə etmək olardı. Nə
isə... Bir gecənin kiçik bir zamanında, heç kimə əziyyət
vermədən dünyasını dəyişdi Teymur müəllim. Qarabağ
boyda dərdini də o dünyaya apardı.
Teymur müəllimin nurlu işığı heç vaxt sönməyəcək,
bizlər və bizdən sonra gələn nəsillər də bu nurdan bəhrələnəcəkdir, özü isə şəxsiyyət kimi yaddaşlarda qalacaqdır .
Teymur müəllimin ailə üzvləri, onun familiyasını daşıyanlar nəinki indi, həm də bundan çox sonralar da fəxr edə
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bilərlər ki, onların Teymur Vəliyev kimi şöhrətli alim və
insanlığın ən uca zirvəsinə yüksələn ataları, babaları və
nəsillərini yaddaşlara həkk edən əzizləri olmuşdur.
Cəmi 76 il yaşadı Teymur müəllim, amma fırtınada, qasırğada əyilmədi, acizlik, qorxu nədir bilmədi, kişi kimi
yaşadı, heç kimə gileylənmədi, heç kimə baş əymədi. Az
da, çox da yaşasaydı, belə yaşayacaqdı. Çünki onun kökü
torpağına və vətəninə bağlı idi.
Arzu edirik ki, Teymur müəllimin adı onun layiq olduğu
səviyyədə əbədiləşdirilsin.
İ.Əbilov,
“İşıqlı ömrün səhifələri” kitabı, Bakı. 2006 – səh-126.
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MƏNALI ÖMÜR YAŞAMIŞ İNSAN
Müdriklər deyirlər ki, insana verilmiş ömür yaxşı və mənalı yaşanılmalıdır. Yaxşı ömür isə vətənə,
xalqına xidmət göstərmək, xeyirxahlıq etmək deməkdir. Öz həyatı
boyu mənalı ömür yaşayan, xalqına,
vətəninə xidmətlər göstərən belə
insanlardan biri də uzun müddət
tanıdığım, gözəl və alicənab şəxsiyyət olan Səyyaf Verdiyevdir. Çox
təəssüf ki, onun gözəl insani keyfiyyətləri haqqında sözlərimizi onun
vəfatından sonra deyir və itkisinə heyifslənirik.
Həyatın səhv işlərindən biri də insana sağ ikən lazımi
qiymətin verilməməsidir. Ancaq Səyyaf Verdiyevin həmişə
qiyməti verilmiş və qiymətləndirilmişdir.
Mən onu 1970-ci illərdə, hələ Ağdamda böyük bir sovxozun (hərçənd at zavodu adlanırdı) direktoru işləyərkən
tanıyırdım. Olduqca bacarıqlı bir təsərrüfatçı, kənd təsərrüfatının bilicisi idi. Sonra o, Ağdam rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi işləyərkən onunla daha yaxından tanış
olduq. Səyyaf müəllimin yüksək iş bacarığına malik, ədalətli və prinsipial olması onun Ağdam rayon İcrayə Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilməsinə səbəb oldu. O, özünü
bu vəzifələrdə tamamilə doğrultdu, adamların hörmətini
qazandı, işində heç vaxt arxayınlaşmadı və Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi səviyyəsinə yüksəldi. Sonra bu
vəzifə dəyişdirilib, İcra Hakimiyyəti adlandı.
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Həmişə Azərbaycanın çörəyi ilə, onun artığı ilə yaşamış
nankor erməni qonşuları Ağdama da gecə-gündüz təcavüz
edirdilər. Bu dövrdə Səyyaf Verdiyev Ağdam rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı təyin edildiyindən, gecə-gündüz
yatmırdı, gərgin işləyirdi, xalq ona çox inanırdı və onu
özünə dayaq bilirdi. Mən onun bu vəzifədə işlədiyi dövrdə
Dağlıq Qarabağa Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin sədr
müavini kimi təhkim edilmişdim, ayın 20-25 gününü oralarda azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə olurdum. Mərkəz
isə Ağdam şəhəri idi. Axşamlar həmişə Ağdam rayon İcra
Hakimiyyətində Səyyaf müəllimin iş otağında onunla görüşər və vacib məsələləri müzakirə edirdik. Respublikanın əksər təşkilatlarının nümayəndələri Səyyaf müəllimin ətrafında toplaşırdı. O, çox böyük səbr, cəsarət, təmkinliklə onları
dinləyir və hamısının qayğısına qalır, onları yerləşdirər,
lazımi köməkliklər göstərirdi. Keçmiş SSRİ Daxili İşlər,
Müdafiə nazirliklərinin generalları, yüksək vəzifəli şəxslər
Xankəndinə getməmişdən əvvəl Ağdama gələrək, Səyyaf
müəllimlə görüşərdilər və ondan məsləhətlər alardılar.
Səyyaf Verdiyev onların məkrli işlərini üzlərinə deyirdi.
Onlar da Səyyaf müəllimlə hesablaşır və ondan çəkinirdilər. O, Qarabağ uğrunda ermənilərlə mübarizə aparan
şəxslərin önündə gedirdi. Olduqca vətənpərvər, qorxmaz və
mərd bir insan idi. Bütün çətin anlarda Səyyaf müəllim
özünü itirməzdi. Dağlıq Qarabağın kəndlərində yaşayan
azərbaycanlılara hərtərəfli yardım göstərirdi. Sanki onların
da icra başçısı idi.
Səyyaf müəllim sadə, mərd, mübariz, prinsipial və çox
sədaqətli bir insan idi. Dostluqda onun tayı-bərabəri yox
idi. Onun həyat yolu indiki gənclərimiz üçün bir nümunə ola
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bilər. Qarabağ, Ağdam dərdi onu sarsıtdı. Çox vaxtsız getdi
aramızdan. Onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq
Səyyaf müəllim. Heç şübhə yoxdur ki, övladları, nəvələri
onun yolunu davam etdirəcək və ruhunu şad edəcəklər.
Allah ona rəhmət eləsin. Qoy onun ruhu həmişə şad olsun.
İ.Əbilov,
“Dözə bilmədi” kitabı (Sadıq Murtuzayev,
A.İdrisoğlu), səh-49, Bakı, “Adiloğlu”, 2010
NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK OLAN ÖMÜR
“Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə
tanınır”
H.Ə.Əliyev
Elə insanlar var ki, onların Vətən, xalq qarşısında çox
böyük xidmətləri olmuş, keçmiş Sovet hakimiyyəti dövründə hər cür çətinliklərə dözərək o vaxtkı qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmiş, yaman gündə insanlara həyan
olmuşlar. Bəzən belə insanlar, çox təəssüf ki, unudulurlar.
Belə nadir insanların nəcib xüsusiyyətləri, cəmiyyətdəki
yeri, elmin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın inkişafında onların rolu haqqında gənc nəslin məlumatlandırılması çox vacibdir. Onlardan biri də Azərbaycanda kənd təsərrüfatının,
xüsusilə onun ən ağır sahəsi olan heyvandarlığın inkişaf
etdirilməsində çox böyük zəhməti olan görkəmli dövlət və
ictimai-siyasi xadim böyük Hüseyn Cavid nəslinin layiqli
nümayəndəsi Şəmil Əlirza oğlu Rasi-zadədir.
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O çox zəngin, mənalı və keşməkeşli bir həyat yolu
keçərək, qəlbi xalqının qəlbi ilə həmişə bir vurub. Onun yaşadığı həyat yaxın tariximizin bir hissəsi kimi olaraq qalır.
Ş.Ə.Rasi-zadə iyirminci əsrin əvvəllərində, yəni 1916-cı
ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə
Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmiş, sonra Bakı
Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuş, 194145-ci illər Böyük Vətən Müharibəsi dövründə Şimali Qafqazda hava hücumundan Müdafiə dəstələrində ön cəbhədə
döyüşlərdə iştirak etmiş, yaralanmış və ordudan tərxis olunaraq Naxçıvana qayıtmışdır.

Soldan sağa: Y.Əhədov, S.Verdiyev, İ.Əbilov, Ş.Rasizadə; qadın mükafatçısı, M.Xəlilov, N.Bağırov və
U.Mürsəlbəyov
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Vətənə qayıdıb, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunda elmi işçi kimi Azərbaycanda itirilmiş
cinslər üzərində tədqiqat işləri aparmış, “Qarabağ” atı
üzərində ekspedisiyalarda iştirak etmişdir. Naxçıvanda Nazirlər Soveti sədrinin müavini işləmiş, 1947-ci ildən Bakıya
köçürülmüş, Azərbaycan SSR Sovxozlar Nazirliyində,
Dövlət Plan Komitəsində kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri,
kənd təsərrüfatı nazirinin birinci müavini, 1961-ci ildən
Azərbaycan KP MK-da kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri,
1962-ci ildən 1969-cu ilədək Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini vəzifələrində çalışmışdır.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda Azərbaycan tarixi
özünün yeni həlledici mərhələsinə qədəm qoydu. Bu dövrdə Azərbaycan keçmiş sovet respublikaları arasında iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrinə görə axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Həmin vaxt tale sanki Azərbaycanın
üzünə güldü. Respublikaya 1969-cu ildə yeni rəhbər –
Heydər Əliyev seçildi. Respublikanın belə ağır iqtisadi
vəziyyətdən çıxması üçün Ulu öndərimiz Heydər Əliyev öz
ətrafına yüksək məsuliyyət hiss edən, savadlı, böyük təşkilatçılıq bacarığına malik kadrları topladı. Onlardan biri də
bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən Şəmil Rasi-zadə oldu.
O, Ulu öndərin diqqətindən kənarda qala bilməzdi.
H.Əliyev Respublikada kənd təsərrüfatının ağır vəziyyətdə
olduğunu nəzərə alaraq Şəmil Rasi-zadəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti Sədrinin kənd təsərrüfatı sahəsinə
cavabdeh olan müavin vəzifəsinə təyin etdi.
Şəmil Rasi-zadə başa düşürdü ki, belə ağır yükün altına
girmək hər bir rəhbərdən yüksək məsuliyyət, böyük təşkilatçılıq, elmə əsaslanmış bilik, bacarıq və dəqiqlik tələb edirdi.
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O, iqtisadiyyatın ən ağır, ən məsuliyyətli, çoxşaxəli sahələrindən biri olan kənd təsərrüfatına cavabdeh olmalı, kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan nazirliklərin, komitə və təşkilatların, elmi müəssisələrin işlərini koordinasiya etməlidir,
həm də respublikada kənd təsərrüfatının belə ağır vəziyyətdə olduğu dövrdə. Ancaq o bilirdi ki, bu ağır yükü qaldırmaq olar, çünki respublikaya Heydər Əliyev kimi dahi bir
şəxsiyyət rəhbərlik edirdi.
Şəmil Rasi-zadə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin
sədr müavini vəzifəsində 15 ilə qədər işlədi.
Kənd təsərrüfatı sahəsində çox ciddi islahatlar həyata
keçirildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə, o dövrdə Azərbaycana 300 min baş damazlıq cins mallar, 1 milyon baş damazlıq qoyunlar gətirildi, 200-dən çox iri quşçuluq fabrikləri və heyvandarlıq kompleksləri tikilib istifadəyə verildi. İri şərab, konserv zavodları, çay və tütün fabrikləri, çoxlu emal müəssisələri, kəndarası yollar, mədəniyyət və tədris müəssisələri tikildi. Nəhəng meliorativ qurğular yarandı. Kənd təsərrüfatı gəlirli sahəyə çevrildi. Heyvandarlıq məhsulları istehsalı 3,5-4 dəfə, üzüm, tütün 6
dəfə, pambıq 4 dəfə artdı.
Respublika o zaman ölkənin ən yüksək mükafatı sayılan
keçici qırmızı bayraqlarla təltif edildi. Rayonlarda və kəndlərdə böyük abadlıq işləri aparıldı. Nəticədə Azərbaycan
keçmiş SSR-də demək olar ki, birincilər sırasına çıxdı,
məşhur oldu, sayıldı, hörmət qazandı. Bütün bunlarda
Şəmil Rasi-zadənin çox böyük xidməti və əməyi olmuşdur.
O, əsil dövlət adamı idi. Mən onu 1961-ci ildən tanıyırdım, onda Masallı rayon komsomol komitəsinin birinci
katibi işləyirdim. Şəmil Əliyeviç (biz onu belə çağırırdıq)
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onda Mərkəzi Komitənin kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri
işləyirdi. O, rayona gəldi və rayon partiya komitəsinin büro
üzvləri ilə görüşdü. Çox savadlı, hərtərəfli məlumat sahibi
idi. Qarşıda duran vəzifələrdən danışdı. Soruşdu ki, sizin
aranızda maldarlıq üzrə mütəxəssis varmı, birinci katib
Q.Məmmədov məni ona təqdim etdi. Çox sevindi ki, artıq
rayonlarda rəhbər işlərdə zootexniklər çalışır.
Sonralar mən rayon Kənd Təsərrüfatı idarəsinin rəisi
işləyərkən o Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci
müavini işləyirdi və rayonumuza vaxtaşırı gəlirdi. Çox
tələbkar, prinsipial, həm də mehriban və qayğıkeş idi. O
nazirlər Sovetinin sədr müavini işləyərkən mən Kənd
Təsərrüfatı nazirinin heyvandarlıq üzrə müavini işləyirdim.
Bu sahəyə həmişə diqqət verirdi, mənimlə söhbətində deyirdi ki, biz səninlə heyvandarlıq sahəsinə ikimiz bir yerdə
cavabdehik, Heydər Əliyev bunu bizdən tələb edir. Heyvandarlıq sahəsində bütün çətin işləri onunla məsləhətləşər
və onunla bölüşərdik. O, həm də qayğıkeş bir el ağsaqqalı
idi, kadrları qiymətləndirər, onlara faydalı məsləhətlər verərdi. O, bizə deyərdi ki, elə hesab etməyin ki, siz çox
bilirsiniz, həmişə bir məsələni həll etməmişdən qabaq o
sahənin mütəxəssisləri ilə məsləhətləşin, bu faydalı olar.
Eyni zamanda özü də o vaxtlar kənd təsərrüfatının seçilmiş
və bilici alimləri və kadrları ilə Akademik Həsən Əliyev,
Ağaxan Ağabəyli, Məmmadtağı Qəniyev, professor Zülfüqar Verdiyevlə, Musa Məmmədov, İbrahim Məmmədov,
Surxay Tağızadə, Nadir Hüseynbəyov, Aydın Əsədullayev
və başqaları ilə də məsləhətləşərdi. Çox sadə və təvazökar
idi. Ona bir arayış və ya başqa sənədlər təqdim edərkən,
onu özü diqqətlə oxuyar, düzəlişlər edərdi. İşçinin üzünə
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vurmazdı ki, sənəd yaxşı hazırlanmayıb, ya onu özü düzəldər, ya da “üzərində bir az da işləyin" - deyərdi.
O, çox yüksək savadlı mütəxəssis və alim idi. Onun iti
qələmi vardı.
Respublikada kənd təsərrüfatına aid qəbul edilən bütün
qərarlar onun bilavasitə iştirakı ilə hazırlanıb təqdim olunurdu.
Respublikadan Moskvaya bu sahəyə aid gedən hər bir
arayış, məktub onun qələmindən çıxırdı, çünki o, rus, azərbaycan dillərini çox təmiz bilirdi. O, əsil zəhmətkeş bir
insan idi.
Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı 10 kitabın, çoxsaylı
tövsiyə və kitabçaların müəllifi, “Qafqaz merinosunun yeni
cinsinin yetişdirilməsi” mövzusunda elmi tədqiqatlar aparmış və kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi
almışdır.
Onun əməyi dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Respublikada aqrar sahənin inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmiş, uzun illər Azərbaycan KP MK-nın üzvü olmuş, üç çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilmiş, Respublika nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi bir sıra
xarici ölkələrdə olmuş, dörd dəfə “Qırmızı Əmək bayrağı”
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Ş.Rasi-zadə 1984-cü ildə hələ respublikaya çoxlu fayda
verə biləcəyi vaxtda təqaüdə göndərildi. Təqaüddə olarkən
onun ensiklopedik biliyi nəzərə alınaraq “Azərnəşr” in
kənd təsərrüfatı şöbəsinə redaktor dəvət edildi. Bu dövrdə
biz həmişə onunla zəngləşər, görüşər və məsləhətləşərdik.
Optimist olsa da kədərli görünərdi. Şəmil Rasi-zadə 1993-cü
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ildə vəfat etdi. Onun dəfnində Ulu Öndər H.Əliyev də iştirak etdi. Bu Ulu öndərin Şəmil Rasi-zadəyə olan böyük
ehtiramı idi.
Şəmil Rasi-zadə yaddaşımda qalan nadir insanlardan
biridir, onun nəcib xüsusiyyətləri, cəmiyyətdəki yeri, bilavasitə onunla təmasda olduğum zamandakı xatirələrimin
yalnız cüzi bir hissəsini ifadə etdim.
Çox təəssüf edirəm ki, Ulu öndər Heydər Əliyev ikinci
dəfə hakimiyyətə qayıdarkən Şəmil Rasi-zadə çox yaşamadı, bu gözəl dövranın, həmişə həsrətində olduğu Azərbaycanın müstəqilliyinin səadətini çox yaşamadı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
insanları heyrətə gətirən quruculuq sahəsində gördüyü titanik işlərinin şahidi ola bilmədi.
Onun həyatı bugünkü və gələcək nəsillərimiz üçün bir
örnək olmalıdır.
Mən arzu edirəm ki, mənalı ömrünü, bütün həyatını
doğma elinə, xalqına sərf edən, ona qeyrətlə xidmət edən
Şəmil Rasi-zadənin xatirəsi əbədiləşdirilsin. Onda onun
ruhu şad olardı.
İ.Əbilov,
“İki sahil” qəzeti,
20.02.2010-cu il
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XATİRƏMDƏ HƏMİŞƏYAŞAR
Mən Məmməd Rza oğlu Xəlilovla ilk dəfə 1969-cu ildə
görüşmüşəm, məni Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini vəzifəsinə təyin etməmişdən bir gün əvvəl. Çox nurani siması
və xoş xasiyyəti məndə ilk andan gözəl təəssürat yaratdı.
Sonralar isə mən onunla birlikdə 7 il işlədik, o nazir, mən
də onun müavini.
Məmməd müəllim əsl ziyalı və dövlət adamı idi.
Onun siması da, geyimi də, daxili aləmi də çox gözəl idi.
Olduqca sadə, səmimi, təvazökar və humanist bir insan idi.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində böyük mütəxəssis ordusu
çalışırdı, onların hamısına çox qayğı ilə yanaşırdı.
Hər hansı bir işçi haqqında cəza tədbiri görərkən deyirdi
ki, bu adamın yetişməsi üçün dövlət çoxlu vəsait xərcləyib,
uzun müddətdir ki, təcrübə qazanıb, ailəsi var, dövlətə xeyri
ziyanından çoxdur, onu tərbiyələndirməliyik, səhvini başa
salmalıyıq.
Nazirlikdə və yerlərdə çalışan işçilərlə söhbət edərkən
bir ata kimi danışar, savadlı mütəxəssislərə diqqət və qayğı
göstərərdi.
Məmməd müəllim o dövrlər üçün dəbdə olan inzibatiamirlik metodundan uzaq rəhbər işçi idi. Onun danışığında
məntiq, dəlillərində savadlılıq özünü bariz göstərirdi. O,
eyni zamanda intizamlı, tələbkar bir nazir idi. Öz səmimiliyi, intizamı, məsuliyyəti və təmizliyi ilə bütün işçilərə dərindən nüfuz edirdi. Öz üzərində çox çalışırdı, hər sahədən
məlumatı var idi. Respublikada kənd təsərrüfatının, xüsusi
ilə taxılçılığın, pambıqçılığın, heyvandarlığın inkişafında,
kəndin sosial bazasının möhkəmləndirilməsində onun böyük
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əməyi olmuşdur. O, deyirdi ki, taxılı olmayan ölkənin gələcəyi yoxdur.
Məmməd müəllim uzun müddət Ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin rəhbərliyi altında işləyərkən ona çox sədaqətli
olmuşdur, o deyirdi ki, Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın
deyil, bütün türk dünyasının fəxridir.
Bir dəfə biz onunla Moskvada olarkən Respublika üçün
əhəmiyyəti olan bir məsələnin həlli ilə əlaqədar keçmiş
SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədrinin birinci müavininin
qəbuluna düşmək istədik, dedilər ki, onun bu gün vaxtı yoxdur Məmməd müəllim onun köməkçisinə dedi ki, olarmı mən
Bakıya Heydər Əliyevin köməkçisinə (mərhum Arif Mustafayevə) zəng vurub vəziyyəti bildirim. Bu anda o sədr müavininin otağına girdi. Sonra isə çıxaraq bizi içəriyə dəvət etdi.
Sonralar Məmməd müəllim gülə-gülə dedi ki, İmran, görürsən də Heydər Əliyevin hörmətini, yoxsa biz hələ də buralara çox gedib gəlməli idik, bax budur xalqın ləyaqətli lideri olmaq. Məmməd müəllim belə incəliklərə malik şəxsiyyət idi.
Heydər Əliyev də bütün nazirlərlə birlikdə Məmməd
müəllimə həmişə qayğı ilə yanaşır, onun əməyini lazımınca
qiymətləndirirdi. O, Respublika Ali Sovetinin deputatı,
Azərbaycan KP MK-nın üzvü seçilmiş və bir sıra orden və
medallarla təltif olunmuşdur.
Alicənab bir insan olan Məmməd Xəlilov iş yoldaşlarına
qarşı da çox mehriban və səmimi idi. Biz ondan çox şey
öyrəndik. Onun keçdiyi şərəfli həyat yolu indiki nəslə nümunə ola bilər. Məmməd müəllimin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Allah ona rəhmət eləsin. İ.Əbilov 20.11.1978-ci il
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O XATİRƏLƏRDƏ YAŞAYACAQ

Hacı Mirəziz Seyidzadə haqqında ölümündən sonra xatirələr yazmaq heç ağlıma gəlməzdi. Çünki onun 65 illik yubileyini təzəcə qeyd etmişdik. Ancaq həyat qəfil hadisələrlə
doludur. Deyirlər ki, insan anadan doğulan kimi onun
boynundan ölüm hökmü asılır. Məlum olmayan bir anda
həmin hökm onun doğmalarının gözləri qarşısında yerinə
yetirilir, heç kim heç nə edə bilmir. Bu həqiqətən də belədir. Mirəziz də beləcə haqq dünyasına qovuşdu, əbədi xatirələrə döndü...
Qoy ölüm Mirəzizi aparmaqla sevinməsin, o, öz ömrünü
elə-belə bada verməmişdir. Elin, dostlarının qədrini öz canından da o çox istəmişdir, əsərlər yaratmışdır, ölüm bunları
necə aparacaqdır. Mirəzizin verdiyi töhfələr haqqında alimlərimiz, islamşünaslarımız, ədəbiyyatçılarımız çox yazacaqlar.
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Mən isə onun böyük insani keyfiyyətlərinin bəziləri haqqında danışmaq istəyirəm.
Əslində mənim Hacı Mirəziz Seyidzadə ilə görüşlərim o
qədər də çox olmamışdır. Ancaq eşidirdim ki, qonşu
Türkoba kəndində yeni cavan din xadimi meydana çıxmış
və həm də istedadlı bir gəncdir. O, Bakıya köçdükdən sonra
mən onu məclislərdə görür, bir-birimizlə salamlaşır və
bəzən də ayaqüstü görüşürdük.
İlk dəfə onunla dostum İsrafilin yubileyində görüşdük,
yan-yana oturduq, arabir söhbət edir və keçmiş hadisələrdən, ata-babalardan danışdıq. Sonra Masallıda keçirilən
Respublika Aqsaqqallar Şurasının iclasında görüşdük.
Respublika Aqsaqqallar Şurasının sədri, Millət vəkili
hörmətli Fəttah Heydərov bildirdi ki, burada mənim köhnə
dostum Hacı Mirəziz Seyidzadə də iştirak edir, ona çıxış
üçün söz verirəm. Hacı çox təmkinlə maraqlı bir çıxış etdi,
hamı onu alqışladı. Biz sonra süfrə başında bır yerdə olduq,
üzdə ciddi, sakit görünən Mirəziz ağa burada sanki ayrı
adam idi, bizi özünün zarafatları, gülməli və məzəli lətifələri ilə xeyli şənləndirdi. Ən sonuncu görüşümüz onun kitablarının təqdimatlarında Yazıçılar Birliyinin Natəvan adına
klubunda oldu. Respublikanın hörmətli din xadimləri, yazıçılar, jurnalistlər və müxtəlif vəzifəli adamlar iştirak edirdilər. Burada Hacı Mirəziz haqqında çox yüksək fikirlər
səslənildi. Mən ilk dəfə gördüm ki, Şərq ədəbiyyatı sahilinin görünməz ümmanında Hacı Mirəziz Seyidzadə Əziz
Pünhan kimi təlatüm yaradan dalğaları cövlan edir, aləmə
səs salır.
Orada mən də çıxış etdim.
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Hacı Mirəziz Seyidzadə din fəlsəfəsinin, Şərq ədəbiyyatının əlçatmaz zirvələrinə, üfüqlərinə doğru can atır, o zirvələrdə görünmək istədi, buna çatmaq üçün sanki dəmir
çarıq geyib düzlər keçdi, dərələr, dağlar aşdı, ömrünü uzatmaq üçün gələcək illərdən ömür borcu aldı. Ancaq bilmirdi
ki, onu arxadan şöhrət deyilən bir dəyər izləyir, nəhayət
Mirəzizi tutdu o dəyər.
Beləliklə, illər keçdikcə kiçik Mirəziz böyüdü hacı, qazi,
alim, şair Mirəzizə döndü, ucaldı, elin hörmətini qazandı.
Onun yubileyindən sonra mən Hacı Mirəzizlə xəstəxanada görüşdüm, elə bil ki, əvvəlki Mirəziz deyildi, rəngi
solmuş, bənizi ağarmışdı, ancaq kritik vəziyyətdən keçmişdi, danışdıq, ona ürək-dirək verdim. O, xəstəxanadan çıxandan sonra da onunla telefonla danışdıq, artıq yaxşı idi, hər
şey arxada qalmışdı. Həmin ilin aprel ayında mən və həyat
yoldaşım Xorasana, Məşhədə getməyi qərara almışdıq,
İranda heç olmamışdım. Hacı Mirəzizlə məsləhətləşdim. O,
mənə dedi ki, darıxma, mənim Məşhəddə yaxşı bir dostum
var, o sənə lazımi köməklik edər. Hacı mənə bir telefon
nömrəsi verdi və dedi ki, ona zəng etmişəm, adı Hacı
Həsəndir. Biz Məşhəddə Hacı Həsənlə görüşdük Məşhədin
ən hörmətli adamlarından biri idi. Nə lazımsa, o bizi tanış
etdi, gəzdirdi, evinə qonaq apardı. Hiss etdim ki, Mirəziz
məni ona necə lazımdırsa, təqdim etmişdi.
Hacı Mirəzizin xeyirxahlığından çox danışmaq olar.
Onun xarici ölkələrdə çoxlu hörmətli dostları var idi.
Olduqca geniş qəlbli, incə zövqə malik olan bu insan
həm də mehriban və qayıkeş idi.
Mən Məşhəddən qayıtdıqdan sonra ona zəng etdim və
təşəkkürümü bildirdim, ondan bir neçə gün sonar bir də
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zəngləşdik. Dostumuz İsrafilin yanında idi və bir az da zarafatlaşdıq, şən idi, heç ölüm haqqında söhbət ola bitməzdi.
Son zamanlar Hacı Mirəziz nə isə kədərli görünürdü. Səbəbini bilmirdik.
Böyük şəxsiyyətləri, gözəl insanları da xalq qu quşuna
bənzədir. Çünki, onlar da ömrünün sonuna yaxın keçdiyi
həyat yoluna nəzər salır, sanki oxuduğu nəğmələri xoşhallıqla dinləyir, xatırlayırlar, onlar gəncliyindən qalan şirin və
acı xatirələr dünyasında yaşayırlar. Hacı da qu quşuna bənzər son nəğməsini bitirdi.
Hacı Mirəziz çox gözəl ailə başçısı və sədaqətli bir insan
kimi öz övladlarına da arzularını aşağıdakı şerində gözəl
ifadə etmişdir:
“Oğul, insanlara yaxşılıq öyrət,
Adın yaman dildə yaman olmasın.
Yaxşılıq etməyə bəslə ki, rəğbət,
Pisi düşünməyə zaman olmasın”.
Mirəziz bir şerində elə bil tez gedəcəkmiş kimi “Gün
gələr yad eləyərsiz bu Əziz Pünhani”-deyirdi.
Hacı! Sizi tanıуanlar heç vaxt unutmayacaqlar, öz dostlarının, doğmalarının qəlbində həmişə yaşayacaqsan.
Allah sənə rəhmət eləsin!
İ.Əbilov,
“Kəlam” jurnalı, 2014-cü il, №-67,
səh.34-35. 30.05.2014
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PƏHLƏVAN NADİR

İnsanın ömür yolunun qatları açılmamış bir kitaba bənzəyir. Onu zaman-zaman vərəqlədikcə nəyisə görür, nəyisə
xatırlayırsan. O kitabla sağlığında çox az adam maraqlanır,
yoxluğunda isə onu tanıyanların, yaxın və doğmalarının xatirələrində, yaddaşlarında həzin hisslərlə bir ömür kitabı
hökmən vərəqlənir...
Mənimlə həmyaşıd və tələbəlik dostum olan Nadir Yaqub oğlu Ağayev haqqında xatirə yazmağı mənə bildirdikdə, xəyalımda 64 il bundan öncə cavan bir yeniyetmə oğlanın siması canlandı. 1949-cu ildə mən Lənkəran Pedaqoji
Texnikumunda oxuyurdum, hamı kimi ilk günlərdə özümə,
xasiyyətimə uyğun tay-dost axtarakən, nəzərimi çox sadə,
səmimi, mehriban bir oğlan cəlb edirdi. Bu oğlan Nadir idi.
Onunla bir kursda oxuyur və dərslərdə bir-birimizə köməklik göstərirdik. Tələbələr arasında müəyyən mübahisələr,
gərginliklər olduqda Nadir həmişə özünü irəli verər və
mənim tərəfimi saxlayardı. Beləcə biz 2 il bir yerdə oxuduq,
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dostlaşdıq. Nadir bir dəfə məni evinə dəvət etdi, dedi ki,
gedək atam da səninlə tanış olar. Biz onlara getdik, atası
Yaqub kişiylə görüşdük. Yaqub kişi məndən soruşdu ki,
sən Masallıdan kimlərdənsən, mən dedim Rəşid Əbilovun
oğluyam, o, üzünü Nadirə tutub dedi:
- Sağ ol oğlum, sən yaxşı kişinin oğlu ilə dostluq edirsən, mən o kişini tanıyıram, hörmətli insandır, beləcə dostluğunuzu davam etdirin.
Belə də oldu. Nadir texnikumda oxuyarkən idmanla çox
maraqlanır, hətta dərsdən sonra idman məşğələlərinə gedər,
şəhər idman yarışlarında iştirak edərdi. Bizim idman müəllimimiz çox cavan olan Məhərrəm müəllim idi. O, çox vaxt
Nadirə deyərdi ki, gəl uşaqlarla məşğul ol. Nadir də həvəslə
bunu icra edərdi. O ən çox güləşlə məşğul olardı. Nadir çox
sadə, mehriban, gülərüz, dostlarına qarşı qayğıkeş və
təvazökar bir oğlan idi. Onu hamı çox istəyirdi.
Ancaq Nadir Ağayevlə bir yerdə oxumağımız çox çəkmədi. O, texnikumdan çıxıb orta məktəbə getdi və oranı
bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsinə daxil oldu. Nadir orta məktəbdə oxuyarkən də bizimlə tez-tez görüşər və əlaqə saxlayardı.
Mənimlə daha çox görüşər və şəhərdə gəzməyə gedərdik. Bizimlə oxuyan Vasif Cəfərov, Polad Əzizov, Hümmət
Abbasov və başqaları da onunla dostluq edərdilər. Nadir bir
gün mənə dedi ki, İmran, sən bilirsənmi bizim əslimiz hardandır? -Yox, dedim. O isə Masallının Ərkivan kəndinin Bağlaküçə məhəlləsindənik, dedi. Təxminən 1952-ci ildən sonra
bizim əlaqəmiz kəsildi. Mən bir il Boradigahda müəllim
işləyəndən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna
daxil olub, sonralar müxtəlif vəzifələrdə işlədim. 1963-69-cu
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illərdə Masallı rayon Kənd Təsərrüfatı İstehsalat İdarəsinin
rəisi işlədim. Yadımda deyil, 1967-ci il və ya 1968-ci ildə
Nadir mənimlə görüşə gəlmişdi. İdarədə görüşdük, elə həmin Nadir idi–gülərüz, mehriban və sadə. Xeyli söhbət etdik.
Mənimlə görüşündən çox sevinirdi. Ərkivana gəldiyini
bildirdi. Məndən xahiş etdi ki, sovxoz direktoruna kənddə
idmançıların, xüsusilə, güləşçilərin cəlb edilməsində köməklik göstərməyini tapşırım.
Nadir coğrafiya müəllimi olsa da, idmanla çox məşğul
olurdu, güləş üzrə sonralar Azərbaycan çempionu adına layiq görüldü.
Mənə deyərdilər ki, o, kəndin gəncləri ilə güləş üzrə
hətta öz evində məşqlər keçirir, yarışlar hazırlayır, rayon və
respublika birinciliklərinə çıxarırdı. Səhv etmirəmsə, məşhur güləşçilər olan Əli Əliyev, Qasıməli Qasımov, Səyədulla Əkbərov, Şirzad Mehdiyev, Şöhrət Məcidov və çoxları
onun yetişdirmələri olmuşlar.
Mən 1969-cu ildən sonra Bakı şəhərinə işə dəvət olundum və Nadirlə əlaqələrimiz kəsildi.
Azərbaycan çempionu, respublikanın əməkdar məşqçisi,
gözəl və qayğıkeş insan olan Nadir Ağayev dünyadan vaxtsız köçmüşdür. 1985-ci ildə 50 yaşında dünyasını dəyişdi,
lakin onun işləri, əməlləri bu gün də tələbələri tərəfindən
davam etdirilir. Nadir Ağayev dünyadan vaxtsız köçsə də
onun parlaq xatirəsi yetirmələri və onu tanıyanların qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Allah ona rəhmət eləsin!
İ.Əbilov,
"Pəhləvanın salnaməsi" kitabından
A.Ağayev, Bakı, 2014, səh. 239-241
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NOVRUZ BAYRAMI
MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRİMİZDİR
Hər dəfə bənövşə ətirli bahar yurdumuza xoş niyyətlərlə
qədəm qoyanda hamıda Novruz sevincləri yaşanır. Novruzun gəlişi ilə təbiət sanki qış yuxusundan oyanır, öz
forma və məzmununu dəyişir, gül-çiçəyə qərq olur. Novruz
milli-mənəvi dəyəri ilə insanları sarsılmaz birliyə, dostluq
və həmrəyliyə, bolluq və firavanlıq uğrunda birgə mübarizəyə səfərbər edən el bayramdır.
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı ilə əlaqədar
xalqa təbrikində demişdir: "Bahar bayramının ali bəşəri duyğuların daşıyıcısı olaraq UNESCO tərəfindən ümumdünya
qeyri-maddi mədəni irsinin inciləri sırasına daxil edilməsi
hər bir azərbaycanlının qəlbini iftixar hissi ilə doldurur.
Mən azərbaycançılıq məfkurəsi işığında sıx birləşməklə
bayramı ölkəmizin hüdudlarından kənarda bizimlə bərabər
\ 114 [

Deyilən söz yadigardır
qarşılayan soydaşlarımıza firavanlıq, əmin-amanlıq və ruh
yüksəkliyi arzu edirəm".
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
gərgin və səmərəli fəaliyyətinin nəticəsində 2009-cu ildə
Novruz bayramı YUNESKO-nun Qeyri-Maddi, Mədəni İrs
Siyahısına daxil edildi. 2010-cu ilin fevralında BMT Baş
Məclisinin 64-cü sessiyasında martın 21-i Beynəlxalq Novruz Günü elan edilməsi xalqımızın həyatında unudulmaz
tarixi hadisədir. Bizim bu milli və qədim bayramımızın
beynəlxalq aləmdə qeyd edilməsi Azərbaycan dövlətinin
bütün xalqlarla həmrəylik, dostluq və anlaşma şəraitində
yaşamaq istəyinin parlaq göstəricisidir. Azərbaycan Mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzi, dünya tolerantlığının və
multikulturalizmin nümunəsi kimi bəşəriyyətdə tanınır.
Bayram şənliyinin ənənəsinə daxil olan bütün tədbirlərin
mahiyyətində insan şəxsiyyətinin dəyərləndirilməsinə göstərilən ehtiram dayanır. Bahar qızı, Kosa və Keçəl Novruzun
əsas atributlarıdır. Novruz bayramının simvolu sayılan
kosa, keçəl kimi personajlar öz oyunlarını nümayiş etdirməklə yanaşı milli adət-ənənələrimizi əks etdirən ayin və mərasimlərin canlandırılması gənc nəslin formalaşmasında, xalqın yaddaşının təzələnməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Novruzun hər bir evə və ocağa təzəlik, təmizlik, saflıq, ruzi,
bərəkət gətirməsi, ilıq nəfəsi gözə, könülə sığal çəkməsi,
küsülülərin barışması, hər yan yaşıla, al qırmızıya boyanması kimi tərənnüm olunması ona insanlar tərəfindən sonsuz inam və ehtiram hissini artırır.
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Ulu öndər Heydər Əliyev bu bayramı dəyərləndirərkən
demişdir: “Novruz bizim ən qədim milli bayramımızdır. O
xalq bayramıdır. Xalqımız çoxəsrlik tarixində böyük sınaqlardan keçibdir. Tariximizin ağır, çətin dövrləri olubdur. İnsanlar ağır günlər, çətin anlar yaşayıblar. Ancaq bunlara baxmayaraq, Novruz Bayramını heç kəs heç vaxt unutmayıbdır".
Mövzu ilə əlaqədar elmi mənbələrdə təsbit olunan materiallara istinad etməyi məqsədə uyğun sayırıq. Novruz Şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı, gecə-gündüz bərabərliyi günündə (martın 20-si, 21-i və ya 22-sində)
keçirilir. Bır sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlamış, bu münasibətlə şənliklər keçirmiş,
onu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram etmişlər. Qədim zamanlardan başlayaraq Azərbaycan, İran, Əfqanıstan, Tacikistan, Özbəkistanda və bir çox şərq ölkələrində baharın –
yeni ilin gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. Martın 21-i İran
və Əfqanıstanda rəsmi təqvimin ilk günü sayılır.
Novruz bayramının mənşəyi qədimdir, əsrlər boyu din
xadimləri, müxtəlif təriqət nümayəndələri bu bayramı təbii
və tarixi köklərindən ayırmağa çalışmış, ona dini, mövhumi
libas geyindirməyə cəhd göstərmişlər.
Xalqın bayramla əlaqədar keçirdiyi mərasimlər heç bir dini
ehkamlar ilə bağlı deyildir, əksər xalqlar bahar bayramının
əsl mahiyyətindən doğan bir sıra adət-ənənələri, oyunları
indiyədək saxlamışlar.
Orta əsr müəllifləri Şərq ölkələrində İslam dini yayıldıqdan sonra da Novruz bayramında yaz ənənələrinin,
əkinçilik təqvimi etiqadlarının möhkəm yer tutduğunu göstərirlər. Əbu Reyhan Biruni (XI əsrin ən böyük coğrafiyaşünası hesab olunur, tarix, etnoqrafiya, təbiətşünaslıq,
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riyaziyyat, astronomiya, mineralogiya və s. elm sahələrinə
aid 150-dən çox əsərin müəllifidir. Özünün uzun səyahətləri zamanı İran yaylasını, Xəzər dənizinin şərq və cənub
sahillərindəki ölkələri, Mərkəzi Asiyanın böyük hissəsini
öyrənmişdir. Bu səyahətlər zamanı Biruni türk xalqlarının
yaşadıqları ərazilər, onların adət-ənənə və mərasimləri barədə ətraflı məlumatlar əldə etmişdir. Novruz bayramı haqqında müxtəlif rəvayətlərdən, onun yaranması səbəblərindən, bu bayram münasibətilə xalq arasında yayılmış adətənənələrdən bəhs etmiş, Novruz bayramının təbiətin oyanması, əkinçilik təsərrüfatının başlanması ilə bağlı əsl dünyəvi bayram olduğunu qeyd etmişdir.
Nizamül Mülk (Şərq tarixində müdrik, uzaqgörən vəzir
deyəndə iki şəxs ağıla gəlirsə, biri Nizamülmülkdür. Məşhur Səlcuqi sultanları Alparslan və Məlikşahın vəziri olmuş
bu şəxs dövlətin iqtisadi qüdrətinin artmasında, qoşunun
möhkəmləndirilməsində, ölkənin mədəni həyatında çox
mühüm rol oynayıb) “Siyasətnamə” əsərində Novruz bayramından yazın gəlişi ilə əlaqədar keçirilən kütləvi xalq
bayramı kimi bəhs etmişdir. Novruzun gəlişi klassik Şərq,
o cümlədən, Azərbaycan poeziyasında geniş yayılmış “Bahariyyə” (Klassik Şərq ədəbiyyatında baharı təsvir edən
lirik şeirlər, yaxud böyük bir poemanın baharı əks etdirən
hissəsi. Bahariyyə qəzəl, qəsidə, məsnəvi formasında və
başqa şəkillərdə ola bilər) adlı lirik şeirlərdə da təsvir və tərənnüm edilir.
Bəzi qədim inanclara görə kainat dörd ünsürdən – su, od,
torpaq və küləkdən yaranıb. Hər il dörd çərşənbə Novruzdan, günün bərabərləşməsindən əvvəl qeyd olunur. Aşıqlar
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da "Ab, atəş, xak, badan yarandım” deyiblər vücudnamələrində, yəni su, od, torpaq və yelə bağlıdır insan.
Su çərşənbəsi: Bahara doğru çayların azacıq buz bağlayan yerləri əriyib çaylara tökülür. Torpaq yavaş-yavaş islanmağa başlayır. Qızlar bulaqlardan sərin, şirin su gətirərlər, evin ətrafına çiləyərlər, üzlərini yuyarlar.
Od çərşənbəsi: Bahara doğru günəş yavaş-yavaş torpağı
qızdırır, isindirir, onu yaratmaq üçün hazırlayır. Od çərşənbəsində tonqallar qalayırlar. Hər ailə üzvünün adına bir şam
yandırarlar. Xonçalar düzəldilər.
Yel çərşənbəsi: Yel artıq azacıq oyanmış torpağı, təzəcə
çıxmış yaza həsrət gülləri tərpədir, tumurcuqlanan ağacları
yellədir.
Torpaq çərşənbəsi: Torpağı ana təbiət su ilə islatdı, günəşlə isitdi, onu yaratmağa hazırladı. Ona görə də ilk yaz
əkinini xışla-kotanla məhz torpaq çərşənbəsi günündə başlayarmışlar. Yaşlı qadınlar “Səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni” deyib buğda isladardılar.
Novruz bayramında yerinə yetirilən adətlərin müəyyən
məna kəsb etməklə insanlığa, onun mənəvi zənginliyinə,
xeyirxahlığına, saflığına xidmət edir.
Papaq atmaq: Qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar.
Qulaq falına çıxmaq: Əgər gizlin dinlənən evdən xoş
söhbət eşidilərsə, bu arzunun yerinə yetəcəyinə işarədir.
Tonqaldan tullanmaq: Tonqaldan tullanarkən deyilir:
“Ağırlığım – ığırlığım odda yansın”.
Üzük falına baxmaq: Qızlar üzüyü sapa bərkidib su ilə
dolu stəkanın üstündə saxlayarlar. Üzük stəkana neçə dəfə
dəysə, bu həmin qızın o yaşda ərə gedəcəyinə işarədir.
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Səməni yetişdirmək: Bu yazın gəlişinə və bitkilərin
oyanmasına işarədir.
Yumurta döyüşdürmək: Oyunun nəticəsində tərəflərdən
biri digərinin tələblərini yerinə yetirir.
Qonaq getmək: Novruzda qohumların və qonşuların
evinə qonaq gedərlər. Onlara Novruz payı apararlar.
Şam yandırmaq: Novruzda ailənin sayı qədər şam yandırarlar.
Küsülülərin barışması: Novruzda heç kim küsülü qalmamalıdır. Bütün küsülülər barışmalıdır.
Yallı getmək: Azərbaycan xalqının qədim dövrdən bəri
ifa etdiyi rəqsdir. Bunun mənası insanların birliyidir. Yallı
(Halay), türk və altay xalq mədəniyyətində mərasim rəqsidir. Kökləri miladdan əvvəlki dövrlərə gedən bir oyundur.
Həyatın enerjisini, dövrünü, həmrəyliyi, hərəkəti, dayanıb
davam etməyi və ritmi ehtiva edər.
Xoruz döyüşdürmək: Bunun üçün xüsusi döyüş xoruzları
böyüdülür.
Novruz oyunları oynamaq: Məsələn, ənzəli, ənzəli –
Azərbaycanda əsasən yazqabağı (bayramqabağı) günlərdə
uşaq və gənclər arasında geniş şəkildə oynanılan qədim
oyunlarından biridir. Oyunda püşkü tapmaq yolu ilə kim uduzarsa, o, belini əyir və qalan oyunçular üç-dörd metr aralıda
sıraya düzülürlər. Hər biri əyilənin belindən atlanır. Novruzu qeyd edən hər bir xalq bu bayramla bağlı etnik, yerli,
milli xüsusiyyətlərinə uyğun, özünəməxsus mövsüm və
mərasim nəğmələri yaratmışdır.
Novruz Azərbaycanla yanaşı, İranda, Türkmənistanda,
Tacikistanda, Özbəkistanda, Pakistanda, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda xüsusi təntənə ilə qeyd edilir.
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Azərbaycanlılar bayram süfrəsinə ciddi diqqət yetirirlər.
Süfrədə adları «s» hərli ilə başlayan (sumax, sirkə, süd,
səməni, su, səbzi, siyənək balığı) yeddi şey olmalıdır. Bunlardan başqa, masanın üstünü içərisi qoz-fındıq, şabalıd,
şirniyyatla dolu xonça qoyular, güzgü və şamlar düzülər.
Güzgünün üstünə boyanmış yumurtalar qoyulur. Bunların
da öz rəmzi mənası var: şam – od, işıq deməkdir (insanı
bədnəzərdən qoruyur), güzgü aydınlıq rəmzidir.
Azərbaycanda adətə görə Novruz bayramında göyərdilən
səməni yazın gəlməsinin, təbiətin canlanmasının əkinçiliyin
rəmzidir. Azərbaycan kəndlisi səməni göyərtməklə növbəti
təssərrüfat ilinə bərəkət, bolluq arzulamış, bayrama dörd
həftə qalmış, hər çərşənbə axşamı və bayram günü tonqal
qalamaqla, mahnı ("gün çıx!" nəğməsi və s.) qoşmaqla oda,
atəşə, günəşə olan etiqad və inamını ifadə etmişdir. Bütün
bu mərasimlər İslamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuş qədim Şərq ənənələrinin davamıdır.
Elmi araşdırmalar Novruz bayramının qədim tarixə malik olduğunu sübut edib. Bu bayramın İslam dini yaranmazdan öncə, Zərdüşt peyğəmbərin yaşadığı dövrdə qeyd edilməsinə dair məlumatlar onun qədimliyindən xəbər verir. İlk
yazılı mənbələr Novruz bayramının bizim eradan əvvəl
505-ci ildə yarandığını bildirir.
Köhnə il öz səlahiyyətlərini təzə ilə verəndə Novruz ən
yüksək zirvədə olur. Bu anda köhnə ənənəyə görə Novruzun
şərəfinə top və tüfənglərdən yaylım atəşləri açılır. Ənənəyə
görə bayram vaxtı hamı evdə olmalıdır.
Xalq arasında deyirlər: “Əgər bayram günü öz evində
olmasan, yeddi il evdə olmayacaqsan”.
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Keçmişdə Novruz bayramı günləri bir qayda olaraq, çöl
qapıları bağlanmırdı. Təzə ilın birinci günü bütün gecə işıqlar söndürülmür, çünki sönmüş od, yanmayan işıq bədbəxtçilik əlaməti sayılardı.
Novruzu qeyd edərkən kəndlilər təzə ilin necə keçməyini
(quru və ya yağıntılı), məhsuldarlığın dərəcəsini təyin edirdilər. Ənənəyə görə Novruzun birinci gününü yaz, ikincini
gününü yay, üçüncünü günün payız, dördüncü gününü isə
qış sayırlar.
Əgər birinci gün küləksiz və yağmursuz olarsa, deməli,
həmin yaz kənd təsərrüfatı işləri üçün əlverişli olacaq.
Əksinə, yağmurlu, külək olsa, deməli, bütün yaz belə olacaq. Qalan üç günlərdə də yayın, payızın və qışın necə olacağı təyin olunurdu. Novruzda həyət-bacanı təmizləyər,
paltar-palazı təmiz suya çəkər, ağacların dibini belləyər,
quru budaqlarını kəsib atar, bağların xəzəlini yığıb yandırır,
təzə paltar geyinər, qəmgin oturmazlar.
Azərbaycanda Novruz bayramı adətən martın 20-21-i
qeyd edilir.
Novruz bayramı özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.
Bu bayram xalqımızın tarixi kökü ilə bağlı olduğundan adətənənələrlə zəngindir. Novruzun süfrəsi də fərqlidir. Belə ki,
istər süfrədə, çərşənbələrdə, istərsə də Novruz axşamında
milli xörəklərimiz, ən başlıcası isə plov olmalıdır. Şəkərbura, paxlava, şəkər çörəyi və digər şirniyyatlar, kişmiş,
püstə, badam, boyanmış yumurtalar süfrələrimizi bəzəyir. Bu
bayramda kimsəsizlərə, ehtiyacı olanlara, ahıl insanlara baş
çəkmək, onlara bayram sovqatı vermək savab hesab edilir.
Novruz bayramı günlərində göstərilən tamaşa və oyunlara, kiçik çillədən başlayaraq hazırlaşırlar. Cavanların
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özlərini göstərdiyi cıdır tamaşaları at çapma ilə başlar, sonra al oynatmaya keçərdi. Tamaşaya yığışanlar cavanlara
uğur arzulayıb müxtəlif nəğmələr oxuyardılar. At oynatmadan sonra ox atanlar meydanda görünürdü. Onların arasında qızlar da olurdu. Amma oğlan paltarı geyindiklərindən qız olduqları bilinmirdi. “Qılınc oynatma”, “Kəmər
atma”, “Kəndirbaz”, “Qoç döyüşdürmə” tamaşaları indi də
bəzi bölgələrdə hazırlanır. Novruz günlərində tamaşalardan
başqa "Qurd oyunu", "Aşıq oyunu", "Dirə döymə" kimi
oyunlar da təşkil edilirdi.
Novruz bayramını kosasız təsəvvür etmək mümkun
deyil. Kosa oyunu hər bayram xatırlanır. Rəqs etməyi
bacaran bir uşağın əyninə tərsinə çevrilmiş kürk geyindirərək, üzünə kağızdan hazırlanmış üzlük (maska) taxıb,
başına da parıldayan kağızından uzun şiş papaq qoyardılar.
Belinə zəncirovlu bir kəmər bağlanardı. Boynuna da
zınqırovlar asardılar. Bu şəkildə hazırlanan kosanı məhəllə
uşaqları araya alıb, həyətləri gəzdirərək bir hava ilə xor
halında xüsusi bir nəğmə oxuyar, kosa isə oynayardı.
Kosanın xurcununa bayram sovqatı qoyardılar. Kosanı
adətən keçəl müşayiət edərdi. Bu adət-ənənələri xalqımız
unutmur və hər il qeyd edir.
Müqəddəs günlərin çərşənbə axşamı seçilməsinin qədim
türk dini-fəlsəfi biliklərinə əsasən, mahiyyəti barədə mənbələrdə qeyd olunur ki, Tanrı dünyanı yaradanda həftənin
ilk günündə hazırlıq işlərini görmüş, ikinci gün (çərşənbə
axşamı) yaratmağa başlamışdı: üçüncü gün su, dördüncü
gün od, beşinci gün torpaqla bağlanan varlıqları yaratmış,
altıncı gün yaranışların hamısına ruh (can) vermiş, yeddinci
gün isə istirahət etmişdi. Bu inama görə, bütün İlahi yaradıcılıq
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işlərinin bünövrəsinin qoyulması çərşənbə axşamına düşür.
Türklərdən fərqli olaraq, ərəblərdə ən uğurlu gün cümə
axşamı, xristianlarda isə İsus Xristos dirilən gün – bazar
günüdür. Novruzla bağlı nə qədər yanaşmalar olsa da, son
nəticə insan amili ilə şərtlənir.
Müstəqilliyimizə təkrar qovuşduqdan sonra hər il Novruz daha geniş təntənə və böyük coşqu ilə qeyd edilir.
1997-ci il martın 21-də Bakının Gənclər meydanında,
Qoşaqala qapıları önündə keçirilən Novruz şənliyində çıxış
edən Ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişdir: “Bu bayram
hər bir azərbaycanlının, hər bir vətəndaşımızın əziz və sevimli bayramıdır. Bu bayram bizim ölkədə yaşayan hər bır
insanın qəlbində, onun duyğularında olan bayramdır. Ona
görə də bu bayram hər kəs üçün əzizdir. Bu bayramı hər
kəs böyük sevinc və məhəbbət hissi ilə qeyd edir. Bu bayram ümumxalq, ümummillət, ümumölkə bayramına çevrilmişdir”. Milli-mənəvi dəyərimiz olan Novruz bayramı haqqında deyilən bu müdrik fikirlər xalqımızın qəlbində əbədi
yaşayacaqlar.
İmran Əbilov,
Respublikanın Əməkdar Kənd Təsərrüfatı işçisi,
Respublika Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvü,
Şəddad Cəfərov,
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycanın
ilk poliqrafçı alimi,
Şahrza Ağayev,
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, qabaqcıl
təhsil işçisi
8 mart 2018-ci il, “Kredo” qəzeti
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AZƏRBAYCANI UĞURLU GƏLƏCƏYƏ
APARAN DAHİ İNSAN
Əsrlər keçəcək, nəsillər dəyişəcək, amma Ulu öndər
Heydər Əliyev xalqının yaddaşında, tariximizdə daim yaşayacaq. Təkcə ona görə yox ki, Heydər Əliyev dühası, onun
siyasi kursu, ölkəmizə rəhbərliyi Azərbaycana, xalqımıza
yalnız tərəqqi, inkişaf bəxş etmişdir.
Həm də ona görə ki, Heydər Əliyev bütün ömrünü, həyatını dövlətinin, xalqının rifahı, intibahı üçün həsr edən,
bu yolda canını belə əsirgəməyən liderdir. Bu böyük şəxsiyyət Azərbaycanın ən çətin və mürəkkəb dövrlərində hakimiyyətə gələrək dövlətini xilas etmiş, millətinin gələcəyini təmin etmişdir. Heydər Əliyev öz əməlləri, fəaliyyəti
və xalqımıza, dövlətimizə bəxş etdiyi azadlıqlarla əsl xilaskarlıq örnəyi nümayiş etdirmişdir. İki dəfə - 1969-cu ildə
və 1993-cü ildə Azərbaycanın ən ağır dövrlərində hakimiyyət sükanına əyləşən Ulu öndər Heydər Əliyev həm də zəngin bir dövlət idarəçiliyi ənənəsi formalaşdırmışdır. Bu baxımdan 1969-cu il Azərbaycan tarixində daşıdığı missiya
və spesifikliyi ilə öz layiqli və şərəfli yerini tutmuşdur. Bu
dövrdə iqtisadi, sosial, ideoloji sahələrdə böyük problemlər
yaşayan Azərbaycan keçmiş ittifaq dövlətləri sırasında ən
geridə qalmışlardan biri idi. Mərkəzi hakimiyyət bu durumu düzəltmək və böhranı aradan qaldırmaq üçün müxtəlif
addımlar atsa da, bu, faktiki olaraq mümkün olmamışdı.
Yalnız Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunun qərarı ilə Heydər Əlirza oğlu Əliyevin
Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilməsi ilə respublikada
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köklü, inqilabi dəyişikliklərin edilməsi üçün zəmin yaranmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev uzun müddət Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri işlədiyindən respublikadakı bütün
problemləri və onların aradan qaldırılması yollarını yaxşı
bilirdi. Bu işlərin görülməsi isə rəhbərdən yalnız işgüzarlıq
deyil, həm də prinsipiallıq və qətiyyət tələb edirdi. Bunlar
isə Heydər Əliyev siyasi portretinin prioritet ştrixləri idi.
Məhz elə bu səbəbdən Ulu öndərimiz qısa zaman çərçivəsində respublikanın həyatında müsbət dönüş yarada bilmişdir. Onun respublikamıza rəhbərlik etdiyi 1969-82-ci illərdə Azerbaycan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən bütün bu
məsələlər müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. İlk olaraq, respublikanın inkişafını təmin edəcək böyük sənaye potensialı
formalaşdırıldı. Bu dövrlər ərzində yaradılmış çoxsaylı sənaye müəssisələri, həmin dövr üçün ən müasir texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələri respublikanın iqtisadi infrastrukturunu köklü surətdə dəyişdirdi, onun aqraryönümlü
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respublikadan daha çox sənayeyönümlü respublikaya çevrilməsinə zəmin hazırladı. Həmin illərdə analoqu olmayan
istehsal sahələri inşa edilərək istifadəyə verildi. Bunlardan
Bakı kondisionerləri zavodu, “Ozon” Elmi istehsalat Birliyi, Elektron hesablayıcı maşınlar zavodu, Dərin özüllər
zavodu, Azərbaycan DRES-i, Sumqayıt Kompressor zavodu, Üst trikotaj fabriki, Bakı Tikiş və ayaqqabı fabriki,
Gəncə Əlvan metallar emalı zavodu, Naxçıvan Şüşə qablar
zavodu, Əli-Bayramlı Məişət cihazları zavodu və s. istehsal
müəssisələrinin adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. İri sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin istifadəyə verilməsi,
ilk növbədə, həm bu müəssisələrdə işləyənlərin, həm də
respublikanın digər vətəndaşlarının maddi rifah halının daha da yüksəlməsinə səbəb oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev
müasir, müstəqil və inkişaf etmiş Azərbaycanın memarıdır.
O, dünya xəritəsinə müstəqil Azərbaycan boyda əsər
yazdı. “Əsrin müqaviləsi" kimi bu gün bütün dünyada tanınan neft kontraktları əfsanəsini reallığa çevirən Heydər
Əliyev, Azərbaycana milyardlarla investisiyaların axınına
yol açdı. Bu fakt, böyük siyasətə, cəsarətə və gələcəyi görmək qabiliyyətinə malik olan Heydər Əliyev dühasının
nəticəsi idi. Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı istər sovet
dövründə, istərsə də, müstəqilliyimiz dövründə Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun uzaqgörənliyi və cəsarətinin
nəticəsidir ki, keçmiş kolxoz və sovxozlar ləğv edilərək,
onların əmlakı pay şəklində əhaliyə paylanmış, ictimai malqaranın 99 faizi özəlləşdirilmişdir. 1996-cı il 16 iyul tarixində qəbul edilmiş “Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”. Bu “Qanunun tətbiq edilməsi barədə” və “Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin edən
\ 126 [

Deyilən söz yadigardır
bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 avqust 1996-cı
il və 10 yanvar 1997-ci il tarixlərində imzalanmış fərmanlarına uyğun olaraq, torpaq üzərində indiyədək mövcud
olan dövlətin müstəna mülkiyyətinə son qoyulmuş və torpaq üzərində yeni mülkiyyət formalarının – dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətin yaradılmasına nail olunmuşdur.
1999-cu ildən başlayaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla qalan bütün 8 növ
vergidən azad edilmişlər. Aqrar sahənin, onun elminin inkişafı meliorasiya və irriqasiya sahəsində yüz milyonlarla
dollarlıq vəsait investisiya şəklində ölkəyə gətirilmiş və öz
müsbət nəticəsini vermişdir. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində bütün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı əvvəlki illərə nisbətən xeyli artmışdır. Heydər Əliyevin
Azərbaycanda təkcə aqrar-sənaye sahəsində gördüyü işləri
qələmə almaq üçün bir məqalə, bir kitab yetməz. Mən, bir
dövlət adamı kimi özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki,
uzun illər ərzində bu şəxsiyyətlə bir dövrdə yaşamış, onunla şəxsən görüşlərdə olmuşam. Bu dahi insan, əvvəla özünə
qarşı çox tələbkar idi. Rəhbərlik etdiyi işçilərə də belə
yanaşırdı. Onun polad kimi əyilməyən möhkəm iradəsi
vardı. O, işdə dövlət intizamının möhkəmləndirilməsi üçün
əlindən gələni edirdi. Verilən tapşırıqların vaxtında və dəqiq icrasını işçilərdən tələb edir, həmçinin, bunu özü şəxsən
yoxlayır və onun keyfiyyətinə nəzarət edirdi. Heydər
Əliyev özü bir tarix idi. Onun möhkəm yaddaşı və hafizəsi
vardı. O, həm iş yoldaşlarına və digər insanlara çox böyük
qayğı ilə yanaşır, ən kiçik vəzifədən tutmuş yuxarıya qədər
bütün yoldaşların şəxsi həyatı ilə maraqlanır və onlara lazımi
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köməklik göstərirdi. Heydər Əliyevin hansı dildə olur-olsun, danışıq dili çox sadə və aydın, səlis və güclü məntiqə
malik idi. Bütün ölkə başçıları ona lider, müdrik siyasətçi
və güclü arqumentlə danışan bir rəhbər kimi baxırdılar.
Onun dəyərli məsləhətlərinə hamımızın ehtiyacı var idi.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Heydər
Əliyevin dəfn mərasimində iştirak edərkən, çox haqlı olaraq göstərdi ki, Heydər Əliyev böyük miqyaslı bir şəxsiyyət
idi. O, Azərbaycan məkanına yerləşmirdi. Bu, həqiqətən
çox yerində deyilmişdir. ABŞ, Avropa və Şərq ölkələrinin
rəhbərləri, ondan dünya siyasəti, xüsusi ilə Qafqaz haqqında məsləhətlər alırdılar. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Dağlıq Qarabağı azad etmək idi. Onun qədər Dağlıq Qarabağ dərdini,
yükünü çəkən yox idi. O dünyanın əksər ölkələrinə səfər
edərək əlində Azərbaycan xəritəsi Dağlıq Qarabağın vəziyyəti haqqında bütün dövlət başçılarına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, ATƏT-ə, digər beynəlxalq təşkilatlara ətraflı məlumat verir, Ermənistanın bizim torpaqlarımızı işğal
etdiklərini ciddi arqumentlərlə sübut edirdi. Onun bu güclü
məntiqi qarşısında heç kim davam gətirə bitmir, yalnız
susurdular. Heydər Əliyev Azərbaycanın ulu tarixinin ən
dəyərli bir fəslidir, onun bəzəyidir. O, çox sevdiyi Azərbaycanı ən layiqli davamçısı hörmətli İlham Əliyevə
tapşırdı. Bununla da, Azərbaycanın ən yeni tarixi, yəni inkişaf erası başlandı. Xalqımız cənab İlham Əliyevi özünə
Prezident seçdi və hamı indi bir nəfər kimi onun ətrafına
birləşmişdir. Biz, Heydər Əliyevin işıqlı gələcəyə açdığı
yolla hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
daha da irəliyə doğru gedəcək və böyük uğurlarımızla Ulu
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Öndərimizin ruhunu şad edəcəyik. Bu yolda hər kəs, hər bir
Azərbaycan vətəndaşı əlindən gələni əsirgəməməli və cənab İlham Əliyevə arxa olmalıdır. Mən əminəm ki, bu belə
də olacaqdır.
İ.Əbilov, “Səs” qəzeti, 11 dekabr, 2012-ci il
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31 MART SOYQIRIMI – ERMƏNİ FAŞİZMİNİN
ƏSL MAHİYYƏTİ...
Zaman-zaman erməni daşnaklarının xalqımıza qarşı
törətdikləri qanlı cinayətlər barədə geniş danışılıb. Bu mənfur cinayətlərini XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Qafqazda kütləvi şəkildə məskunlaşdırılan ermənilər az müddət
sonra bölgəni, sözün əsl mənasında, “qan çanağı”na çevirdilər. Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq kimi qondarma ideyanın gerçəkləşməsi yolunda atdıqları addımlar
azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətllərin və soyqırımı aktlarının reallaşması ilə nəticələndi. Bu qanlı tarix qısa fasilələrlə
bütün 20-ci əsr boyu dönə-dönə təkrarlandı. İndi o qanlı
tarixdən 100 il ötür.
Tarix təsdiq edir ki, ermənilərin Qafqazda törətdikləri
qırğınlar və soyqırımı aktları bir fakta əsaslanır. Onlar nəyin bahasına olursa-olsun, Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmaq və aborigen xalq olduqlarını təsdiqləməyə çalışırdılar. Bu mənfur niyyəti reallaşdırmağın yolu isə azərbaycanlıların kütləvi soyqırımından və qanlı talanlardan,
deportasiya siyasətindən keçirdi. 1918-ci ilin martında Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində həyata keçirilən
dəhşətli soyqırımı aktı ermənilərin Qafqazda məskunlaşması
üçün bir açar oldu. Onlar bu vəhşi əməlləri ilə bir növ bu
bölgədə yaşamaq və Azərbaycan türklərinin tarixi vətəni
olan indiki Ermənistan ərazisində dövlət qurmaq niyyətlərini reallaşdırdılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
demişdir: “Bizim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı,
Zəngəzur mahalı, digər torpaqlar indi Ermənistan dövləti
üçün torpaq olubdur. Bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır,
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ancaq biz Ermənistana qarşı torpaq iddiası irəli sürmürük.
Halbuki sürə bilərik. Çünki indiki Ermənistanın yerləşdiyi
ərazi qədim türk, Azərbaycan torpaqlarıdır”.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın
tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı
əldə edildi. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulan həqiqətlər açıldı, təhrif edilən hadisələr əsl qiymətini
aldı. Ümumilli lider Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-da
imzaladığı Fərmanla 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edildi. Bununla da Azərbaycan tarixində erməni məsələsinə münasibətdə yeni strategiya müəyyənləşdi. Bu, həm də Azərbaycan xalqının əsrlər boyu üzləşdiyi
məhrumiyyətlərə rəhbəri Heydər Əliyev olan dövlətin
verdiyi əsl tarixi qiymət idi. Təsadüfi deyil ki, bu proses
sonrakı mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdi. Azərbaycan
Prezidentinin yürütdüyü uğurlu xarici siyasət nəticəsində,
artıq dünya və beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı işğalçı
dövlət kimi tanıdı. Azərbaycan Prezidentinin bu məsələdəki
birmənalı mövqeyi təsdiqlədi ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılma mexanizmi yoxdur və heç vaxt da olmayacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: “Ermənistanda
başa düşməlidirlər ki, biz artıq orta əsrlərdə yox, XXI əsrdə
yaşayırıq və XXI əsrin əlamətləri hər bir ölkə üçün əsas olmalıdır. Biz istəyirik ki, beynəlxalq hüquq normaları təmin
edilsin. Hər bir işğalçı bilməlidir ki, bu işğalın sonu
olmayacaqdır. Bu işğalın sonu ya sülh müqaviləsidir, ya da
qaçılmaz məğlubiyyətdir”, - deyə bildirir. Azərbaycan iqtisadi və hərbi potensialını sürətlə artırmaqda, regionun ən güclü dövlətinə çevrilməkdədir. Əgər Azərbaycan tərəfi atəşkəs
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barədə razılıq əldə olunan kövrək bir dövrdə milli mənafeyinə ziyan gətirəcək hər hansı güzəştə getməyibsə, indi
bizim hər hansı səhv addım atacağımızı gözləmək, sadəcə,
cəfəngiyyatdır. İndi Ermənistan, faktiki olaraq, xarici dövlətin forpostudur və müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında
deyil. Digər tərəfdən də bölgədəki nəhəng enerji və infrastruktur layihələrindən kənarda qalan Ermənistan indi də
dünya maliyyə böhranının ağır nəticələrini aradan qaldıra
bilmir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: “Əgər xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, karbohidrogen ehtiyatlarının Qərbə çıxarılmasının ən qısa yolu Ermənistan ərazisindən keçir. Lakin bu, yalnız xəritədə belədir. Amma torpağın üzərində dayananda görürsünüz ki, əslində, bu, uzun yolla
gedir. Nə qədər ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, bu
əməkdaşlıq mümkün deyildir”, - demişdir.
Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və
mənliyinə böhtanlar atan, siyasi və hərbi təcavüz həyata
keçirən ermənilərin bu vəhşiliklərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması yönündə son illərdə bir sıra
tədbirlər görülür. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən kampaniya dünyanın bir çox şəhərlərini əhatə
etməklə, Azərbaycanın xaricdəki 50-yə yaxın diplomatik
nümayəndəliyini və diaspor təşkilatlarını da bu prosesə cəlb
etdi. Fondun hazırladığı və nəşr etdirdiyi kitab və bukletlər,
Xocalı soyqırımını əks etdirən fotoşəkillər mötəbər təşkilatlarda düzənlənən mərasimlərdə bir daha xarici ölkə vətəndaşlarının diqqətini Azərbaycan xalqının faciəsinə,
ermənilərin isə vandalizminə yönəltdi. Fondun nəşr etdirdiyi “Qarabağ həqiqətləri” toplusu Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya tanıtdı. “Xocalıya ədalət” kampaniyası
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isə Azərbaycan gəncliyinin Qarabağ həqiqətlərini, münaqişənin həllində ölkəmizin ədalətli mövqeyini və Xocalı Soyqırımını bütün təfərrüatı ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmaq baxımından müasir tariximizin mühüm mərhələsi oldu. Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı Azərbaycan
internet portalı isə ermənilərin xalqımıza qarşı yürütdüyü
soyqırımı siyasətini daha mükəmməl formada beynəlxalq
səviyyədə təqdim edir. 6 min səhifədən ibarət olan portalda
ölkəmiz haqqında, o cümlədən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi haqqında istənilən məlumatı əldə etmək mümkündür.
Tarix heç zaman unudulmur, həm də yazılır. Erməni
vəhşilikləri Azərbaycan tarixinin qanla yazılmış səhifəsi
olsa da, güclü Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə söz və nüfuz
sahibi olmaqla, bütün problemlərin öhdəsindən hər zaman
uğurla gəlmək iqtidarındadır.
İmran Əbilov,
“Səs” qəzeti, 23.03.2018
QABAQCIL AĞSAQQALLAR
TƏŞKİLATLARIMIZ MASALLI RAYON
AĞSAQQALLAR ŞURASININ İŞ TƏCRÜBƏSI
İnsan ömrünün bütün yaşlarının özünəməxsus yükü vardır. Bu tale tərəfindən hədiyyə olunmuş xoşbəxtlik yüküdür. Onun bütün dövrlərinin mahiyyətindən doğan təbiiliyi,
gözəlliyi, sevinci tam dolğunluğu ilə duymaq, yaşamaq,
yerində və vaxtında gözü dolusu görmək əsl xoşbəxtlikdir.
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İnsan ömrünün ən gözəl və qiymətli çağlarından biri də
ağsaqqallıq dövrüdür.
Azərbaycanda bəlkə də bütün dünyaya nümunə ola bilən
müdrik ağsaqqallar olmuş və indi də vardır. Onların ən
parlaq, müdrik, cəsarətli, böyük zəka və hikmətlərə malik
nümunəsi olan Ulu öndər Heydər Əliyevdə cəmləşmişdir.
“Ağsaqqal milli-mənəvi dəyərlərimizin qızıl fondudur” demişdir Ulu Öndər. Belə ağsaqqallar ölkəmizin hər yerində
olduğu kimi Masallı rayonunda da vardır.
Bakıda yaşasam da son illərdə cənub regionuna arabir
baş çəkirəm. Respublikamızda xüsusilə son 15 ildə genişmiqyaslı sürətlə aparılan sosial-iqtisadi, yol-abadlıq infrastruktur layihələri, müxtəlif yeni tikililər, şəhər quruculuğu
sahəsində əvvəlki illərlə müqayisəyə sığmayan irəliləyişləri
gördükcə qəlbimi fərəh hissi bürüyür və dərindən fikirləşirəm: Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji
xətt dövlət başçımız cənab İlham Əliyev tərəfindən necə də
uğurla yerinə yetirilir, Azərbaycanımız neçə-neçə beynəlxalq layihələrin müəllifi, yaxud iştirakçısı kimi qüdrətli,
dinamik inkişaf edən dövlətə çevrilmişdir!
Bu işləri dərindən düşünüb dəyərləndirmək, nailiyyətlərimizi geniş təbliğ etmək hər bir azərbaycanlının, o cümlədən, kəsərli ağsaqqal sözü ilə fəaliyyət dairəsini günügündən gücləndirən ağsaqqal təşkilatlarının da mənəvi
borcudur.
Masallı rayonunda 250 min nəfərə yaxın əhali yaşayır.
Şəhərin Heydər Əliyev parkı sakinlərin mədəni istirahətinin
təşkilində ən çox sevilən məkandır. Burada Heydər Əliyev
Mərkəzi, Tarix-diyarşünaslıq muzeyi, uşaq-incəsənət məktəbi,
rəsm qalereyası və s. obyektlərlə yanaşı rayon ağsaqqallarının,
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yaşlı insanların, təqaüdçülərin, veteranların əsl istirahət,
toplantı, xatirələrin təzələnməsi, rayon şurasının vacib tədbirlərinin, konfrans, seminar-müşavirələrinin, görüşlərin,
yubileylərin, xatirə gecələrinin, kitab təqdimatlarının keçirilməsində ağsaqqal və fəalların etibarlı, təmənnasız və isti
yuvası kimi rayon ağsaqqallar klubu da fəaliyyət göstərir.
Son 2 ildə ağsaqqallar təşkilatının gördüyü işlərə 4 şüşəbənd vitrin hazırlanıb klubun foyesində nümayiş etdirilir.
Bundan əlavə gündəlik dövri mətbuat mövzusu, oyunlar
üçün müxtəlif ləvazimat, ağsaqqal yazarların əsərlərindən
ibarət sərgi, oxucular üçün bədii kitabların rəfi, televizor,
kondisioner və s. təşkil olunmuşdur. Rayon konfransından
sonrakı dövrdə və respublika ağsaqqallarının VII qurultayından irəli gələn vəzifələrlə bağlı geniş fəaliyyət proqramı
və tədbirlər planı hazırlanıb şura və idarə heyətinin iclaslarında təsdiq edilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, şura rəhbərliyi iclaslarda mütəmadi
olaraq ərazilərdə ağsaqqallar üçün yaradılmış şərait və
dövlət siyasətinin prioritet sahələri olan gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi müzakirələrdə əsas yer tutur. Kənd təsərrüfatı istehsalının, əhalinin əmək məşğulluğu, torpaqlardan səmərərli istifadə etməklə fermer və sahibkarlığın
(əsasən tərəvəzçilik, çayçılıq, sitrus bitkiləri, çəitikçilik,
maldarlıq, baramaçılıq, bostan bitkiləri və s.) inkişaf bazası
uçun əkin sahələrinin genişləndirilməsi və aqrar sahədə
ağsaqqalların yaxından iştirakı təmin olunmuşdur. Rayon
şurası üzvlərindən Etibar Sadıqov, Mirqiyas Təhməzov,
Səyyad Quliyev, Mirsalam Əliyev, Hadi İsmayılov, Rəbbi
Kərimov, Göyçək Ələsgərova və başqaları bu işlərdə şəxsi
nümunə göstərirlər. Təsadüfi deyil ki, belə nümunələr şura və
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idarə heyətinin iclaslarında, fəallar yığıncaqlarında tez-tez
işgüzar söhbətlərə və müzakirələrə yol açır. İdman və sağlamlıq, gənc ailə və nigah məsələləri, yeniyetmə gənclərə
sağlam həyat tərzi, hərbi-vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği və digər mövzularda vaxtaşırı fikir mübadiləsi aparmaq rayon təşkilatının gündəlik qayğılarındandır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərancamlarından irəli gələn vəzifələr, dövlətçiliyə xidmətdə, erkən nikahlara, cinayətkarlığa, xüsusilə narkomaniya və dini ekstremizmə qarşı mübarizədə istehsalın inkişafında fərqlənən şura üzvləri və fəallardan Prezident təqaüdçüləri Şirvan Əbilov, Məmmədhüseyn Həsənov, Əmək
ordenli sahibkar və torpaq mülkiyyətçisi Etibar Sadıqov,
“Tərəqqi” medallı sahibkar Fəxrəddin Baxışov, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Lətifə Mövsümova, Əməkdar müəllim
Musarza Mirzəyev və digər ağsaqqalların xidmətləri ilə
bağlı şura sədri tərəfindən onlara minnətdarlıq məktublar
ünvanlanır, təntənəli şəkildə görüşlər keçirilir, işləri nümunə çəkilir.
Təkcə təşkilatın konfransından sonrakı iki ildə tanınmış
şəxsiyyətlərdən və ağsaqqallardan Prezident təqaüdçüsü
Ş.Əbilov, qocaman rabitə işçisi Ə.Əliyev, ziyalı Q.Fətullayev, yaradıcı ziyalılardan “Tərəqqi” medallı Ə.Mehdiyev,
R.Rzayev, Q.Bəxtəvər, Ş.Əzimov, Q.Məmmədov, B.Bağırov, Q.Mirzəyev, “Dövlət qulluğu veteran” Ə.Əlişov, qocaman həkimlərdən A.Ağayev, Q.Quliyev, X.Sadıqova,
A.Quliyeva, A.Əliyev, pedaqoji işdə fərqlənmiş dəyərli ziyalılardan A.Nuriyev, H.Məmmədov, M.Süleymanov və
başqalarının yubileylərinin keçirilməsi, həmçinin, bu xeyirxah işlərə vaxtaşırı olaraq təşkilatın və rəhbərliyin qatılması
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daim diqqət mərkəzindədir. Vaxtilə rəhbər vəzifədə işləməklə əhalinin rəğbətini qazanmış şəxsiyyətlərdən C.Əsədov, Y.Mirzəyevin xatirələrinin qeyd olunması da rəğbətli
iş nümunəsidir. İşlə tanışlıq zamanı öyrəndim ki, belə tədbirlər, o cümlədən, istedadlı yeniyetmə məktəblilər, idmançılar və onları yetişdirən məşqçi və pedaqoqların da əməyi
unudulmur. Rayon şurasının qərarı əsasında və tədbirlər
planlarına müvafiq olaraq təşəbbüs şəklində qaldırılan bir
məsələ də çox maraqlıdır. Yenicə əsaslı təmirdən çıxmış və
istifadəyə verilən rayon mərkəzi xəstəxanasına gələnlərə
müayinədən keçən, yaxud müalicə alanlara xeyriyyə
məqsədilə toplanmış 50-dən artıq kitab hədiyyə verilib.
Belə xeyriyyə tədbiri R.Tağıyev adına Masallı Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi, N.Nərimanov adına şəhər 2 saylı tam orta
məktəb, “Viləş” uşaq bağçası, İ.Zülalov adına şəhər məktəbi, Mərkəzi kollektor sistemi, rayon kitabxanası, digər
təşkilatlarda da həyata keçirilmişdir, ötən qısa dövrdə “Elm
və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən 2015-ci ildə buraxılmış
“Hər kəs qədrini yaşar” müəllif kitabı rayonun ağsaqqallarına həsr olunmuş və təmənnasız olaraq klub üzvlərinə, yaradıcı şəxslərə paylanmışdır.
Həmçinin çox təqdirəlayiqdir ki, təkcə rayon mərkəzində
deyil, habelə, ərazilərdə də rayon şöbəsinin ərazi üzrə təşkilatlarından Mahmudavar, Ərkivan, Yeyənkənd inzibati
dairələrində ağsaqqalların mədəni istirahətinin təşkili üçün
ayrıca bina, otaq, guşə yaradılmışdır. RİH başçısı aparatının qayğısı ilə başlanmış bu xeyirxah iş digər ərazi vahidlərində də tədricən davam etdirilir. Dayaq məntəqələrindən
Türkoba (şura sədri S.Quliyev,) Ərkivan (Ş.Əzimov), Yeyənkənd (T.Fərəcov), Sərçuvar (H.Əliyev), Qarğalıq (R.Kərimov),
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Həsənli (Y.Hüseynov) və digər bir neçə qəsəbə və kənddə
ağsaqqallarla iş yaxşı qurulmuş, təşəbbüskarlıq, təşkilatçılıq diqqət cəlb edir. 2018-ci il təşkilatın gündəlik fəaliyyətində çox məhsuldar dövr olmuşdur.
Respublika ağsaqqallar şurasının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü
ildönümü ilə bağlı tədbirlər, Prezident seçkilərinə hazırlıq,
Heydər Əliyevin 95, YAP-ın 25 illiyi ilə əlaqədar kütləvi
təbliğat-təşviqat işlərindən ötrü konkret tədbirlər planı
hazırlanmış və geniş təbəqəni əhatə edən ağsaqqalların
yaxından iştirakı ilə həyata keçirilmişdir.
Rayon ağsaqqallar şurası nüfuzu hesabına rayonun idarə,
müəssisə təşkilatları ilə ziyalılar birliyi, veteran təşkilatları,
mədəniyyət müəssisələri, şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri cəmiyyətləri, dini qurumlarla iş üzrə bölgə şöbəsi, respublikamızın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə tədbirlərdə
yaxından iştirak etməklə aparıcı rolunu nümayiş etdirmişdir.
RİH başçısı aparatının təsisçiliyi ilə həftəlik çıxan “Yeni
həyat” qəzetində vaxtaşırı olaraq “Ağsaqqal tribunası” rubrikası ilə müxtəlif mövzularda cəmiyyəti düşündürən problemlərlə bağlı yazılar səhifələrə çıxarılır.
Vaxtilə ad-san qazanmış, dünyasını dəyişmiş ağsaqqalları unutmur, onların yaxşı iş, şəxsi keyfiyyət və həyat
nümunəsinin, ömür səhifələrindən ibrət götürməyi, yararlanmağı geniş təbliğ edir. Son 1-2 ildə belə şəxsiyyətlərdən
Q.Cəbiyev, Y.Mirzəliyev, C.Əsədov, B.Baxışov, A.Sadıqov, T.Əliyev, Ə.Nemətov, N. Məmmədəliyev, X.Qurbanov
və başqalarına həsr olunmuş xatirələrlə oxucuları tanış edir.
RİH başçısının sərəncamı ilə uzun müddət rayonun ən
yüksək vəzifələrində işləyərək hörmət və nüfuz qazanmış,
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respublika Ali sovetinin deputatı olmuş, 10 ildən yuxarı
rayon ağsaqqallar şurasına rəhbərlik etmiş C.Əsədovun doğulub boya-başa çatdığı Boradigah qəsəbəsində küçələrdən
biri hazırda onun adını daşıyır. Bu qiymət, rayon şurası
rəhbərliyinə gündəlik diqqət və qayğı, rayon ağsaqqallarına
böyük hörmət və nüfuz qazandırmaqdır.
Bundan başqa rayon ağsaqqallar təşkilatında kargüzarlıq
işləri, işin planlaşdırılması və uçotu (qeydiyyatı) yüksək
səviyyədə tərtib edilir. Bir neçə ay əvvəl ağsaqqal klubunda
geniş şəkildə bu sətirlərin müəllifinin “Vətənə vurğun:
ömürdən səhifələr” kitabının təqdimat mərasimi çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Bu cür müxtəlif səpkili
rəngarəng və məzmunlu konfransların, müzakirə və görüşlərin, gecələrin, təqdimat mərasimlərinin, yubileylərin, seminar-müşavirələrin vaxtaşırı keçirilməsi, hər şeydən əvvəl
rayon ağsaqqallar təşkilatının geniş nüfuz dairəsindən xəbər
verir və gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, millimənəvi dəyərlərimizin təbliği, yol-abadlıq, yaşıllaşdırma
işlərində və bunların təbliğində ağsaqqalların yaxından iştirakı, narkomaniyaya, cəmiyyətə digər zidd hərəkətlərə, dini
eksterizmə, habelə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ağsaqqal sözünün təsir qüvvəsinin gücündən səmərəli istifadə
edilməsidir. İndiki bəzi KİV və sosial şəbəkələrdə cılız, dəyərsiz şou xəbərlərin bir sıra hallarda yer tutduğu şəraitdə
belə fəal mövqe daha çox önəm daşıyır.
Mən tez-tez respublika ziyalıları, ağsaqqalları, Masallıda
böyüyüb müxtəlif sahələrdə şöhrət tapmış xeyli alim, məsul
şəxs və və fərdlərlə söhbətlər aparıb, fikir mübadiləsi
zəminində sıx təmasda oluram. Sevindirici haldır ki, Masallı kimi böyük bir rayonun ağsaqqallar şurasına tanınmış
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şəxsiyyət, yüksək intellekt sahibi, xeyirxah insan və uzun
müddət – 25 ildən yuxarı dövlət orqanlarında müxtəlif
postlarda çalışaraq saç ağartmış, xidmətlərinə görə III
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunmuş
10-a yaxın kitabın müəllifi Ələşrəf Niftiyev başçılıq edir.
O, ictimai-siyasi fəaliyyətini bu vəzifədə də uğurla davam
etdirir.
Zərb-məsəllərdə deyildiyi kimi “Baltanı qızıldan edərsən, gedər odunun yanına düşər, bədəsili başa çəkərsən,
sürüşər ayağa düşər”. Ələşrəf müəllim yerində olan şəxsdir.
Ağsaqqal təşkilatlarına bacarıqla rəhbərlik edən bu şəxs
daim dövlətə sədaqətlilikdə, xalqa xidmətdə cəfakeş və
xeyirxah olub. Halallığı və düzlüyü özünə meyar seçib,
mübariz insandır. Dəfələrlə respublika səviyyəli müşavirələrdə, fəallar yığıncaqlarında iştirak ilə ümummilli lider
Heydər Əliyevin apardığı əksər tədbirlərdə o vaxtkı məclislərdə iştirak edib. İkinci dəfə ulu öndərin ölkəyə rəhbərliyi
dövründə isə 1993-cü ilin payız ayında rayon rəhbərlərindən biri kimi böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevlə 5-7 dəqiqəlik telefon söhbətini heç vaxt unutmur, bu təkrarolunmaz
rəhbərlə danışıq xoşbəxtliyini tez-tez xatırlayır.
Azərbaycanımızın xilaskarı, dünyada tanınmış güclü siyasətçi, diplomat, dövlət xadiminin müəyyənləşdirdiyi strateji xəttin uğurla yerinə yetirilməsində ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin Azərbaycanın güclü dövlət kimi inkişafında, beynəlxalq imic qazanmasındakı uğurlarına sevinir və
араrılan siyasətdə əldə edilən nailiyyətləri dəstəkləyir, gündəlik fəaliyyətdə prioritet və aktual sayır. Rayona növbəti
gəlişimiz zamanı hansısa tədbir keçirilərkən ağsaqqallar
klubunda yaşlılarla birgə iştirak edən bir neçə yeniyetmənin
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“Harda olsan, getsən hara, sən hörmət qıl ağsaqqala” başlıqlı fotostentdə düzənlənmiş şəkillərə baxarkən “Bu mənim babamdır, aha, ata, bu sənsən” kəlmələri tez-tez işlətməklə necə sevinc hissi keçirmələri, fəxr edərək, hətta dünyasını dəyişmiş baba və yaşlı qohumlarını yada salaraq göz
yaşlarını axıtdıqlarına şahid olan bir ağsaqqal heyrətlə bu
epizodu mənə danışdı.
Sadalanan və sadalanmayan məsələlərin işgüzar qaydada
qaldırılması, müzakirəsi, dərin bələdçiliklə tövsiyə şəklində
ilk təşkilatlara, fəallara çatdırılması barədə qəbul olunan
qərar və göstərişlər idarə heyəti tərəfindən nəzarətə götürülür, icrası təmin edilir. Gündəlik fəaliyyətdə yaşlı və ağsaqqallara, xidmət, əməklərini qiymətləndirmək, fəxri fərman,
təşəkkür məktubları, kiçik hədiyyələr və vaxtaşırı həvəsləndirməkdə rayon ağsaqqallar şurasının gündəlik qayğılarındandır. Şifahi və yazılı müraciətlərdə təşkilat nüfuzundan istifadə edərək operativ müdaxilə etməklə onların bütünlüklə həll olunmasına nail olur. Respublikamızda belə
nüfuzla işləyən şəhər, rayon təşkilatlarımız çoxdur.
Masallı Ağsaqqallar Şurasının işləri Respublika Ağsaqqallar Şurasının rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, Şuranın sədri Millət vəkili, hörmətli Fəttah
Heydərov Masallıda cənub zonası ağsaqqalları ilə gənclərin
görüşündə iştirak edərək, rayon ağsaqqallar şurasının mərkəzi binasının açılışını həyata keçirmişdir. Həmin toplantıda RAŞ-nın sədr müavinləri S.İmamverdiyev, B.Yusifov,
məclis üzvləri Y.Mehdiyev və başqaları da iştirak etmişlər.
Masallı təşkilatının qabaqcıl iş təcrübəsi güman edirəm
başqa təşkilatlar üçün də fayda verə bilər. Çünki həmişə
olduğu kimi müdrik xalqımızın əsrlər boyu yüksək qiymət
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verdiyi, istinad etdiyi ən kəsərli silah olan ağsaqqal sözü,
ağsaqqal mövqeyi güclü və təsirli olmalıdır. İstər ailədə,
istər cəmiyyətdə, istərsə kollektivlərdə, ictimai yerlərdə,
tribunalarda ağsaqqallara istinad edilməli, dəyərli məsləhətlərinə və həyat təcrübələrinə görə layiq olduqları yeri
təklif edib göstərməklə belələrinə hörmət göstərilməlidir.
İ.Əbilov,
“Türk dünyası ağsaqalları” qəzeti, 06.09.2018
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NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK OLAN BİR ÖMÜR
Rəhbərlik etmək, yəni adamları öyrətmək və
tərbiyələndirmək üçün gərək mənəvi haqqın olsun.
Heydər Əliyev

Həyatda elə insanlar var ki, onların Vətən, xalq qarşısında böyük xidmətləri olub, lakin özləri haqqında susmağı
üstün tutublar. Onlar bütün çətinliklərə dözərək insanlara
həmişə həyan olublar. Belə insanlar heç vaxt unudulmur.
Həmin nadir insanların nəcib xüsusiyyətləri, cəmiyyətdəki
yeri, elmin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın inkişafında onların rolu haqqında bugünkü gənc nəslin məlumatlandırılması çox vacibdir. Onlardan biri də zəngin, mənalı və
keşməkeşli bir həyat yolu keçərək qəlbi xalqının qəlbi ilə
bir vuran Əlövsət Məmmədşah oğlu Baxışovdur.
\ 143 [

İmran Əbilov
Onunla ilk tanışlığımız qeyri-adi bir şəraitdə baş verdi.
1962-ci il martın 30-da Azərbaycan KP MK-nın büro
iclasında. Mən onda Masallı rayon komsomol komitəsinin
birinci katibi işləyirdim. Məni yeni təşkil olunmuş Şamaxı
Məhəlli Kolxoz-Sovxoz İstehsalat İdarəsinə Azərbaycan
Komsomolu MK-nın Komsomol təşkilatçısı vəzifəsinə təsdiq etmək üçün büroya dəvət etmişdilər. Adlar oxundu:
Baxışov Əlövsət Məmmədşah oğlu – Dəvəçi (indiki Şabran)
RPK-nın birinci katibi, Şamaxı Məhəlli Kolxoz-Sovxoz
İstehsalat İdarəsinə Azərbaycan KP MK-nın Partiya təşkilatçısı təsdiq edilsin. Bu anda mənimlə yanşı oturan 38-40
yaşlı bir nəfər ayağa qalxdı. Mən ona baxdım. Üzü nurlu,
ciddi siması və sakit bir insan idi. Sonra mən ayağa durub
təsdiq olundum. O da mənə baxdı, gülümsündü və təbrik
edirəm, - dedi. Biz bir-birimizə elə ilk anda çox hörmətlə
yanaşdıq. Bürodan sonra söhbət etdik, o mənə ürək-dirək
verdi, Şamaxıda görüşərik, hər şey yaxşı olacaq, dedi.
Biz aprelin 4-də Şamaxıda görüşdük. Şamaxı və İsmayıllı bizim idarəyə daxil idilər. Əlövsət müəllim partiya təşkilatçısının otaqlarından birini mənə verdi. O, həmişə mənim işimlə, həyatımla maraqlanır və qayğı göstərirdi. Təsərrüfatlara gedərkən, həmişə məni də özü ilə aparır, görünür, öz təcrübəsini mənə də öyrətmək istəyirdi.
Şamaxı və İsmayıllıda ən çətin məsələlərin həllində
onun sözü keçir, özünü çox təmkinli, iradəli və intizamlı
aparırdı. Biz orada cəmi 8 ay işlədik. Bir gün məni otağına
çağırıb dedi:
- İmran, rayonlar yenidən ayrılır və yeni istehsalat idarələri yaranır. Sənin fikrin necədir, burdamı qalmaq fikrindəsən, ya öz rayonunuza gedəcəksən? Mən, sözün doğrusu,
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Masallıya getmək istəyirdim. Çünki atam vəfat etmişdi,
həm də artıq ailəli idim. Ona görə də dedim ki, Əlövsət
müəllim, əgər siz burada qalıb işləsəniz, mən də qalaram,
yoxsa Masallıya gedəcəyəm.
- Yaxşı, - dedi, - başa düşdüm. Aradan xeyli keçmişdi.
Bir gün yenə də məni çağırdı və dedi:
- Mərkəzi Komitə məni sizin rayona birinci katib, səni
də istehsalat idarəsinin rəisi məsləhət biliblər.
Doğrusu, çox sevindim ki, öz rayonumuza gedəcəyəm.
Ancaq bildim ki, bu, onun təklifi ilə baş tutub, çünki mən
çox cavan idim.
1963-cü il yanvarın 9-dan biz Masallıda işə başladıq.
Orada onunla birlikdə çox mehriban, dostcasına və çox
hörmətlə işlədik.
Əlövsət müəllim haqqında, onun iş qabiliyyəti, şəxsi
keyfiyyətləri barədə bir yazıda geniş bəhs etmək çox çətindir. Çünki onun həyatı bir neçə kitabın mövzusudur. Amma
onunla işlədiyim dövrdə müşahidə etdiyim bəzi məsələlər
haqqında bu yazımda qeyd etmək istəyirəm.
Biz Masallıya gələrkən rayonda çox ağır iqtisadi, adamlar arasında narahat bir vəziyyət var idi. İntriqa, bir-birinə
qarşı düşmənçilik münasibətləri, ağır iqtisadi vəziyyət
hökm sürürdü. Adamlarda rəhbərliyə qarşı inamsızlıq, qeyri-sağlam əhval-ruhiyyə yaranmışdı. Əhali rayon, kolxoz,
kənd rəhbərlərindən 50-100 nəfərlik dəstələrlə rayon və
mərkəzi orqanlara şikayətə gedirdilər. Biz belə bir şəraitdə
Əlövsət müəllimlə işə başladıq. O, əvvəlcə rayonun tarixini
öyrənir, görkəmli adamları, ağsaqqalları ilə görüşür, kəndlərə gedir, adamları çox səbrlə dinləyirdi. Hər bir adamla
ətraflı söhbət edir, ləyaqətli, savadlı, eldə, obada hörməti
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olan kadrları seçib rəhbər işə göndərirdi. Heç kimin ağlına
gəlməyən kasıb, gənc, savadlı kadrları daha çox irəli çəkir,
hörmətli, ağsaqqal, təcrübəli kadrları da müdafiə edir, böhtan və əsassız söhbətlərdən qoruyurdu. Hər bir kəndin ərazisini ətraflı gəzərək onun iqtisadi inkişaf perspektivlərini
öyrənirdi.
O, elə bir enerji ilə işə girişmişdi ki, elə bil daim burada
işləyəcək və orada da qalacaqdı. Həqiqətən də o, Masallıda
10 il vicdanla işlədi, və orada doğmalaşdı və çox böyük
hörmət qazandı. Bu gün də Masallı camaatı onu yaddan çıxarmır və tez-tez yad edirlər.
Uzun müddət onunla bir yerdə işlədik. Olduqca sadə və
təvazökar bir insan idi. Hərəkətlərində bir ciddilik və inam
vardı. Hamı ona inanır və ondan məsələnin ədalətli həllini
gözləyirdi.
Yaxşı yadımdadır, bir gün Qodman kəndindən bir
şikayətçi Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədrindən ona gileyguzar edirdi. Əlövsət müəllim ona dedi ki, “mən çox təəssüf edirəm, axı, RİK-in sədri indicə məndən xahiş etdi ki,
sənə köməklik edim”. Əslində Əlövsət müəllim həmin
adamı sakitləşdirdi və RİK-in sədri ondan heç nə xahiş etməmişdi. Ona dedi ki, sən RİK sədrinin qəbuluna get, mən
ona deyərəm sənə köməklik etsin. O getdikdən dərhal sonra
RİK-in sədrinə zəng vurub dedi:
- Qodmanlı filankəs səndən çox razıdır, indi gəlir qəbuluna ona köməklik elə. Bu ona məxsus metodologiya idi.
O, bir-birinə düşmən olan adamları belə barışığa dəvət
edirdi. Beləliklə də rayonda adamlarda bir-birinə inam hissi
yaratdı, intriqanın, şərin kökünü kəsdi. O, qısa bir vaxtda
rayon fəalları arasında çox sağlam mənəvi bir mühit yaratdı.
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Əlövsət müəllim deyirdi ki, “İqtisadiyyatı düzəltmək üçün
2-3 il vaxt kifayətdir, əsas məsələ isə mənəviyyata dəyən
ziyanı düzəltməkdir, biz bundan başlamalıyıq. İnsanların
mənəvi təmizliyinə çalışmalıyıq”.
Beləliklə, o, qısa vaxtda rayonun iqtisadiyyatı ilə dərindən tanış oldu, elə ikinci ildə rayonda heyvandarlığın inkişafına görə Respublikanın Keçici bayrağını aldı. Daha sonra
hər il, hər rübdə bu bayraq və pul mükafatları ancaq Masallıda qalırdı.
Rayonda tərəvəzçilik, çayçılıq, taxılçılıq yüksək sürətlə
inkişaf edirdi. Tərəvəz istehsalı 1963-cü ildəki 1200 tondan
1969-cu ildə 200 min tona çatdırıldı, üç tərəvəz fabriki, bir
konserv zavodu, 3 nəhəng yeni çay fabriki tikilib istifadəyə
verildi. Viləş çayı üzərində körpü tikildi. 100-dən artıq yeni
heyvandarlıq binaları, yem sexləri tikildi. Hər inəkdən süd
istehsalı (o vaxt üçün böyük rəqəm idi) 2000 kg-a çatdırıldı
ki, bu da Abşerondan sonra respublikada ikinci göstərici idi.
Əlövsət müəllimin ən çox acığı gələn rəqəmlərin şişirdilməsi idi. O, təmiz, halal işləməyi dönə-dönə hamıya tapşırır və bu işdə heç kimə güzəştə getmirdi.
Çox uzaqgörən bir rəhbər işçi kimi hər hansı bir işə
başlamazdan əvvəl onu on dəfə ölçüb-biçir və onlarla mütəxəssislər, təcrübəli yaşlı adamlarla məsləhətləşir, nəhayət
bir qərara gəlirdi. Açığını deyim ki, onun bu qədər çox
səbrli hərəkət etməsi bəzən bizi hövsələdən çıxarırdı, işin
yekununda isə onun nə qədər haqlı olması faktı ilə üzləşirdik. Bu da Əlövsət müəllimi hamının gözündə ucaldırdı.
Onun adamlarla açıq söhbətləri, sadəliyi, onlara qarşı
diqqəti ona qarşı çox böyük inam yaradırdı. Rayonda dünyasını dəyişən insanların əksəriyyətinin hüzründə iştirak
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edirdi. Övladlarını evləndirən, ev tikmək istəyən, ali məktəblərə qəbula gedən, xəstəxanada müalicə olunan şəxsləri
dinləyərək, onlara hər cür köməklik göstərir, bu haqda
müxtəlif təşkilatlara lazımi göstərişlər verirdi.
Deyirlər ki, Allah-Təala insanları yaradarkən onlara öz
zərrəciklərindən və əlamətlərindən qismət vermişdir. Əlövsət müəllimin şəxsində bu daha real görünür. O, olduqca təvazökar, vicdanlı, namuslu, ləyaqətli bir şəxsiyyət idi.
Doğrudan da çox şərəfli bir həyat yolu keçmişdi. Belə
ki, RPK-nın I katibi, keçmiş MK-nın üzvü, Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin 4 çağırış deputatı, 3 ali məktəb bitirmiş.
Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı, 5 rayonda, MK-nın
aparatında rəhbər işdə işləmişdi. İşlədiyi bütün bu böyük
vəzifələrə baxmayaraq o, çox sadə, insanlara öz qiymətini
verən, halal və təmiz adam idi. Gecə saat 12-dən sonra
evinə tək piyada gedər, heç kəsdən çəkinməzdi. Bu ona
görə belə idi ki, o, öz hərəkətlərinə, vicdanına hər gün
hesabat verir, işində ədalətli olurdu. Nahaq iş görmürdü və
hər bir işçinin hüququnu qoruyur, onun özünə inamını
artırırdı. O, intriqaya, yalançılığa, riyakarlığa, xəyanətkara
nifrət edirdi. Əlövsət Baxışov, Masallıda işləyərkən, elə bir
sahə olmadı ki, onun çiçəklənməsi üçün bütün var-gücünü
sərf etməsin. Rayon sanki onun ailəsi, əhalisi isə onun öz
ailə üzvləri idi. Bax, o, adamlara belə nəzərlərlə baxırdı.
Ləyaqət, vicdan, namus kateqoriyaları onun üçün müqəddəs idi. Bir dəfə rayon rəhbərlərinin yığıncağında dedi:
- Biz bir çox məsələlərdə günah işlətmiş, xətaya yol
vermiş adamlara müəyyən güzəştlər edib, onları bəzən bağışlaya da bilərik. Ancaq namus məsələsində heç bir güzəşt
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ola bilməz. Bu işə xəyanət edənlərə qarşı çox amansız olmaq hamının borcudur.
Əlövsət müəllim, əsl dövlət adamı kimi bütün dövrlərdə
dövlətə, onun rəhbərlərinə çox böyük hörmət və ehtiram
göstərməyi, onları göz bəbəyi kimi qorumağı həmişə tövsiyə edirdi. Əlövsət Baxışovun ən gözəl xüsusiyyətlərinə
onun qənaətcil olması, ağsaqqallara xüsusi ehtiram bəsləməsi, dostluqda sədaqətliyi, ciddi intizama əvvəl özünün
riayət etməsi, gənclərə qarşı diqqətli olub qayğı göstərməsi,
bütün əməllərində ədaləti gözləməsi, sənin xəbərin olmadan sənə kömək edib bu haqda danışmaması, həmçinin,
şirin zarafatları, Azərbaycan və rus dillərində təmiz, səlis
danışıb-yazması, ailədə, məişətdə gözəl əxlaqi-keyfiyyətləri
qoruması, yüksək mədəniyyətə sahib olması və s. haqqında
çox demək, yazmaq olar.
Qonaqpərvərlik onun ən çox sevdiyi bir kateqoriya idi.
Biz onunla rayonda işləyərkən qonaqlara qarşı səmimiliyi,
hörməti onu daha da qəlblərdə ucaldırdı.
Onunla işlədiyim dövrdə rayonumuza respublikanın
məşhur ziyalıları – İlyas Əfəndiyev, Mehdi Hüseyn, Rəsul
Rza, Zeynal Xəlil, Süleyman Rüstəm, Novruz Gəncəli,
Nəsibə Zeynalova, İsmayıl Dağıstanlı, Lütfəli Abdullayev,
Bəşir Səfəroğlu, Oruc Qoşqarlı, Əlövsət Abdullayev, Tofiq
Köçərli və başqa insanlar dəfələrlə gəlib görüşlər keçirmişdilər. Eləcə də onun dövründə Masallı rayonu ədəbiyyat,
incəsənət, idman və kənd təsərrüfatı sahəsində bir intibah
dövrü yaşayırdı. İnsanların güzəranı çox firavan idi.
Əlövsət müəllim Masallı rayonundan Böyük Vətən Müharibəsinə gedib qayıtmayan, həlak olan 4500 nəfərə qədər
şəhidin hamısının adını bir kitabda cəmləşdirib xüsusi
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xiyabanda dəfn etdirdi. Burada park saldırdı, rayonun abadlığına xüsusi fikir verirdi. Onun işlədiyi dövrdə rayonda üç
nəfərə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək ad verildi,
yüzlərlə adamlar orden və medallarla təltif edildi. Məktəblərdə dərsin keyfiyyəti çox yüksəldi. Masallıdan olan çoxlu
gənclər ali məktəblərə qəbul olunub, yüksək səviyyəli mütəxəssislər oldular.
O, heç zaman şöhrət axtarmır və şöhrət zirvəsinə qalxan
vaxtlarda da bəhrəsiz qarğı kimi boş-boşuna dik dayanıb,
"mənəm-mənəm" demədi. Əlövsət müəllimin həyat fəaliyyəti möhtərəm Prezident cənab Heydər Əliyevlə işlədiyi
dövrdə daha da çiçəkləndi. O, 1971-ci ildə Ulu öndər
Heydər Əliyevin məsləhəti ilə respublikanın ən böyük və
çətin, iqtisadi cəhətdən zəif, əhalinin kartof və heyvandarlıq
məhsulları ilə təmin edilməsində xüsusi yeri olan Gədəbəy
rayonuna partiya komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə göndərildi. Əlövsət Baxışov orada da gözəl nəticələrə nail olaraq, xalq arasında çox böyük hörmət qazandı. Gədəbəy
rayonunun iqtisadiyyatını dirçəltdi. Orada da insanların güzəranı yaxşılaşdı.
Tale elə gətirdi ki, 1979-cu ildə Əlövsət müəllimlə bir
daha birgə işləməli olduq. O, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində
Baş Çəmən, Otlaq və Yemçilik İdarəsinə rəis təyin olundu.
Burada mən onunla işləyərkən dövlət aparatı işini necə də
gözəl bilməsinin bir daha şahidi oldum. Mən gördüm ki, o,
əsl dövlət adamı olaraq, dövlətçiliyimizə, xalqına çox sədaqətlə xidmət göstərmək üçün əlindən gələni əsirgəmir.
Onunla söhbət etdikdə insan sanki paklaşırdı. Ona görə də
mən istər Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini və Dövlət
Aqrar Sənaye Komitəsinin sədr müavini işləyərkən həmişə
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onun məsləhətlərini dinləyir və xeyir tapırdım. Əlövsət
müəllimlə tez-tez görüşür və keçmiş günləri xatırlayırdıq.
Mən Əlövsət müəllimdən çox şeylər öyrənmişəm. Yuxarıda
yazdığım kimi, onun həyatı və keçirdiyi çox mənalı ömrü
bir kitaba sığmaz. Həqiqətən də onun həyat yolu indiki
gənclərə, xüsusilə rəhbər işçilərə bir nümunə olmalıdır.
Onunla bağlı kitablar yazılmalıdır.
Çox təəssüf ki, unudulmaz dostum Əlövsət müəllim
2013-cü ilin 3 iyununda dünyasını dəyişdi. Bununla əlaqəar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və digər dövlət rəhbərlərinin imzaladığı nekroloqda
deyilirdi:
“Azərbaycan ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Tanınmış ictimai xadim, Respublika Veteranlar Şurasının sədri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü
Əlövsət Məmmədşah oğlu Baxışov 2013-cü il iyun ayının
3-də ömrünün 91-ci ilində vəfat etmişdir. Əlövsət Baxışov
1952-ci ildə Müəllimlər İnstitutunun tarix fakültəsini,
1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini, 1958-ci ildə Bakı Ali Partiya Məktəbini, 1978-ci ildə
isə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun aqronomluq
fakültəsini bitirmişdir.
Ordudan tərxis olunduqdan sonra Əlövsət Baxışov 19501951-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi sistemində çalışmışdı. 1951-1952-ci illərdə Quba
Rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi olmuşdu.
1952-1953-cü illərdə Quba Rayon Partiya Komitəsinin katibi, 1953-1954-cü illərdə Quba Rayon Xalq Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1958-1959-cu illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin təlimatçısı
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və məsul təşkilatçısı olmuşdur. O, 1959-1979-cu illərdə
Dəvəçi (indiki Şabran), Şamaxı, Masallı və Gədəbəydə
Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir. 1979cu ildən etibarən kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmağa başlayan Əlövsət Baxışov 1992-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində baş idarə rəisi vəzifəsində işləmişdir.
1992-ci ildən etibarən Əlövsət Baxışov öz həyatını
Azərbaycan Respublikası Veteranlar Şurası ilə bağlamışdır.
O, burada ayrı-ayrı vəzifələr tutmuş, o cümlədən, daimi
komissiya sədri, məsul katib və sədrin birinci müavini kimi
çalışmış, 2008-ci ildə isə həmin təşkilatın IV qurultayında
Şuranın sədri vəzifəsinə seçilmişdir. Onun sədrlik dövrü
gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinə xüsusi diqqətin
göstərilməsi, Şuranın həm ölkədaxili fəallığı, həm də MDB
və dünya veteranlar şuraları üzrə əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə səciyyələnmişdir. Əlövsət Baxışov harada işləməsindən, hansı vəzifəni tutmasından asılı olmayaraq, öz
işinə böyük məsuliyyət hissi ilə yanaşmış, yüksək işgüzarlıq və gözəl təşkilatçılıq qabiliyyəti nümayiş etdirmişdir.
Əlövsət Baxışov daim ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş, dörd çağırış Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin deputatı olmuşdur. Əlövsət Baxışovun fəaliyyəti
dövlət tərəfindən həmişə layiqincə qiymətləndirilmişdir. O,
müxtəlif orden və medallarla təltif edilmiş, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali təltifi olan “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür. Tanınmış ictimai xadim, xeyirxah və təvazökar insan Əlövsət Baxışovun əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin”!
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Əlövsət müəllimin ömrü illərin sayına görə yox, xatirələrdə izi qalan əsrə bərabər bir ömür oldu. Bir ömür ki, heç
kimsəyə əziyyəti düşmədi, heç kimə baş əymədi, kişi ömrü
yaşadı. Onun keçdiyi şərəfli, ləyaqətli həyat yolu indiki
nəslə nümunə ola bilər.
İmran Əbilov,
Azərbaycan Respublikası Veteranlar Şurası Rəyasət
Heyətinin üzvü
“Azad Azərbaycan”, 07.08.2018
Bu məqalə Masallıda çıxan “Yeni həyat” qəzetində də
çap edilmişdir (17.08.2018, №57)
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XATİRƏLƏRDƏ YAŞAYAN İNSAN
Bir Şərq filosofu demişdir ki:
"Biz istəmədən doğuluruq, heyrətlə yaşayırıq və həsrətlə ölürük".
Bu, doğrudan da belədir.
Mənim 50 il bundan əvvəl tanıdığım Təhməz Cəfərovun həyata
gəlməsi, yaşaması və ölümü də
belə olmuşdur...
1969-cu ildə mən Respublika
Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olundum. İşə
başlayarkən ilk görüşüm Baş
Heyvandarlıq İdarəsinin işçiləri
ilə oldu. Hamını bir-bir dinlədim ki, görüm, işlərini necə
qurublar və gələcəkdə nə etmək fikrindədirlər. Baş idarənin
rəisi, idarə rəisləri, şöbə müdirləri, baş mütəxəssislər ətraflı
məlumat verdilər. Mənim özüm üçün də onların dediklərində yeni məlumatlar var idi. Onların arasında Qoyunçuluq idarəsinin baş zootexniki işləyən Təhməz adlı cavan
oğlan çox geniş məlumat verdi, özü də faktlarla. Hiss etdim
ki, onun respublikada qoyunçuluğu inkişaf etdirmək barədə
faydalı təklifləri çoxdur. Müşavirənin səhərisi günü mən
onu ayrıca otağıma dəvət etdim: "Sən haralarda işləmisən",
- deyə soruşdum. Bildirdi ki, Kəlbəcərdə tədarük müfəttişi,
zootexnik işləmiş və digər rayonların qoyun fermafarı yaylaqlara göndərilərkən, onların yerləşdirilməsində, yaylaq
mübahisələrinin həllində fəal iştirak etmişdir. Mən sonralar
dəfələrlə bunun şahidi oldum.
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Təhməz Cəfərov çox təvazökar bir insan idi. Bir dəfə
Yardımlı Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, mənim
yaxın dostum Səfər Verdiyev mənə zəng vurdu və bildirdi
ki, onun qaynı Nazirliyin Baş Heyvandarlıq İdarəsində
işləyir və xahiş etdi ki, bunu nəzərə alım. Soruşdum ki,
Səfər müəllim, kimdir o adam? Bildirdi ki, Təhməz Cəfərovdur. Doğrusu, Təhməz bunu mənə indiyədək deməmişdi və
onun necə təvazökar bir insan olduğuna bir daha inandım.
Bir ildən sonra Kəlbəcər Rayon Partiya Komitəsindən
məktub aldıq ki, Təhməz Cəfərovu Rayon Kənd Təsərrüfatı
İdarəsinə rəis vəzifəsinə təyin edək. Nazir Məmməd Xəlilov və mən buna çox müsbət baxaraq, Təhməz Cəfərovu
RKTİ-nə rəis təyin etdik. O buna sevinirdi, çünki hələ
Bakıda evi yox idi, özü də dağlar üçün darıxmışdı.
Biz hər il yayda Kəlbəcər yaylaqlarında təsərrüfat rəhbərlərinin müşavirəsini keçirirdik. Buna qədər isə yay
otlaqlarında yerləşən qoyunçuluq təsərrüfatlarını gəzər və
məlumat toplayardıq. Bu işdə Təhməz Cəfərov yaylaqların
bilicisi kimi həmişə bizimlə olur və bizə bələdçilik edərdi.
Yaylaqların, dağların, bulaqların, dərələrin, çadırlara qədər
adlarını və kimə məxsus olduğunu çox gözəl bilirdi.
Sonralar tale elə gətirdi ki, Təhməz Cəfərov Kəlbəcər
Rayon Partiya Komitəsinin ikinci katibi seçildi. İkinci katib
işləyən dostum Qənbər Qurbanov (böyük ustad Aşıq Şəmşirin oğlu) isə Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri seçildi.
Mən Qənbər müəllimlə yaylaqlarda çox olardım, Təhməz
Cəfərov da həmişə bizimlə olardı. Onların bir-birlərinə münasibətləri də yaxşı idi. Təhməzdən bir müddət sonra rayonun kənd təsərrüfatına rəhbərliyə yaxşı mütəxəssis, təşkilatçılıq bacarığı yüksək olan Rayon Xalq Nəzarəti Komitəsinin
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sədri mehriban insan Vəliyəddin İsmayılov məsləhət bilindi. O, uzun müddət Rayon Aqrar Sənaye Birliyinin rəisi
kimi bu sahəyə böyük məsuliyyətlə rəhbərlik etdi. Sonra isə
Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində işlədi.
Ümumiyyətlə, Rayon Partiya Komitəsinin katibi İnqilab
Nadirov özünə güclü kadrlar seçmişdi. Deyərdim ki, Kəlbəcərin bütün uğurları İnqilab Nadirov, Qənbər, Təhməz və
Vəliyəddinin hesabına yaranırdı. İnqilab müəllim də onlarla
hesablaşırdı. Bu dördlük daxildə nə düşünürdüsə, əməli
işlərində, rayonun iqtisadiyyatının və mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində bir yumruqda birləşirdilər. Onlar rayon
üçün çox işlər görmüşdülər. Həm rayon, həm də respublika
əhəmiyyətli Murov-Göygöl yolunun çəkilməsindəki xidmətləri isə əvəzsizdir. Təhməz Cəfərovun həmin yolun tikintisində zəhməti də çox idi.
Təhməz Cəfərov savadlı mütəxəssis, gözəl insan, əsl
ziyalı idi. Çoxlu şeirlər bilirdi, hər sözü yerində işlədirdi.
O, heç kimin qəlbinə toxunmazdı, hamıya köməklik göstərməyə cəhd edərdi.
Ümumiyyətlə, Kəlbəcər camaatı olduqca qonaqpərvər,
mehriban və dostluqda sədaqətlidirlər. Adamları mərd,
cəsarətli, çoxlu lətifə danışan, şair təbiətlidirlər.
Kəlbəcərdə Şamil Əsgərovun yaratdığı ölkəşünaslıq
muzeyi, "İsti su" sanatoriyası, Ceyran bulağı, Sarı yer yaylağı, Mehti-Keyti dağları, Gəlin qayası, ustad aşıq Dədə
Şəmşirin diyarı olan Ağdaban kəndi, dünyada məşhur Alban kilsələri, Ala göllər və başqa abidələr insanı vəcdə gətirir və düşündürürdü. Çox təəssüf ki, indi o pak yerlərdə neofaşistlər olan murdar ermənilər məkrli işlər görürlər. Əlbəttə,
çox çəkməz ki, o qiymətli diyar öz halal sahiblərinə qucaq
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açar, Təhməz o günü görməsə də, onun ruhu bunu hiss
edəcək və şad olacaqdır.
Təhməz Cəfərovun ölümü bizim hamımızın qəlbini
ağrıtdı. Həmişə şən görünən gülər üzü, nurani siması, şirin
zarafatları, məzəli əhvalatları, söylədiyi yüzlərlə lətifələr
onu tanıyanların heç vaxt yadından çıxmaz.
Ruhu şad olsun Təhməzin! Allah rəhmət eləsin!
İ.Əbilov,
Bakı şəhəri, Pirşağı bağları, 4 iyul 2016-cı il.
Bax: “Murovda izin var” kitabı, səh. 54-56
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SÖZÜNƏ SAHİB İNSAN
Sahib Sailovu mən
1960-cı illərin əvvəllərindən tanıyıram. 1961-ci ildə
Masallı rayon komsomol
komitəsinin birinci katibi
seçildikdən sonra Mərkəzi
Komsomol Komitəsindən
bizə nümayəndələr gəlirdi.
Biz də Mərkəzi Komitəyə
tez-tez getməli olurduq. Bu
dövrdə o, Mərkəzi Komitədə şöbə müdiri işləyirdi. Rayonumuza da gəlir, öz məsləhətlərini verirdi. O, Salyan rayon
komsomol komitəsinin birinci katibi işləmişdi. Təşkilati
işləri yaxşı bilirdi. Onunla görüşlərimizdə gördüm ki, qayğıkeş və zəhmətsevər insandır, istəyirdi ki, iş yoldaşları da
onun kimi olsun. Sonralar o, Mərkəzi Komsomol Komitəsinin katibi seçildi, əsas işi də kənd rayonları ilə olur, rayonların problemlərini yaxşı bilirdi deyə, hamıya köməklik
göstərir, gənc kadrlarla əlaqəni birbaşa yaradır, qabaqcıl
zəhmət adamlarına – gənclərə xüsusi diqqət ayırırdı.
Demək olar ki, o illərdə böyük coşğunluqla işləyir, hamıya
qaynayıb-qarışırdı. Son zamanlar nəşr etdirdiyi kitablarının
birində özü haqqında belə yazır: «İnsan bu dünyaya gələrkən, onun gələcək taleyi Allah tərəfindən verilir... Hər bir
insanın taleyi alın yazısından asılı olsa da, həyatda tutduğu
mövqe zəhmətə münasibəti, çalışqanlığı ilə müəyyən olunur...».
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Sahib Sailov öz taleyindən razıdır. Niyə də olmasın.
Komsomol, partiya, təsərrüfat işlərində işləyərkən yüksək
şan-şöhrət sahibi olmuşdur. Həyatında uğursuzluqlar da
olmuşdur. O, bu uğursuzluqlardan da mərdanə çıxmışdır.
Deyirlər ki, ağır günlər dəmir kürəsi kimi bir şeydir. Zəif
və iradəsiz insanlar o kürədə dözməyib, əriyirlər və bütün
ləyaqətlərini itirib, külə dönürlər, mərd və iradəli insanlar
isə həmin kürədə dəmir kimi yanıb, bərkiyərək, polada
dönürlər və başlarını uca tutaraq, oradan çıxırlar.
Sahib də belə mərd insanlardandır. O, indi də vətəninə,
xalqına, dövlətinə sədaqətlidir. Sahib Sailov Qarabağ dərdini öz dərdi hesab edir. Oğlu Bəxtiyar öz həyatını hərb
işinə həsr edərək, atasının arzularını həyata keçirir.
Qarabağın azad olunması yolunda dövlət başçımızın
gördüyü gərgin işlərin həyata keçirilməsində fəal çalışır.
Təqaüddə olduğu dövrdə o, 9 kitab yazıb, ərsəyə gətirmişdir, artıq 10-cu kitabın üzərində işləyir.
Kitablarını oxuduqca, onun necə də həyatsevər, ağsaqqal, yüzlərlə görkəmli simalarla yaxın olduğunun şahidi
olursan.
O, kiminlə dostluq etmişsə, kimlə, heç olmasa, bir gün
belə, oturub, söhbət etmişsə, tanış olmuşsa, kitablarında
hamısını yad edir, onlara öz qiymətini verir. O, doğrudan
da dostluqda sədaqətlidir.
Görkəmli qələm sahibi, gözəl ailə başçısı, ağsaqqal, vətənpərvər Sahib Sailova bundan sonra da mənalı ömür sürmək, müdrikliyi ilə, gənclərə nümunə olmaq həvəsi ilə yaşamaq və yaratmaq arzu edirəm.
İmran Əbilov, S.Sailov,
“Xatirələr” kitabı, səh.219-220, 2017-ci il
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GÖZƏL İNSAN, GÖRKƏMLİ ALİM!
Təhsil millətin gələcəyidir.
H.Əliyev
Vətəninə və xalqına bağlı olan
nurlu şəxsiyyətlər həmişə sevilmişlər.
Belə insanlarla kim ünsiyyətdə olursa, dostluq edirsə heç vaxt uduzmurlar. Haqqında danışmaq istədiyim insanla həm qohumluq əlaqələrimiz var,
həm də demək olar ki, dostuq. Onun
ziyalı imicində bir cazibə qüvvəsi var
ki, bu da insanlarla dostluq əlaqəsi
yaratmaqda ona həmişə uğurlar gətirir. Bu gözəl insan Azərbaycan Tibb
Universitetinin dosenti, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Universitetinin professoru Rahib Əliyevdir.
Rahib müəllim Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan,
Masallının Mahmudavar kəndində dünyaya göz açmışdır.
Mahmudavarın gözəl təbiəti, məğrur insanları, nurlu ağsaqqalları və ziyalıları onun şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasında müstəsna rolu olmuşdur. Uşaqlıq illəri ikinci dünya
müharibəsi və ondan sonrakı ağır illərə təsadüf etdiyindən
Rahib gələcəyə böyük ümidlər və xəyallarla yaşamış, mütləq həyatda özünə layiqli yer tutacağını qət etmişdir. O,
1957-1960-cı illərdə Odessada hərbi xidmətdə olarkən orada Hərbi Aviasiya məktəbinin təyyarə radisti üzrə ixtisasını
almışdır. Vətənə qayıtdıqdan sonra 1960-1965-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin
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tələbəsi olmuş, oranı bitirdikdən sonra AMEA-nın Zoologiya institutunun aspirantı olmuş, 1972-ci ildə Biologiya
elmləri namizədi elmi dərəcəsini almış, 1969-cu ildən indiyə kimi ATU-nin assistenti, baş müəllimi və dosenti vəzifələrində çalışır.
Kənardan heç bir dayağı olmayan Rahib müəllim bu
çətin yolları yalnız öz gücünə, çalışqanlığına, iradəsinə
arxayın olaraq keçə bilmiş, 43 illik müəllimlik şərəfini
ləyaqətlə qoruyub saxlamışdır. Bu dövrdə o çox məhsuldar
işləyərək Biologiya sahəsində 15 dərslik və 1 dərs vəsaitini
yazıb tələbələrin və aspirantların istifadəsinə vermişdir. 60a qədər müxtəlif elmi məqalələrin də müəllifidir.
Onun ATU-də tələbələr və müəllim kollektivi arasında
böyük hörməti vardır. Rahib müəllim bütün həyatı boyu
təşəbbüskar və işgüzar bir insan kimi daşıdığı şərəfli müəllimlik sənətində məhz yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə görə böyük nüfuz sahibidir. O, tələbələrlə, dostları
ilə xoş rəftarı ilə seçilir.O, dostluqda sədaqətli, böyük-kiçik
yeri bilən, etibarlı, sadə, təvazökardır, gözəl ailə başçısıdır,
2 övladına ali təhsil vermişdir.
İstər çalışdığı elm ocağında, istərsə də doğma rayonu və
kəndində hamı Rahib müəllimə inanır, ona böyük hörmət
bəsləyir və sevirlər. Rahib müəllimin 75 yaşı tamam olur,
əslində bu yaşı ona verməzsən, illər onun yaşının üstünə
yaş gətirsə də, üzünün təbəssümünü, gənclik həvəsini saxlamışdır. Onun keçdiyi şərəfli həyat yolu gənclərimiz üçün
gözəl nümunə ola bilər. Arzu edirəm ki, Rahib müəllim azı
100 il yaşasın, həmişə xalqına, Vətəninə belə bağlı olsun.
İmran Əbilov, R.Əliyev - İstedadlı alim, görkəmli
ziyalı Bakı, 2013-cü il, kitabı, səh.45-47
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TORPAQ ADAMI
Eldə, xalq arasında bir gözəl
deyim var:
Torpaq adamı! Hər kəsə deyilməz, hər kəsə aid edilməz bu sözlər. Yalnız Vətən torpağının hər
qarışını müqəddəs sayıb onun
qədrini bilən, onu qoruyan, ömrünü, taleyini torpağa bağlayan
insanlar bu adı qazana bilər.
Hüseynbəyov Nadir Fərəc oğlu
kimi. Onun haqqında söz açmağa,
qəlbimdəki səmimi hissləri sizinlə
bölüşməyə mənəvi haqqım çatır.
Çünki Respublikanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində onunla
uzun illər birgə çalışmış, sahəyə aid müəyyən qurumların,
idarələrin fəaliyyətini əlaqələndirmiş, bir çox mühüm məsələlərin, problemlərin həllinə nail olmuş, min bir əziyyətlərin hesabına qzandığımız uğurlardan birlikdə sevinmiş, ağrılı-acılı günlərimizdə də bir-birimizin yanında dayanmışıq.
Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində
müstəsna xidmətləri olan insanlardan söhbət düşəndə Nadir
Hüseynbəyovun adı birincilər sırasında çəkilir. Əlbəttə, bu
da təsadüfi deyil. Nadir müəllim həyatını bu sahəyə, xüsusən də torpağa, onun öyrənilməsinə qorunmasına, ümumən,
torpaqla bağlı məsələlərin həllinə həsr edib. Bu işdə istedadını, biliyini, uzun illər ərzində qazandığı təcrübəni heç
zaman əsirgəməyib.
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Nadir müəllimin ata-babası əslən qədim Oğuz, türk yurdu Qərbi Azərbaycandan, Zəngəzur qəzasının Mehri bölgəsindəki Əldərə kəndindəndir. Babaları Feyzullabəy, Hüseynbəy o dövrün tanınmış şəxsiyyətlərindən, ziyalılarından olmuş, bəy kimi sayılıb seçilmişlər. Onların xeyirxah əməllərindən el arasında bu gün də söz salınır, söhbət açılır.
Atası Fərəcbəy isə ötən əsrin əvvəlində, 1900-cü ildə
Bakıya köçmüş, neftçıxarma sahəsində xüsusi yeri olan bir
mütəxəssis, bacarıqlı sahə rəisi kimi tanınmış, fədakar
əməyinə görə “Lenin” ordeninə və o dövrün ən yüksək mükafatlarına layiq görülmüşdür. Onunla çiyin-çiyinə işləmiş
adlı-sanlı neftçi Musa Bayramov Fərəcbəy haqqında həmişə iftixarla danışırdı.
Xüsusən də onun xeyirxahlığından, o dövrdə Zəngəzurdan didərgin düşənlərə mənəvi və maddi dəstək olmasından
ağızdolusu söhbət açardı.
Belə bir ocaqda, ailədə böyüyən Nadir müəllimin də
həyat yolu indiki cavan nəslə, gənclərə örnəkdir.
O, 1929-cu ildə Bakıda anadan olub. 1949-cu ildə Bakı
Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun yerquruluşu fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Respublika hökuməti tərəfindən təhsilini davam etdirmək üçün Moskva Yerquruluşu
Mühəndisləri İnstitutuna göndərilən Nadir Hüseynbəyov
1955-ci ildə həmin təhsil ocağını bitirib Azərbaycana qayıdır. Əmək fəaliyyətinə Bərdə rayonunda başlayır. Onu da
qeyd edim ki, Nadir müəllim həmin ixtisasa yiyələnmiş ilk
azərbaycanlı mütəxəssislərdən biridir.
Onun bir mütəxəssis kimi atdığı ilk addımlar uğurlu
olur. Həmin addımlar isə gələcək karyeradan, daha böyük
uğurlardan xəbər verirdi.
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Nadir Hüseynbəyov 1956-cı ildən Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Yerquruluşu idarəsində çalışmağa başlayır.
Burada o, bütün pillələrdən keçir. Mühəndis, böyük mühəndis, baş mühəndis kimi çalışdıqdan sonra 1964-cü ildə
həmin idarənin rəisi vəzifəsinə təyin edilir. 1968-1969-cu
illərdə Azərbaycan KP MK-nın kənd təsərrüfatı şöbəsinin
təlimatçısı, sektor müdiri vəzifəsində işləyir.
1969-cu ildən isə respublikamızda yeni bir era, ölkəmizi
inkişafa, tərəqqiyə aparan yeni dövr başlandı. Xalqımızın
xilaskarı Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-da rəhbərliyə
başladı. Nadir müəllimin yüksək bacarığı, istedadı və mədəniyyəti Ulu öndərimizin diqqətindən yayınmadı. Onu öz
komandasına daxil edərək elə 1969-cu ildən Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini vəzifəsinə təyin etdi. İyirmi
il nazirin birinci müavini və nazir vəzifələrində işlədi. Kənd
təsərrüfatı sahəsində respublika və keçmiş ittifaq miqyaslı
qərarların hazırlanıb qəbul edilməsində və həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir.
1976-cı ildə Kənd Təsərrüfatı naziri Məmməd Xəlilov
dünyasını dəyişəndən sonra Nadir müəllim, öz statusuna
uyğun olaraq, bir ildən çox müddət ərzində nazir vəzifəsini
icra etdi və deyim ki, sahənin bütün istiqamətləri üzrə yüksək göstəricilər əldə edildi, uğurlar qazanıldı. Bu nəticələrin
qazanılmasında şübhəsiz ki, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti,
səriştəliyi olan Nadir müəllimin də bilikli mütəxəssis kimi
öz payı vardı.
Xatirimdə qalan maraqlı bir əhvalatı sizin diqqətinizə
çatdırmaq istərdim. Məlum olduğu kimi, başqa respublikalara nisbətən respublikamızda əkinə yararlı sahələr azdır.
Odur ki, mövcud məhsuldar əkin sahəsinin qorunması, əkinə
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yararlı sahələrdə müxtəlif tikililərin tikilməsinə yol verilməməsi ən ümdə məsələlərdən biri idi.
O vaxtlar müəyyən dövlət və ictimai tikintilər üçün
torpaq sahəsinin ayrılması respublika hökumətinin qərarına
əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müsbət rəyi olduqda
Nazirlər Sovetinin icazəsi ilə həyata keçirilirdi. Layihəçilər
və inşaatçılar adətən tikinti üçün torpağın ən yaxşı hissəsini
təklif edirdilər. Yaşayış məntəqəsinin yaxınlığı, hazır yollar, enerji, su təchizatı kimi məsələlərin asan həlli baxımından bu təklifləri verirdilər. Torpaq sahələri isə münbit,
əkinə yararlı olurdu. Odur ki, Nadir müəllim bu təkliflərə
qəti etiraz edirdi.
Həmin illərdə Heydər Əliyev rayonlarda tez-tez müşavirələr keçirir, təsərrüfatlardakı vəziyyətlə yaxından tanış
olur, müvafiq qurumların hesabatını dinləyir, müəyyən tapşırıqlar verirdi.
Yadımdadır, 1977-ci ildə belə zona müşavirələrinin birində Nadir müəllim də Heydər Əliyevə hesabat verdikdən
sonra otaqdan çox gərgin bir vəziyyətdə, bir az da pərt çıxdı. Sonra məlum oldu ki, Heydər Əliyev onun hesabatını
qəbul edib, sonra da deyib ki, “bilirsən, səndən şikayət
edirlər ki, sən dövlət və ictimai obektlərinin tikintisinə
mane olursan”.
Nadir müəllim deyib ki, o həmin tikintilərin əkin sahəsində aparılmasına etiraz edir və kənd təsərrüfatına aid
torpaqları qoruyur.
Müşavirənin sonunda Heydər Əliyev yekun sözündə
Nadir müəllimin mövqeyini dəstəklədi. Əkinə yararlı sahələrdə tikinti işlərinin aparılmasını qadağan etdi. Əlbəttə,
Ulu öndər həmişə haq sözü müdafiə edirdi.
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Belə müşavirələrdə biz həmişə yanaşı oturardıq. Odur ki,
Nadir müəllimin həmin müşavirənin sonunda necə rahat
olduğunu gördüm. Biz hamımız onu ürəkdən təbrik etdik.
İşlədiyi illər ərzində torpaqla bağlı aparılan bütün müzakirələrdə o iştirak edirdi və kənd təsərrüfatı torpaqlarının
vəziyyətini dərindən bildiyinə görə onun rəyi, fikirləri
həmişə keçərli olurdu.
Ulu Öndərimizin respublikaya rəhbərliyə başladığı vaxtlaradək həmişə bədnam qonşumuz olan ermənilər respublikamıza qarşı mübahisəli torpaq sahələri barədə iddialar
qaldırırdılar. 1969-cu ildə Ulu Öndər Nadir müəllimin
ətraflı məruzəsi və təqdim etdiyi mükəmməl sənədlər əsasında Qazax rayonu ilə Ermənistan sərhəddində onların
rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdən sonra ermənilərin torpaq
iddialarına son qoyulmuşdur.
Nadir Hüseynbəyov bir övlad kimi xalqına layiqincə
xidmət edib, ona qayğı göstərib. Bacardığı bütün köməkliyi
heç kimdən əsirgəməyib. Çox-çox insanların qolundan
tutub, dayağı olub.
Dövlətimiz də onun əməyini yüksək qiymətləndirib.
Kənd təsərrüfatı sisteminin bütün pillələrində tutduğu vəzifələrdə özünü doğrultduğuna, sistemin inkişafına təkan
verən əməli fəaliyyətinə, yüksək insani keyfiyyətlərinə görə
ulu öndərimiz ona həmişə yüksək etimad və qayğı göstərib,
onun əməyinə böyük qiymət verib. Nadir Hüseynbəyov
1971-1982-ci illərdə iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı”
ordeni, “Xalqlar dostluğu” ordeni, “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Kənd Təsərrüfatı Mühəndisi” fəxri adına
layiq görülüb və başqa ali dövlət mükafatları ilə mükafatlandırılıb.
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Ulu Öndərimizin layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev isə 2008-ci ildə müstəqil respublikamızda ilk dəfə qeyd edilən Kənd Təsərrüfatı işçilərinin
peşə bayramı günündə birinci Nadir müəllimi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görmüşdür. Ölkə rəhbərimizin bu qayğısı Nadir müəllimə həm
mənəvi, həm də maddi dayaq oldu. Bu qayğı onu yaşadır
və ömrünü uzadır.
Nadir müəllim çox şərəfli bir həyat yolu keçib. 1955-ci
ildə Bərdə rayonunda adi mühəndis kimi işə başlamış,
2006-cı ilə qədər nazirin birinci müavini, dövlət aqrarsənaye komitəsi sədrinin müavini, birinci müavini, nazir,
Yerquruluşu layihə institutunda baş direktorun birinci müavini, kənd təsərrüfatında özəl bölmənin inkişafına yardım
agentliyində, sonradan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Dövlət Kredit Agentliyində məsul vəzifələrdə çalışmışdır.
Nadir müəllim bu gün də gənclik həvəsi ilə öz üzərində
çalışır, mənalı ömrünü müdrikliklə yaşayır. Onun həyatı
indiki gəncliyə nümunədir.
Onun düşüncələri, fikri doğma torpağımızın, yurdumuzun çiçəklənməsinə, insanlarımızın rifahının yüksəlməsinə,
kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlib. O, torpağa qəlbən,
ruhən bağlanıb. Torpağa bağlı insan isə boyu dağlara boy
verməyən ağaclar kimidir. Kökləri torpağın dərinliklərinə
getdikcə boy atar ucalar, qollu-budaqlı, daha kölgəli olar.
İ.Əbilov,
“Respublika” qəzeti,
13 iyun, 2009-cu il
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“QARANLIQDAN AYDINLIĞA” – (Bir parça)
“Qəlbi təmiz olan o kəsdir ki, insanlara daim rahatlıq
gətirir, heç kəsə, nə sözdə, nə əməldə, nə əmlakda xeyir
verməkdən boyun qaçırmır. Qəlbi naqis olan o kəsdir ki,
insanları daim incitməkdən, onların iztirablarından həzz
alır, onları əməli və sözü ilə incidi”r.
M. Ə. Nəsəfi
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Kənd Təsərrüfatı
işçisi, zootexnika doktoru, Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Kənd Təsərrüfatı
Nazirinin keçmiş müavini İmran Əbilovla üz-üzə oturub
çay içir, söhbətləşirik. Son dərəcə zərif, təvazökar, ziyalı,
işıqlı bir adam olan İmran müəllimdən Xalıq kişi barədə
bildiklərini, gördüklərini, yadda qalanları danışmasını xahiş
edirəm. Gözləri harasa uzaqlara zillənir, dərindən nəfəs alıb
söhbətə başlayır...
Yüz biznesmen, yüz fermer yığıla, Xalıqın gördüyü
işləri görə bilməz. Hələ 1985-1986-cı illərdə Xalıq deyirdi
ki, marığda yatıb, gizlənənlərin əlinə göydən fürsət düşdü,
onlar ölkəni çalıb-çapacaq, dağıdıb satacaq. Belə də oldu.
Biz dastanlardan, tarixi qəhrəmanlardan, müsbət ədəbi
personajlardan nümunə götürərdik. Bəs indikilər?
Xalıq qəlbi şüşə kimi şəffaf, bulaq suyu kimi təmiz,
Allahın ən gözəl bəndələrindən biri idi. Mən deməzdim ki,
Xalıq ölüb... O, sadəcə, dünyasını dəyişdi, belə insanlar heç
vaxt ölmür, doğulur, yaşayır, Allah qarşısında borclarını
ödəyib sakitcə bu dünyadan köçürlər, amma unudulmurlar,
ürəklərdə, xatirələrdə yaşayırlar. Bunun ən əyani sübutu elə
\ 168 [

Deyilən söz yadigardır
sizin kimi qələm adamının onu yazıya almasıdı... Xalıq
mürəkkəb dövrdə yaşamışdı ki, həyat çox çətin və gərgin
olmuşdur. Onun yalnız bir amalı vardı, - bacardıqca insanelara əl tutmaq, yardım etmək, qurub-yaratmaq... O, özündən,
ailəsindən daha çox kəndlərini, kənddə yaşayan əhalini düşünər, onların rifah halını yaxşılaşdırmaq, cavanların ali
təhsil alması, işlə təmin olunması, ailə həyatı qurması üçün
alışıb yanardı...
Xalıqın həyatda, işdə, cəmiyyət arasında nüfuz qazanmasında onun ömür-gün yoldaşı Tərcübə xanımın müstəsna
əməyi, rolu olmuşdur. Onlar ailədə çox mehriban, birbirinə dayaq idilər. Ahıl yaşlarında belə aralarında sönməz
sevgi və səmimiyyət vardı. Xalıq dünyasını dəyişəndən
sonra Tərcübə xanımı həmişə onun xiffətini çəkərdi. Bu
yaxınlarda onun ölümü bizləri sarsıtdı... Sanki, bu iki insan
biri-birini tamamlayardı. Yadımdadı, Xalıqdan sonra Tərcübə xanım özündə heç cürə rahatlıq tapa bilmirdi...
Ölməmişdən qabaq vəsiyyəti də vardı, - məni Xaliqin
anası, qayınanam Mirvarinin qucağında basdırın. Mirvari
xanım şuşalı qızı idi, hamıya analıq etmişdi, özü də necə...
O da yadımdadı ki, Xalıq 1998-ci ildə xəstələndi, onu insult
vurdu. Həmin vaxtlar adamları çətinliklə tanıyırdı, yaddaşı
zəifləmişdi. Heç zaman yadımdan çıxmaz, kəndə gedib onu
ziyarət etdim, çarpayıda uzanmışdı, səsimi eşidib ayağa
durdu, mənə tərəf gəldi, çox həyəcanlı idi: «İmran, sənsənmi?» - deyə soruşdu, sözləri güclə tələffüz edirdi. Onun bu
halı məni çox mütəəssir etdi, təsirli bir an yaşadım,
gözlərim doldu, qəhərdən boğulur, özümü güclə saxlayırdım.
O, danışmaq istəyirdi, özünü toparladı, utandı bəlkə də, ...
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geriyə, uzandığı çarpayıya tərəf qayıtdı... Araya çox acı,
ağır bir sükut çökdü...
1963-1969-cu illərdə iki rayonun – Masallı və Yardımlı
rayonları İstehsalat İdarəsinin rəisi idim. Qıtlıq baş alıb
gedirdi, un, ərzaq çatışmırdı. Kabinetin qapısı döyüldü,
köməkçim içəri girib: «Sizi üç nəfər görmək istəyir, qəbul
otağında gözləyirlər, - dedi, - Güllütəpədən bir ata öz balaca uşağıyla və Xalıq Qurbanov». Onları otağa dəvət etdim.
Ata və uşağa əyləşin» deyib, «Xalıq, sən də otur, sonda,
təklikdə görüşərik» dedim. Kişidən dərdini soruşdum:
«yoldaş rəis, iki gündür uşaqlar acdı, un tapa bilmirəm, heç
olmasa, mənə iki kilo un tapdırın». Körpəyə baxdım,
dəhşətə gəldim, 2 kq un...
Rayponun müdirinə zəng elədim, ehtiyat üçün yarım
kisə un saxlamışdı mənə. «O kisədən on kilo un çəkdir,
adam göndərirəm yanına, - ata və uşağını, - ver onlara», deyib telefonu yerə qoydum. Xalıqa üzümü tutub, nə var, nə
yox, soruşdum, de görüm, nə məsələdi, nə problemin var.
- Yox, İmran, tələsirəm, heç bir işim yoxdu, o ataynan
oğlunu mən gətirmişdim. Güllütəpədə işləyəndən tanıyıram, çox kasıb ailədi. Yaxşı ki, onun məsələsini həll etdin.
Bu sözlərdən sonra dərhal çıxıb getdi.
Bir dəfə də rayon mərkəzinə dəvət etdim Xalıqı, «Nə
var, nə yox?» deyə hal-əhval tutdum.
- Sağlığın, bu yersiz yoxlamalar adamı iş-gücdən eləyir,
bezdirir adamı, - deyə cavab verdi.
- Başqa vəzifə istəyirsənsə, səni ora təyin edim, - dedim.
O illər partiya katiblərinin səlahiyyətləri əlindən alınmışdı,
hər iki rayonda bütün səlahiyyətlər mənim əlimdə idi.
Razılaşmadı Xalıq. - «O kənddən heç yana gedəsi deyiləm,
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camaatı kimə etibar edəsən?» Qardaşı oğlu İsrafil Masallı
Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri idi. Heç ondan da istifadə etmədi, yararlanmadı...
Bir dəfə də kəndləri gəzirdim, Qızılavarda maşını idarəyə sürdürdüm, Xalıqı görməyə, - sədr yoxdu, Boradigaha
gedib, - dedilər. Yolda rastlaşdıq, özünün «moskviç»i vardı. Arxasınca öküz arabalarında xeyli adam vardı, öyrənəndə heyrətə gəldim, - Boradigahda bir kilo un üçün, bir çörək üçün əl açan adamları görür Xalıq, bir-bir yaxınlaşıb
soruşur ki, hardansan, - Qızılavardan - deyirlər. Beləliklə,
on-on beş adamı yığır öküz arabalarına, gətirir kəndə, mühasibi çağırır, onlara həyətyanı torpaq verir, ev tikdirir
kolxozun hesabına, hamısına da iş verir... Mən bu hadisələrin iştirakçısı olmuşam. Beş-altı ailəni öz hesabına dolandırardı. Hər il üç-dörd dəfə imkansız ailələrə ehtiyat fondundan pul verdirərdi. 200 min cücəni camaata paylayırdı, «saxlayın, toyuqlar sizin, yumurtası dövlətin» - deyərdi.
Çay yığımında camaat yaxşı pul qazanardı. O zamanlar,
1972-1973-cü illərdə ölkədə səs salmış məşhur «pomidorşik»lərin işində nə qədər sovxoz direktoru, mühasib
tutuldu. Nadir direktorlardan idi ki, Xalıq tər-təmiz çıxdı o
işlərdən, o oyunlarda olmamışdı... Xalıqdan çox az danışdım sizə, inşallah, rayona yolumuzu salası olsaq, kənd
camaatını toplayıb, orda söhbətimizi davam edərik...
Z. Fəxri, “Qaranlıqdan aydınlığa” kitabı,
2013-cü il, səh. 79-84
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RƏŞİD KİŞİDƏN BİR EPİZOD
Uzun illər respublikanın kənd təsərrüfatı və dövlət orqanlarında rəhbər vəzifələrdə işləmiş İmran Rəşid oğlu
Əbilov belə bir epizod nəql edir:
Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində kolxoz sədri
işləmiş atası Rəşid Əbilov rayonun digər 19 iri kolxozun
sədrləri ilə başda rayon partiya komitəsinin birinci katibi
Cəlil Məmmədovla Mərkəzi Komitəyə təsdiqə gəlirlər. O
zaman bu da məlum olur ki, M.C.Bağırov gecə saat 3-ə
qədər neft mədənlərində olduğuna görə onları deyilən vaxtdan 2 saat gec qəbul edir.
M.C.Bağırovun Rəşid Əbilova ilk sualı:
- Hansı kitabları oxumusan?
- M.İbrahimovun “Gələcək gün” və M.S.Ordubadinin
“Qılınc və qələm” romanlarını, yoldaş Bağırov.
- Mirzə İbrahimov bu zaldadır, onu tanıya bilərsənmi?
- Xeyir, yoldaş Bağırov, mən onun özünü yox, ancaq
şəklini görmüşəm.
- İbrahimov, dur ayağa! Rayonlara, kəndlərə getmirsiniz.
Görürsənmi, hətta kolxoz sədri səni tanımır. Bax, İbrahimov bu yoldaşdır, yaxşı tanı onu.
Sonra üzünü C.Məmmədova tərəf tutur:
- Bu yaxşı haldır, kolxoz sədrləri romanlar oxuyurlar.
Və M.C.Bağırov hamını təsdiq etdikdən sonra aşağıdakı
tövsiyələri verir:
- Özünüzü camaatın gözündən salmayın. Çayxanalarda
boşboğazlarla oturub vaxt keçirməyin, əhali sizi kənddə ən
hörmətli adam kimi tanımalı və hörmət etməlidir.
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Bir gün yenə Cəlil Məmmədov atama zəng edir ki, saat
12-də M.C.Bağırov Həsən Seyidovla Lənkərandan gələcəklər. Yol kənarındakı çay sahələrinin seyrəkliyi onlar
gələnə qədər aradan qaldırılmalıdır. Şitilliklərdən 25 min
çay şitili alıb səhər 11-dək bütün kənd camaatının iştirakı
ilə seyrəklik ləğv olunmalıdır. Onlar deyilən vaxt gəldilər.
Bağırov sahələrə baxdıqdan sonra əvvəlki hirsli görkəmi
aradan qalxdı, razılıq edib C.Məmmədovla rayon mərkəzinə yollandılar. 1950-ci ildə Masallıda 1-ci katibə, rayon
icraiyyə komitəsinin sədrinə, rayon torpaq şöbəsinin
müdirinə, baş aqronoma – cəmi 12 nəfərə Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adı verildi.
S.Murtuzayev, “XX əsrin M.C.Bağırov fenomeni”
kitabı, 2018, səh.65-66
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MASALLIDA MÖHTƏŞƏM YUBİLEY
Masallı şəhərindəki Heydər
Əliyev Mərkəzində Prezident təqaüdçüsü Şirvan Rəşid oğlu Əbilovun 85 illiyi qeyd olunub. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək
xatirəsini ehtiramla yad edib,
Şirvan Əbilovun əmək və fəaliyyətinə həsr olunmuş videoçarxa
baxıblar. Tədbiri giriş sözü ilə
açan Yeni Azərbaycan Partiyası
Masallı Rayon Təşkilatının sədri Seyfəddin Əliyev yubilyarın əmək və fəaliyyətindən danışıb. S.Əliyev onun ömür
yoluna səyahət edib. Qey edib ki, 1932-ci ildə Mahmudavar kəndində anadan olub, orta məktəbi Boradigahda bitirib. İndiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində ali
təhsil aldıqdan sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Sonralar
Masallı və Cəlilabad rayonlarında polis orqanlarında fəaliyyət göstərib. Rayonun Füzuli adına sovxozda direktor işləyib. Harda çalışıbsa, orda nüfuz qazanıb. 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə yaranan özbaşınalığı, xaosu görüb Naxçıvana-Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevlə
görüşməyi qərara alıb. Ulu öndər Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransında cənubdan gəlmiş Şirvan Əbilovun
çıxışını bəyənmiş və onu partiyanın siyasi şurasına üzv
yazılmasını şəxsən təklif edib. O rayona qayıdaraq cənub
bölgəsində, Masallı rayonunda, doğulduğu Mahmudavar
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kəndində YAP-ın ilk təşkilatını yaratmağa nail olub. İndi
YAP-ın Masallı Təşkilatı ölkənin ən qabaqcıl təkilatlarından biridir. Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri Seyfəddin Əliyev partiya veteranının ölkənin
ictimai-siyasi həyatındakı fəaliyyətindən söz salaraq bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti cənab iİlham Əliyevin Şirvan
Rəşid oğlu Əbilovun təltif edilməsi haqqında 23 avqust
2017-ci il tarixli Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən,
Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında fəal iştirakına görə Şirvan Rəşid oğlu Əbilov “Tərəqqi” medalı ilə
təltif edilib. Ş.Əbilov 2007-ci ildən Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Tədbirdə çıxış edən Masallı
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov bildirib
ki, nüfuzlu ziyalı, təcrübəli təşkilatçı, Yeni Azərbaycan
Partiyasının Masallı Rayon Təşkilatının yaradıcısı, cənub
bölgəsinin tanınmış ictimai xadimi, Prezident təqaüdçüsü
Şirvan Əbilovun ömür yolu gənclərimiz üçün əsl örnəkdir.
O, ləyaqətli, təkrarsız bir ömür yaşayıb, eli, yurdu üçün
çalışan fədakar insandır. Yubiley tədbirində çıxış edən
“Masallı ziyalıları” İctimai Birliyinin sədri Qardaş Fətullayev, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti
Şahrza Ağayev, Mahmudavar dini icmasının sədri Vəkil
Babayev, Əməkdar müəllim Musarza Mirzəyev, rayon
Ağsaqqallar Şurasının sədri Ələşrəf Niftiyev, MƏSQ VT
rayon təşkilatının sədri Məmmədağa Şiriyev, dövlət qulluğu veteranı, respublika Ağsaqqallar Şurası idarə Heyətinin
üzvü İmran Əbilov və başqaları Şirvan Əbilovun respublikanın və rayonun ictimai-siyasi həyatındakı fəaliyyətindən,
onun Vətənə, dövlətə, Ulu Öndərə, ölkə rəhbərinə sədaqətindən danışıblar. Yubiley tədbirində Prezident təqaüdçüsü
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Ş.Əbilova Fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim
edilib. Şirvan Əbilova həsr olunmuş şeirlər söylənilib. Yazıçı-publisist, Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti, Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova “Heydər Əliyev: şəxsiyyət
və zaman” (V hissə. “Ömrün Naxçıvan aşırımları”. Bakı,
“Ozan”, 2013. – 736 s.) kitabında yazır ki, ...Heydər Əliyev
konfransda çıxış edərək öz tərəfdarlarını var qüvvələri ilə
ölkənin ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə, qanunlara tabe
olmağa, ictimai-siyasi sabitliyi qorumağa, iqtidara qarşı
sivil müxalifətdə olmağa, dövlətə qarşı mübarizə aparmamağa və ölkənin mənafelərini hər şeydən uca tutmağa çağırdı. Onun fikrincə, yalnız bütün bu prinsiplərə riayət etməyi bacaran adam Yeni Azərbaycan Partiyasının həqiqi
üzvü hesab edilə bilər. Bu, Azərbaycanın son dərəcə müdrik, konstruktiv mövqe tutan və yüksək vətəndaşlıq nümunəsi göstərən ilk müxalifət lideri idi. Maraqlıdır ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının təsis konfransında iştirak etmək
üçün Bakıdan Naxçıvana uçan ilk fəallar sırasında ölkənin
cənub zonasından, daha dəqiq desək, mənə doğma olan
Masallı rayonundan Şirvan Əbilov ad-soyadlı bir nəfər də
vardı. Mahmudavar kəndindən olan Şirvan Rəşid oğlu
sovet dövründə rayon partiya komitəsində, sonra DİN sistemində işləmişdi, bizim bəhs etdiyimiz dövrdə isə doğma
kəndində sovxoz direktoru idi. 1991-1992-ci illərdə Heydər
Əliyev tərəfdarlarının iqtidar tərəfindən təzyiqə məruz
qalmasına baxmayaraq, Şirvan Əbilov böyük siyasətçi hesab etdiyi və respublikanın gələcəyini bağladığı insanın təmiz adını qorumağa yönəlmiş aksiyaların, demək olar ki,
hamısında iştirak edirdi. O, Azərbaycan Ali Sovetinin qarşısında keçirilən mitinq və piketlərdə iştirak edir, Naxçıvana
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H.Əliyevi dəstəkləyən onlarca teleqram və məktub göndərirdi. Bir dəfə isə hətta Elçibəyə teleqram göndərmişdi:
cənab prezident, siz Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməyə,
onun zəngin təcrübəsindən və fenomenal qabiliyyətlərindən
istifadə etməyə sadəcə borclusunuz. Partiyanı yaradanlardan birinin – professor Əli Nağıyevin sözlərinə görə, o vaxt
Şirvan Əbilov Lənkərandan olan Rəşadət Tağıyev və Məhrəməli Səlimovla birlikdə çox işlər görürdülər. Onlar hər
həftə “Səs” qəzetinin 1000-1500 nüsxəsini cənub bölgəsinə
aparıb H.Əliyev haqqında dərc olunmuş yazıları insanlara
çatdırırdılar. Əlbəttə, o vaxt bu işləri görmək hər adamın işi
deyildi…
H.Əliyevə müraciət imzalananda Şirvan Əbilovla əlaqə
yarada bilmədik, buna görə H.Əliyevə ünvanlanmış müraciətdə Ş.Əbilovun imzası yoxdur. Təəssüflə qeyd edim ki,
bəziləri imza etməkdən ehtiyatlanırdılar, amma Ş.Əbilov
sonradan bizə narazılığını bildirdi ki, gərək mənim imzamı
daxil edəydiniz. Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova
“Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman” kitabında daha sonra
yazır: ”Ona çox güclü təzyiq göstərirdilər, hətta həbs edəcəkləri ilə hədələyirdilər. Axırda Şirvan Əbilov ürək xəstəliyi tapdı. Bilgəhdə kardioloji sanatoriyada müalicədə
olarkən Şirvan müəllim Naxçıvanda çevriliş cəhdindən xəbər tutdu. Bu yorulmaz insan bir müddət öz ağrılarını unudub, sanatoriyanın əməkdaşları və pasiyentlər arasında təbliğat aparmağa başladı. Nəticədə orada onun rəhbərliyi ilə
təxminən yüz nəfərin iştirakı ilə etiraz mitinqi keçirildi.
Heydər Əliyev Şirvan Əbilovun bu hərəkəti barədə parlamentin deputatı, Naxçıvana gəlmiş Eldar İbrahimovdan
eşitmiş və Masallının bu cəsarətli sakininə onun səmimi
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təşəkkürünü çatdırmağı xahiş etmişdi. Yeri gəlmişkən, Şirvan Əbilov Naxçıvana, Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis
konfransına gələndə Eldar İbrahimov onu həmin dövrdə
Naxçıvan aeroportuna nəzarət edən silahlı “cəbhəçilərin”
əlindən güclə xilas etdi. Onlar – Naxçıvana gələnlər arasında yad adam görüb onu gözləmə zalına apardılar və qərəzli
sorğu-suala tutdular: hörmətli cənab, siz haradansınız,
Masallıdan muxtar respublikaya qədər bu uzun yolu nə
üçün qət etmisiniz? Yaxşı ki, Şirvan müəllim aeroportdan
Eldar İbrahimova zəng vurdu. Eldar İbrahimov “əsiri” azad
edərək, onu mehmanxanaya apardı, ertəsi gün, noyabrın 20də isə Naxçıvan parlamentinin rəhbəri ilə görüşdürdü.
O əlamətdar konfransda, tədbirin lap axırında Şirvan
Əbilov çıxış üçün söz istədi, Heydər Əliyev dərhal onu
səhnəyə dəvət edərək, toplaşanlara bildirdi ki, bu adam
Azərbaycanın bu qədər uzaq rayonunda konfransa gəlmiş
yeganə şəxsdir. Şirvan müəllim çox qısa, lakin yaddaqalan
nitq söylədi. Bu nitq Heydər Əliyevin çox xoşuna gəldi və
o xahiş etdi ki, artıq seçilmiş Siyasi Şuraya şəxsən onun
xahişi ilə daha bir nəfəri daxil etsinlər. Beləliklə, Şirvan
Əbilov Siyasi Şuranın 51-ci üzvü oldu...
Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasına həsr edilmiş yubiley tədbirində o günləri
belə xatırlayırdı:
“…1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda yığışmış insanlar əsl vətənpərvər, cəsarətli insanlar idi. Çünki o vaxt
Azərbaycanda azad söz boğulurdu, Azərbaycanda senzura
tətbiq edilirdi. Başqa fikirdə olan insanlar təqib edilirdi.
Onlara qarşı fiziki təzyiqlər göstərilirdi, həbs olunurdular.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağan edilmişdi. O ağır şəraitdə
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Naxçıvana gəlmək, Heydər Əliyevlə görüşmək belə, böyük
qəhrəmanlıq hesab olunurdu. Ancaq bu insanlar, bu cəsarətli və vətənpərvər insanlar öz hərəkətləri ilə, əlbəttə ki,
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasında öz rolunu oynamışlar və bütövlükdə, Azərbaycanın o bəlalardan qurtarmasında və Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində fəal rol oynamışlar. Biz bunları unutmamalıyıq. O
insanların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməliyik...”
Şirvan Əbilov öz “kiçik vətəninə” qayıdanda xoşagəlməz xəbər eşitdi: yerli hakimiyyət orqanları Əbilovun Naxçıvana getməsindən xəbər tutaraq onu sovxoz direktoru
vəzifəsindən kənarlaşdırmışdı. Lakin bu hərəkət də onu
qətiyyətindən döndərmədi. Artıq 1992-ci il noyabrın 28-də
Əbilov öz doğma Mahmudavar kəndində Yeni Azərbaycan
Partiyasının özəyini yaratdı, buraya 157 üzv və 335 rəğbət
bəsləyən şəxs yazıldı. 1993-cü il fevralın 26-da isə Masallıda yeni təşkilatın təsis konfransının keçirilməsi tarixi təyin edildi:
O vaxtlar Naxçıvan Respublikası Baş nazirinin birinci
müavini işləyən Eldar İbrahimovun xatirələrindən:
21 noyabr 1992-ci il. Konfransdan üç-dörd gün əvvəl
Heydər Əliyev məni çağırdı.
- Eldar, - dedi, - tezliklə qonaqlar gələcək. Onları qarşılamaq, yerləşdirmək, yedirtmək lazımdır. Düşünürəm ki,
bununla sən məşğul olmalısan. Bu tapşırığı Heydər Əliyev
tərəfindən mənə böyük etimad kimi qəbul etdim. Bakıdan
55 nəfər gəlməli idi, nümayəndələrin ümumi sayı isə 550
idi. Həmin 55 nəfərin yaşayış yeri, qidalanması və başqa
məsələlərlə mən məşğul idim. Onların çoxu üçün geriyə
bileti də özüm almışdım. Sonradan nümayəndələr onların
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Naxçıvana gəlişini və burada olmalarını belə yaxşı təşkil
etdiyimə görə Heydər Əliyevin yanında mənə təşəkkürlərini bildirdilər.
- Mən kimə və nəyi etibar etdiyimi bilirəm, - deyə
Heydər Əliyev cavab verdi. - Bir də ki, bu onun borcudur.
O, bunu etməli idi. Elə həmin konfransda mən Siyasi Şuraya seçildim.
Konfrans Cəlil Məmmədquluzadə adına teatrda keçirildi.
Yadımdadır, çox soyuq idi, lakin Heydər Əliyev həmişəki
kimi kostyumda əyləşmişdi. Səhnəyə elektrik qızdırıcısı
qoymaq istədim, lakin o imtina etdi. Birinci sıralarda
Rafael Allahverdiyev, Murtuz Ələsgərov, Qax rayonundan
olan deputatımız Kərim Kərimov əyləşmişdi. O vaxt Naxçıvana gələnlərin hamısını qəhrəman hesab edirəm. Asya
Manafovanı da, Siyavuş Novruzovu da. Bu ərəfədə masallılı Şirvan Əbilov mənə zəng etdi:
- Eldar, tez gəl, məni öldürürlər.
O, aeroportda təyyarədən düşən kimi Xalq Cəbhəsi üzvlərinin əlinə keçmişdi. Onlar şübhəli hesab etdikləri hər
kəsi tutub döyür, növbəti reyslə geriyə, Bakıya qaytarırdılar. Tez aeroporta yola düşdüm. - Siz nə edirsiniz, bu
adam bizə qonaq gəlib.
Mən Şirvan Əbilovu sözün tam mənasında onların əlindən qoparıb şəhərə gətirdim, mehmanxanada yerləşdirdim.
Konfransın gedişində Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər
orqanlarının üzvləri seçiləndə Heydər Əliyeviç özü Şirvan
Əbilovu Siyasi Şuraya məsləhət gördü, çünki ölkənin uzaq
cənub bölgəsindən Naxçıvana gəlmək üçün həqiqətən böyük
cəsarət tələb olunurdu...” Tədbirdə çıxış edən Prezident
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təqaüdçüsü Ş.Əbilov ona göstərilən qayğıya görə ölkə
Prezidentinə, rayon rəhbərinə minnətdarlıq bildirib”.
Tədbir Masallı incəsənət ustalarının iştirakı ilə keçirilən
konsertlə başa çatıb.
Əlihüseyn Şükürov,“Ədalət” qəzeti, 13.09.2017
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IV BÖLMƏ
YAXIN KEÇMİŞDƏN
XALQIN BİRLİYİNİ, HƏRTƏRƏFLİ İNKİŞAFINI
TƏMİN EDƏN NAMİZƏDƏ SƏS VERƏCƏYİK

Ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər
Əliyevin layiqli davamçısı kimi Azərbaycanın daxili və xarici siyasətində uğurlu nailiyyətlərə görə xalqın dərin
inamını, məbəbbətini qazanmışdır. İlham Əliyevin 20032008 və 2013-cü illərdə Azərbaycanda keçirilən prezident
seçkilərində xalqın və beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi
yüksək qiymət fikrimizi bir daha təsdiq edir.
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Yanvarın 29-da Heydər Əliyev Mərkəzində "Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrasının dördüncü ilinin
yekunlarına həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyev
demişdir: “Mən 2003-cü ildə Prezident seçkiləri ərəfəsində
bəyan etmişdim ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə etimad
göstərərsə, ilk növbədə, Azərbaycan regionlarının problemləri ilə məşğul olacağam. Söz vermişdim ki, Azərbaycan
regionlarında sosial-iqtisadi inkişaf sürətlə gedəcək. Son 14
il ərzindəki reallıqlar bunu göstərir ki, verilən bütün vədlər
artıqlaması ilə yerinə yetirildi. Son 14 il ərzində Azərbaycan böyük və şərəfli yol keçmişdir. Ölkəmiz bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atmışdır. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artdı, ölkəmizdə aparılan siyasi-iqtisadi islahatlar dünya birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bütün
beynəlxalq mötəbər qurumların reytinqlərində Azərbaycan
qabaqcıl yerlərdədir. Ölkəmizdə təhlükəsizlik, sabitlik
təmin edilir. Sabitliyin mənbəyi isə Azərbaycan xalqının
iradəsidir, xalq-iqtidar birliyidir”.
Prezident Ilhaın Əliyevin daxili siyasətdə: Mədəniyyət;
Elm; Humanitar; Ətraf mühit; İqtisadi; Din; Azərbaycan
2020; gələcəyə baxış, inkişaf konsepsiyası; Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələri; İnzibati idarəçilik islahatları; Enerji və nəqliyyat
siyasəti; Beynəlxalq idman tədbirləri və xarici siyasətdə:
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı; Avropa İttifaqı; Rusiya; Amerika Birləşmiş Ştatları; NATO ilə münasibətlərdə qlobal
səciyyə daşıyan bütün məsələlərin ölkənin milli maraqları
əsasında inkişafına nail olması məqsədyönlü fəaliyyəti
nəticəsində mümkün olmuşdur.
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İlham Əliyevin mənəvi zənginliyini, iradi keyfiyyətlərini,
Azərbaycançılığın inkişafında uğurlara imza atacağını Ulu
Öndərin qətiyyətlə bildirdiyi müdrik fikirlər artıq reallığa
çevrilmişdir “Üzümü sizə - həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd,
mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin
I müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellekt, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini
və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir
şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm
də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın
ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək, Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın fıravanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram kı, mənim axıra çatdıra
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək.
Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm". (Dərin hörmətlə, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 1 oktyabr 2003-cü il).
Son 14 il ərzində regional inkişaf proqramlarının icrasının nəticələri, ilk növbədə, infrastruktur layihələrin uğurla
həlli, elektrik enerjisi ilə əlaqədar problemin olmaması,
ölkədə qazlaşmanın 93 faizə çatması, bu istiqamətdə prosesin davam etməsi, fasiləsiz içməli su ilə təminatın genişləndirilməsi və keyfiyyətin yüksəldilməsi əhalinin rifah halının inkişafına müsbət təsirini göstərmişdir. Son illər qeyri
neft sektorunda aparılan geniş islahatlar insanların daimi iş
yerləri ilə təmin olunmasına, iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafına şərait yaratmışdır, onların şəhərə olan axınını azaltmış, kənd təsərrüfatının müasir texnoloji əsaslarla qurulması
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imkanları artmışdır.
Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003cü ildən bu vaxtadək olan müddəti xarakterizə etsək Azərbaycanın bu dövr tarixi hərtərəfli və sürətli inkişaf mərhələsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu əhatəli tərəqqinin kökündə
Ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası,
müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət xətti dayanır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin yetkin bir məfkurə kimi
xalqımıza təqdim etdiyi azərbaycançılıq ideologiyasının
əsasını təşkil edən dövlətçilik, vətənpərvərlik, ənənələrə
bağlılıq prinsipləri hazırda milli birliyin təminatçısıdır. Bu
prinsiplərə sadiqliyini qoruyub saxlayan Prezident İlham
Əliyev müdrikliyi ilə Heydər Əliyev ideyalarının layiqli
davamçısı olduğunu göstərmiş oldu.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
xarici siyasət kursunun mühüm strateji istiqamətlərindən
biri də Ermənistan-Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli ilə bağlı
bütün görüşlərdə və danışıqlarda sıyası iradə nümayiş
etdirərək konfliktin nizamlanması yolunda konstruktiv
fəaliyyətidir.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaranan bu
münaqişə nəticəsində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayon zəbt edilib. Bir
milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkün
həyatı yaşaması ölkə ictimaiyyətini dərindən narahat edən
ağrılardandır. Məsələ ilə bağlı Prezident İlham Əliyev hələ
2011-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafın 9 ayının yekunlarına
həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxışı zamanı
Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı demişdir:
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"Azərbaycanın prinsipial mövqeyi var. Bu mövqe həm
tarixi həqiqətə, həm beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Biz bu mövqedən kənara bir addım atmayacağıq.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil,
olmayıb və olmayacaqdır".
Prezident İlham Əliyevin xalqımız qarşısındakı dəyərli
xidmətlərini qeyd edərkən demokratik inkişaf, hüquqi
dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində
qazanılan strateji əhəmiyyətli nəticələrə diqqət yönəldilməlidir. Hüququn və ictimai həyatın bütün sahələrində qanunun aliliyi prinsipinin mühafizə olunması dövlətin və
vətəndaşların qarşılıqlı mənəvi məsuliyyətinin güclənməsi
təmin olunmaqla yanaşı, hüquqi dövlətin təməlləri də möhkəmləndirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı demişdir;
"Biz ölkəmizdə demokratiyanın, insan hüquqlarının inkişafına və qorunmasına çox böyük əhəmiyyət veririk... Əlbəttə, çox vacibdir ki, bu sahədə həm beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən, eyni zamanda, bu sahə ilə bilavasitə məşğul
olan qurumlar tərəfındən vahid meyarlar tətbiq olunsun.
Biz, əlbəttə, gələcək fəaliyyətimizdə də Azərbaycanda həm
siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial islahatları davam etdirəcəyik, insan hüquqlarının qorunması üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəyik".
Keçən illərin təcrübəsi sübut etdi ki. Ulu öndər Azərbaycan xalqı üçün layiqli varis yetişdirib, onun dövlət quruculuğu kursu da dönmədən həyata keçirilib inkişaf etdiriləcək. İlham Əliyev fəaliyyətinin ilk vaxtlarından bu günə
qədər dövrün tələblərinə tam cavab verən və milli dövlət
suverenliyini qoruyan proqramları uğurla həyata keçirir,
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mövcud siyasi kursu iqtisadi infrastrukturun daha da inkişaf
etdirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna xüsusi önəm
verilməsi, xarici siyasətin prioritetlərinin Azərbaycanın
milli-dövlət maraqları ilə beynəlxalq aləmdə formalaşmış
situasiyanı nəzərə almaqla müəyyənləşdirilməsi istiqamətlərdə vəhdətini təmin etmişdir.
Dövlət başçısının inkişaf etdirdiyi digər xətt Azərbaycanı kosmos ölkəsinə çevirməklə bağlıdır. Bunun üçün
Azərbaycanın bir neçə peyki buraxıldı. İndi onlar səmərəli
informasiya funksiyasını yerinə yetirirlər. Bunlarla yanaşı,
Azərbaycanın daxili mühitində müasir informasiya-kommunikasiya vasitələrindən də geniş istifadə edilməkdədir.
İlham Əliyev insan kapitalına xüsusi diqqət yetirərək,
aparılan islahatlarda elm və təhsil sahəsindəki dəyişikliklər
keçən müddət ərzində keyfiyyətcə yeniləşmişdir. Millimənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması istiqamətində
əməli tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamında qeyd olunur: “2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın – Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur...
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı
üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı. Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub
saxlaya bildi, ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət xalqımızın tarixi-mədəni
yaddaşını özünə qaytararaq milli mənlik şüurunu inkişaf
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etdirdi, azərbaycançılıq məfkurəsi işığında müstəqillik
arzularının güclənməsi və yaxın gələcəkdə yenidən həqiqətə çevrilməsinə zəmin yaratdı.
1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan Respublikası özünün qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi. Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəngli bayrağını, gerbini, himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin istiqlalını
dünyaya yaydığı 28 May gününü həmin vaxtdan Respublika Günü olaraq təntənə ilə qeyd edir".
Qlobal miqyasda aktuallığı ilə seçilən sivilizasiyalar,
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa əhəmiyyətli töhfələr
verilir. Artıq Bakıda keçirilən Dünya Dini Liderlərinin
Sammiti, Bakı Beynəlxalq Humanitar forumları, BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının VII Bakı Qlobal Forumu,
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumları və digər
tədbirlər ənənə halını almışdır.
"Bakı prosesi" artıq 10 ildir ki. Azərbaycan Prezidentinin şəxsi təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Sivilizasiyalar və
dinlərarası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərindən biri
olan “Bakı prosesi”, başlıca məqsədi İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı ilə Avropa Şurası arasında dialoqa töhfələr
verməkdir. Mütəxəssislər “Bakı prosesi”ni sivilizasivalar
və dinlər arasında real əməkdaşlıq yaratmaq aspektində böyük işlər görən təşəbbüs kimi qiymətləndirirlər. Bu,
Prezident İlham Əliyevin yüksək kreativ düşüncəli siyasi
lider və dövlət başçısı olduğunun əyani təsdiqidir.
Müxtəlif dövlətlərin başçıları Azərbaycanın multikulturalizm sahəsindəki təcrübəsinin öyrənilməsinin vacibliyini və dünya üçün faydalı olduğunu ifadə edirlər. Bu da
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İlham Əliyevin dünya səviyyəsində siyasi xadim olmasını sübut edir. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan dünyaya sübut etdı ki, lazım gəldikdə, hərbi yolla
torpaqlarını işğaldan azad edə bilər. Bu, diplomatiyamızın
danışıqlarda gücləndiyini və işğalçının ədalət qarşısında
məğlubiyyəti ilə nəticələnəcəyinə ümidi artırır.
Azərbaycan dünyada Cənubi Qafqaz regionunun lider
ölkəsi kimi qəbul edilir. Bu prosesdə İlham Əliyevin təklif
etdiyi yeni ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq formaları mühüm rol oynayıb.
Keçən ilinı avqustunda Bakıda prezidentlər İlham Əliyev, Vladimir Putin və Həsən Ruhaninin zirvə görüşü
mahiyyəti etibarı ilə tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq Rusiya
və İran kimi böyük dövlətlərin rəhbərləri müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı ilə paytaxt Bakıda bir araya gəlib
əhəmiyyətli regional və qlobal problemləri müzakirə etmələri İlham Əliyevin diplomatik məharəti ilə şərtlənir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda müstəqil dövlət
quruculuğunu 2003-cü ildən strateji və konseptual əsaslarla
başlayaraq faktiki olaraq bır əsrlik səviyyəyə yüksəltmişdir.
Fərəhli haldır ki. Azərbaycan Qərbdən tutmuş Şərqə qədər
bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq edir. Avropa İttifaqının proqramlarında fəal iştirakçıdır. Çinin "Yeni İpək Yolu" layihəsində aktiv fəaliyyətdədir. Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığı davam
etdirir. Tuıkiyə ilə birlikdə çox ciddi beynəlxalq layihələri
həyata keçirir. İranla mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində əlaqələri inkişaf etdirir. Azərbaycan əməkdaşlıq və
sülh ölkəsidir. Azərbaycan xalqını fərəhləndirən nailiyyətlərin 2003-cü ildən sonrakı memarı Heydər Əliyevin layiqli
davamçısı Prezident İlham Əliyevdir! Seçki hüquqlarımızdan
\ 189 [

İmran Əbilov
istifadə edərək, namizədliyi irəli sürülən xalqın vahidliyini
təcəssüm etdirən Azərbaycanın ali baş komandanı İlham
Əliyevə gələcəyimizi etibar edib ona səs verək!
İmran Əbilov, Respublikanın Əməkdar Kənd
Təsərrüfatı işçisi,
Respublika Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvü.
Şəddat Cəfərov, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi
Şahrza Ağayev, pedaqogika üzrə fəsəfə doktoru,
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, qabaqcıl
təhsil işçisi
“Kredo” qəzeti, 05.04.2018
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AZƏRBAYCAN DİLİ XALQIMIZIN
QÜRUR MƏNBƏYİDİR
Hər bir xalq öz dili ilə yaranır.
H.Əliyev
Müstəqilliyin bizə verdiyi ən böyük xoşbəxtlik milli
dəyərlərimizə lazımınca diqqət və qayğı ilə yanaşa bilməyimizdir. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının varlığını yaşadan Azərbaycan dili xalqın qürur mənbəyidir. Onun hesabına xalq milli, mənəvi varlığını, mövcudluğunu qoruyub
saxlayaraq, inkişaf etdirmişdir. İxtisasından, yaşından,
peşəsindən asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı dilimizin
müqəddəsliyini daim tərənnüm etməlidir. İlk baxışda “dil”
üç hərfdən ibarət olan sadə bir sözdür. Ancaq hər bir hərf
məntiqcə mənalananda insan riqqətə gəlir: “d” hərfi mənəviyyat adlı daxili dünyadır, “i” hərfı içimizdən xaricdəki
dünya, “l” hərfi isə bu iki dünya arasında olan körpüdür.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dilinə azərbaycançılığın mənəvi əsası kimi yüksək qiymət verirdi: “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Azərbaycan dilini əbədi edibdir
və bu gün Azərbaycan dilimiz yaşayır və yaşayacaqdır.
Qoy Azərbaycan dili müstəqil Azərbaycanda, eləcə də,
dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların dili olsun”.
Tarix boyu başı bəlalar çəkmiş Azərbaycan xalqı zamanzaman repressiyalara məruz qalsa da, öz müqəddəs ana
dilini qoruyub saxlaya bildi.
21 fevral Beynəlxalq Ana dili günü YUNESKO-nun 1999cu ilin noyabrında keçirilən Baş Konfransının 30-cu sessiyasında təsis edilib. 2000-ci ildən 21 fevral dil və mədəniyyət
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rəngarəngliyini qoruyub saxlamaq üçün qeyd olunur. Hadisənin tarixi isə bir qədər də əvvələ gedir. 1952-ci ildə (21,
22 fevral) Pakistanda benqal dilinin qadağan edilməsinə
etiraz olaraq keçirilən aksiyada polis və silahlı qüvvələrin
müdaxiləsi nəticəsində 4 nəfər şəhid olub. Banqladeş nümayəndələri fevralın 21-nin məhz həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti kimi Ana dili günü adlandırılması
haqqında müraciət ediblər. YUNESKO-nun Baş Konfransında 21 fevral Beynəlxalq Ana dili günü elan olunub. Üzv
ölkələrə bildirilib ki, həmin gün məktəblərdə, universitetlərdə Ana dilinin əhəmiyyəti ilə bağlı tədbirlər, konfranslar,
seminarlar keçirilsin. Artıq bu tarixi gün öz bəşəriliyi ilə
illər keçdikcə daim xatırlanır və xalqların yaddaşında təzələnir.
Milli duyğulara sahib bir vətəndaş kimi adını tarixə
silinməz hərflərlə həkk etdirən Firidun bəy Köçərli ana
dilimizin vurğunu idi. Onun 1913-cü ildə qələmə aldığı
"Ana dili" məqaləsi uzun illər keçməsinə baxmayaraq, bu
gün də böyük əhəmiyyət kəsb edir: "Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatının mayəsi mənziləsindədir. Ananın
südü bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun
qidasıdır. Hər kəs öz anasını və vətənini sevdiyi kimi, ana
dilini də sevir". Dərin düşüncəyə, amala və millət sevgisinə
malik olan ədəbiyyat tarixçisi, nəzəriyyəçisi, tərcüməçisi,
mətbuat və teatr qurucusu, maarifçi, böyük vətəndaş Firidun bəy Köçərlinin əsərlərinin latın qrafikası ilə çap edilib
belə nəfis şəkildə oxuculara çatdırılması dövlətimizin göstərdiyi diqqət və qayğısı olub təqdirəlayiqdir.
2002-ci il 30 sentyabr tarixdə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının
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Qanununun qəbul edilməsi Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə
bağlı milli-mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi
istiqamətində görülən əməli fəaliyyət kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan dili öz varlığını qorumaq üçün ardıcıl mübarizə aparmış, mənsub olduğu xalqla birlikdə inkişaf edərək
çoxsahəli dünyəvi elmi dil səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu
işdə bədii söz ustalarının, ədəbiyyatımızın korifeylərinin
əvəzsiz xidmətləri təqdir olunur.
Azərbaycan dilinin tarixi, onun inkişafı və zənginləşdirilməsində İ.Həsənoğlu, İ.Nəsimi, M.Füzuli, M.P.Vaqif,
M.F.Axundov və müasir söz sənəti nümayəndələri, tədqiqatçı alimlər məhz doğma Azərbaycan dili zəminində yüksəlmişlər.
Azərbaycan dili dünya dilləri içərisində öz gözəlliyi, öz
avazı ilə seçilən, uzaq tariximizi bu gün də yaşatmağa
təminat verən bir dildir. Dilimiz milli sərvətimizdir.
Müstəqilliyimizin bizə bəxş etdiyi ən böyük imkanlardan
biri də tədris proqramlarımızda dilimizi tam şəkildə ifadə
etmək və öyrətməkdir. Ana dilini tədris edən müəllim mənən onun keşiyini çəkməli, Vətənə bağlı bir şəxsiyyət kimi
dilimizi sevdirməyin yollarını aşılamağı bacarmalıdır.
Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində ana dili
günü ilə bağlı silsilə tədbirlərin keçirilməsi şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin inkişafında, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tarixin müəyyən dövrlərində dilimiz düşmən qüvvələrin
təzyiqinə məruz qalıb. Lakin xalqımız milli birliyi sayəsində
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dilini qorumağa müvəffəq olub. Bu işdə görkəmli sərkərdə
və dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətainin xidmətləri təqdirə
layiqdir. O, dövlətinin parçalanmaması, Azərbaycan dilinin
isə dövlət dili elan olunması uğrunda mübarizə aparmış və
buna nail olmuşdu.
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin xalqına olan sonsuz məhəbbəti ana dilimizi yüksəklərə qaldırdı. 1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclası müdrik
insan Heydər Əliyev Azərbaycan dilində açması və bu dildə parlaq bir nitq söyləməsi ilə əlaqədar müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi həmin ali məktəbin 75 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli yubiley iclasında yada salaraq qeyd
edir: “Xatirimdədir, universitetin 50 illik yubileyində çıxış
edərkən, şübhəsiz ki, öz ana dilimdə, Azərbaycan dilində
danışdım. Bu, böyük sensasiya kimi qəbul olundu – nə cür
olur ki, respublikanın rəhbəri Azərbaycan dilində çıxış edir
və bu dildə heç də pis danışmır. Bəziləri məni bu hadisə
münasibəti ilə təbrik etdilər, minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Dilini sevən, milli ruhla yaşayan insanlar doğrudan da bunu
böyük bir hadisə kimi qəbul etdilər”.
Xalqın hər bir nümayəndəsi öz dilinin təmizliyi uğrunda
mübarizə aparmağa, dili yad ünsürlərdən qorumağa borcludur. Biz başqa dillərə ehtiramla yanaşmaqla bərabər, ana
dilimizə xüsusi diqqət yetirməli, onu yaşatmalıyıq. Müstəqillik illərində də Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan
dilinə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə böyük qayğı göstərirdi.
Türk dünyası yazıçılarının 1996-cı il noyabrın 6-da keçirilmiş III qurultayında tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev deyirdi:
“Mən fəxr edirəm ki, türk dillərinə mənsub olan Azərbaycan
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dili bu qədər zəngindir, bu qədər bədii ifadələrlə doludur və
biz həyatın bütün sahələrinə aid olan fikirlərimizi öz ana
dilimizdə ifadə edə bilərik. Burada mən Azərbaycan yazıçılarının, dilçilərinin, ədəbiyyatşünaslarının xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm. Çünki hər bir respublikada proseslər cürbəcür gedibdir”
Azərbaycan dili Azərbaycan xalqının varlığıdır. Min
illərdən artıq tarixi olan bu dildə nə qədər gözəl əsərlər
yaranmış, hikmətli fikirlər söylənmişdir. Azərbaycan dili
haqqında yazıçı Mirzə İbrahimov yazır: "Azərbaycan dili
qanadlı xəyalları, coşqun ehtirasları, dərin fikirləri ifadə
edə bilir. Eyni zamanda bu dil gözəldir, cazibədardır, şerlə,
ahənglə, musiqi ilə doludur”.
Azərbaycan dili əsrlər boyu inkişaf edərək, kamil bir dilə
çevrilmişdir. Bu incə və lətafətli dil bütün dövrlərdə öz
gözəlliyi və şirinliyi ilə dünya dilləri arasında nüfuz qazanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, tanınmış sənətkarlar bu dilin
cazibəsinə düşərək onu öyrənmək həvəsində olmuşlar.
Böyük rus şairi M.Y.Lermontov Qafqazda olarkən dostu
S.A.Rayevskiyə yazırdı ki, Avropada fransız dilini bilmək
nə qədər vacibdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dilini bilmək
o qədər zəruridir.
Xalq şairi Səməd Vurğun ana dilini xalqın namusu, tarixi, vicdanı adlandırırdı.
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Ulu öndər Heydər Əliyevin 18 iyun 2001-ci il tarixli
fərmanında deyilir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət
dili Azərbaycan dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq edilməsi və
sərbəst inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Tarixin
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müxtəlif mərhələlərində dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, təzyiq və təhriflərin nəticələrinin aradan qaldırılması
üçün hazırda ölkəmizdə çox əlverişli şərait mövcuddur. Dil
öz daxili qanunları əsasında inkişaf edirsə də, onun tədqiq
və tətbiq edilməsi üçün yaradılmış geniş imkanlar bu
inkişafın daha sürətli və dolğun olmasına təkan verir”.
Konseptual səciyyə daşıyan bu fikirlər bütün dövrlər
üçün Azərbaycan dilinin fəlsəfi mahiyyətini özündə təcəssüm edir və metodoloji əsas kimi tədqiqatçıların bu sahədə
elmi fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirir.
Dil haqqında görkəmli rus yazıçısı Konstantin Uşinski
demişdir: “Bir millətin, xalqın varını, dövlətini əlindən alsan, o millət ölməz, yaşayar. Ancaq ana dilini əlindən alsan, həmin millət məhv olar, ondan əsər-əlamət qalmaz”.
"Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı"nın Prezident İlham Əliyevin 2013cü il 9 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunması mənəviyyatımızm aynası olan ana dilimizin saflığının və zənginliyinin qorunması yolunda mühüm tarixi hadisədir. Dövlət
Proqramının 2013-2020-ci illər ərzində məqsədi Azərbaycan dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət qayğısının
artırılması, Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsi, ölkədə dilçilik araşdırmalarının əsaslı surətdə yaxşılaşdırılmasıdır.
Dilin milli varlığın mühafizəsindəki roluna dair dünya
xalqlarının mütəfəkkirləri çoxsaylı əsərlər yazmış, zəngin
elmi-nəzəri irs qoyub getmişlər. Dil hər bir milli mədəniyyətin əsası, mənəvi dəyərlərimizin davamlı daşıyıcısıdır.
Ana dilinin inkişafi, zənginləşməsi üçün zəruri tədbirlər
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həyata keçirmədən xalqın milli ruhunu qorumaq mümkünsüzdür.
Dil həmişə mənəvi qayğı tələb edən ən aktual məsələdir.
Ana dili beşik başında layladan başlayır. Laylalı-bayatılı
ana dilimiz həm də hər birimizin varlığıdır. Layla bayatı
şəklində olub, uşağı yatırmaq üçün beşik başında oxunan
nəğmədir.
Layla ilə bizə beşik başında oxunan, dünyanın ən gözəl,
qədim dillərindən biri olan Azərbaycan dilimizi sevək, onu
inkişaf etdirək, yabançı sözlərdən qoruyaq, övlad məhəbbəti bəsləyək.
İmran Əbilov, Respublikanın Əməkdar Kənd
Təsərrüfat işçisi, Respublika Ağsaqqallar Şurası İdarə
Heyətinin üzvü.
Şəddat Cəfərov, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi.
Şahrza Ağayev, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Qabaqcıl təhsil işçisi, Yazıçılar və Jurnalistlər
birliklərinin üzvü.
“Kredo” qəzeti, 27 yanvar, 2018-ci il
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V BÖLMƏ
“VƏTƏNƏ VURĞUN: ÖMÜRDƏN SƏHİFƏLƏR”
KİTABI HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR
“VƏTƏNƏ VURĞUN: ÖMÜRDƏN SƏHİFƏLƏR”
Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbi irsi sırasında
yerinin, çəkisinin olması milli-mənəvi dəyərlərimizin məxsusiliyi, fərdi insanların yaradıcılıq imkanlarının genişliyi
və manevr etmək cəhdləri, eləcə də, humanizm prinsipləri
əsasında yazıb-yaratmaq istedadı ilə bağlıdır. Yaranan hər
bir nümunədə Azərbaycanın dövlətçilik prinsipləri, onun
coğrafiyası, tarixi, tanınmış simaların portret cizgiləri və s.
əsas xətt olaraq təqdim olunur. Buradakı hər iz tariximizin
bir parçası, yaşanılan illərin əks-sədasıdır, desək fikrimizdə
yanılmarıq. Bu yaxınlarda Respublika Ağsaqqallar Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Respublikanın Əməkdar Kənd
Təsərrüfatı işçisi İmran Əbilovun “Araz” nəşriyyatı tərəfindən çapdan çıxan “Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr”
kitabı da, məhz həyatını tarixin müxtəlif dönəmlərində
yaşamış böyük ömür yolunun salnaməsini xatırladır. Burada oxucu bir çox həqiqətlərlə baş-başa qalır. Kitab bir insan
taleyinə naxış salan illərin məcmusu əsasında yaranıb. Bu
kitabda yaşadığı ömrün səhifələrini vərəqləyən İ.Əbilovun
keçdiyi yolu, ictimai fəaliyyəti, eləcə də, onun nəslinin
nümayəndələrinin fəaliyyəti ilə tanış oluruq. Elə bu nümunə müəllifin ömür yolunu işıqlandıran bir sənəddir. Kitaba
daxil olan yazılarda müəllifin vətənpərvərlik hissləri, onun
humanizmi, incə duyğuları diqqəti cəlb edir.
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Müəllif “Dahi insan haqqında unudulmaz xatirələr”
başlıqlı məqaləsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969-cu
ildə MK birinci katibi vəzifəsinə təyin olunduğu dövrə
nəzər salır və həmin illərdə, ölkənin bütün sahələrinə
olduğu kimi, kənd təsərrüfatına da diqqət ayırmasına diqqət
çəkir və həmin illərdən başlayaraq, Azərbaycanın uğurlu
inkişaf dövrü yaşamasını qeyd edir. Ulu Öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikada kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün həyata keçirilən böyük işlər bu kitabda ətraflı
xatırlanır. Xatırladq ki, İ.Əbilov Beynəlxalq Camışçılıq
Federasiyasının Daimi Komitəsinin üzvüdür.
İ.Əbilov o insanlardandır ki, zəngin ömür yolunda dövrünün tanınmış ziyalıları ilə görüşmüş və dostluq etmişdir.
Müxtəlif illərdə bir çox vəzifələrdə çalışmış İ.Əbilov kənd
təsərrüfatı sahəsində çalışsa da, şeirə, poeziyaya bağlılıq
onu müasirləri olan şair və yazıçılar ilə tanış edir. “Rəsul
Rza və Mehdi Hüseynlə unudulmaz görüş”, “İlyas Əfəndiyevlə mənalı görüşlər” və digər başlıqlı yazılarda bunun şahidi oluruq.
Kitabda müəllifin ömrünü unudulmaz edən xarici dövlətlərə səfərləri də yer alıb ki, İsveçdən, Misirdən və Bolqarıstandan olan təəssüratları zəngin görüşlərin ifadəsində
müstəsnadır. Foto-şəkillər isə mənalı bir ömür yaşamış
insanın zəngin, maraqlı izlərini oxucuları tanış edir. Bədii
düşüncələrinə yer ayıran müəllif “Ləyaqət”, “Tac-Mahal”
kimi şeirləri ilə oxucularını könül dünyasına qonaq edir və
niskin ruhlu misralarında könlünün xoş ovqatını nəzmə
çəkir. Uşaqlığını, gənclik illərini, ömrünün ən gözəl çağlarını qələmə alan İ.Əbilovu xatirələr hər an keçdiyi o yollara
aparır və şair xəyallar qoynunda yaşayaraq, keçmişi ilə bu
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günü arasında yaranmış o izləri bədiiləşdirib oxuculara
təqdim edir və bu təqdimatda onun dünyasının gənclik illəri
ilə sıx bağlı olduğunu görürük.
“Səs” qəzeti, 18.03.2017
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MƏNALI ÖMRÜN SƏHİFƏLƏRİ
Hər ömür bir kitabdır, deyirlər. Fəqət hər kitab oxunaqlı olmur. Kitab var, oxuyanda cəhd
edirsən ki, sonuna çatıb canını
qurtarasan. Kitab da var, ayrıla
bilmirsən, qəhrəmanın yaşantılarını onunla birgə izləyirsən.
Bir kitabla tanış oldum –
İmran Əbilov “Vətənə vurğun
ömürdən səhifələr”. Redaktoru
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Yazıçılar və Jurnalistlər
Birliklərinin üzvü Şahrza Ağayev. Ş.Ağayevin “Müdrik
insan” başlıqlı yazısı diqqətimi çəkdi: “Alovlu vətənpərvər
İmran Əbilovda xalq sevgisi, torpaq eşqi, Vətən istəyi çox
böyükdür”.
Bioqrafik kitabı müəllif Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi Şəddat Cəfərova avtoqrafla bağışlamışdı. Kitabı birnəfəsə oxudum. Maraqlı bir müsahiblə həmsöhbət olduğuma, ləyaqətli bir ömrü izlədiyimə sevindim. Həqiqi mənada
vətənə vurğun ömürdən səhifələr...
Gəlin, birlikdə vərəqləyək...
İmran Əbilov müharibə dövrünün bütün uşaqları kimi
zamanın ağrı-acılarını yaşayıb, yeddillik təhsildən sonra
Lənkəran Pedaqoji Texnikumunda təhsil alıb. Təyinatla
Masallının Boradigah kəndində müəllim işləyib. 19541959-cu illərdə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuyub, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Masallı rayonunun
Həsənli kəndində “Şən həyat” kolxozunda baş zootexnik
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kimi fəaliyyətə başlayıb. 1960-1962-cı illərdə Masallı
rayon Partiya Komitəsində təlimatçı, Masallı rayon Komsomol Komitəsində birinci katib, həmin ilin mart ayından
Azərbaycan LKGİ MK-nın təşkilatçısı, 1963-1969-cu illərdə Masallı rayon Kənd Təsərrüfatı İstehsalat İdarəsinin
rəisi işləyib. Masallı və Yardımlı rayonlarının tabe olduqları bu idarənin rəisliyi o dövrdə hər hansı rayonun birinci
karibinin vəzifə səlahiyyətində idi. 1969-cu ilin iyun ayından bu vəzifədən Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini təyin
olunub. 1991-ci ilə kimi bu vəzifədə çalışıb. Sonra Dövlət
Aqrar-Sənaye Komitəsinin sədr müavini, 1991-ci ildən
Azərquşsənaye Dövlət Şirkətində vitse-prezident kimi fəaliyyət göstərib. 1997-ci ildən Nazirlər Kabinetinin AqrarSənaye şöbəsində baş məsləhətçi işləyib. 2011-ci ildən
dövlət qulluğu təqaüdçüsüdür.
Sadalanan bu rəqəmlər arasında vətən naminə, insanpərvərlik naminə o qədər unudulmaz anlar var ki, bir yazıya
sığmaz. İmran Əbilov o xoşbəxtlərdəndir ki, ömrün müdriklik zirvəsindən fəxarətlə boylanır geriyə. 82 illik ömrünün sevincli anlarını da yaşadır yaddaşında, nisgilli anlarını
da. Uşaqlıq illərinin nisgilini ürəyində gəzdirsə də, sonrakı
illərin uğurları rahatlıq gətirir qəlbinə. Uğurlu günlərini
atasının görə bilməməsinə təəssüflənir. II Dünya müharibəsinin ağır illərində atası Rəşid Əbilov öz kəndlərində kolxoz sədri işləyib. 1943-cü ildə Bədəlan kəndinə sovet sədri
təyin edilir. Bədəlan kənd sovetliyinə 8 kənd, 6 kolxoz
daxil idi. 1945-ci ildə yenə Mahmudavara kolxoz sədri
göndərilir. Qarşısına şərt qoyulur – ya dağılmış kəndi qaldırmalı, ya da partbiletı təhvil verməli... Əyninin kostyumunu, ev əşyalarını satıb Astaradan, Lənkərandan çəltik
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toxumu, işlək heyvan, Biləsuvardan buğda toxumu alır.
Qısa müddətdə kolxozun göstəriciləri qalxır, adamların
güzəranı düzəlir. Lakin qəlbiqaraların, dargözlərin paxıllığı
başlayır. İntriqaların kökü rayon mərkəzindən gəlir. Rayona, kolxoza dəfələrlə yoxlamalar, komissiyalar göndərilir.
Bütün bunlara mərdliklə sinə gərsə də, Rəşid Əbilovun ürəyi sarsıntılara tab gətirmir. Həyata keçirəcəyi arzular, görəcəyi işlər yarımçıq qalır. 1961-ci ildə dünyasını dəyişir.
Oğlanları – Şirvan və İmran Əbilov qardaşları atalarının
yarımçıq arzularını onun istəyindən də artıq həyata keçiriblər. Və atalarının vəsiyyətinə görə heç kimlə kin-ədavət
saxlamayıblar. Yaxşı əməlləri, cəmiyyətdəki nüfuzlu mövqeləri ilə onları “cəzalandırıblar”.
Rəşid kişiylə bağlı yaddaşında nisgilli nüanslar yaşasa
da, qəlbinə rahatlıq gətirən həzin xatirələr də var. Boradigah məktəbində müəllim işləyərkən ilk maaşını atasına verdiyi gün atasının oğul qazancına sevinməsi hər zaman
yaddaşındadır. Gəncədə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Stalin təqaüdü ilə oxuması atasına başucalığı gətirib. Hər ay
800 manat təqaüd alması bir ailənin aylıq qazancına bərabər idi.
İmran müəllimlə şəxsən tanış olanda illərin dostu kimi
görüşdük “Ömür kitabı”ndan çox şey əxz etmişdim. Danışdıqca yaddaşında canlandırdığı işıqlı simaları olduğu kimi
təqdim etməyə çalışır. Yüksək kürsülərdə olsa da, ləyaqətli
övlad, təmkinli ər, qayğıkeş ata, əsl vətəndaş, vicdanlı məmur ömrü yaşayır. Lap cavanlığından şeirə üz tutub sözə,
sənətə vurğunluq onu söz, sənət nəhəngləri ilə birləşdirib.
Pedaqoji texnikumda oxuduğu illərdə “Komsomol yolu”
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qəzetinin redaktoru olur. Sevimli müəllimi Ülvi təxəllüslu
Qüdrət Xəlilov tələbələrə hər zaman ruh verir. Əlaçı, istedadlı tələbə İmrana isə xüsusi diqqət göstərir. Günlərin birində Qüdrət müəllim İmrana Səməd Vurğuna məktub yazmağı tapşırır. İmran boyük şairə məktub yazır və divar
qəzetlərinə nəsihət və tövsiyyələrini yazmasını xahiş edir.
Amma inanmır kı, nəinki Azərbaycanda sevilən, Sovetlər
İttifaqında tanınan şair ona cavab yazmağa vaxt tapa. Lakin
dahilər hər zaman böyük insani xüsusiyyətləri ilə yaşayırlar
tarixdə. Bir də eşidir, texnikumun direktoru onu axtarır.
Xalq şairi Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının xüsusi zərfi ilə
tələbəyə cavab göndərir. Zərfdə iki məktub olur – birinci
məktub şəxsən İmrana, ikincisi divar qəzetinə. Xalq şairinin məktubları nəinki İmranın, texnikumun tarixində hadisəyə çevrilir. Bu hadisə yerli qəzetdə də işıqlandırılır.
İmran üçün ikinci unudulmaz hal o idi ki, məktubu Səməd
Vurğun onun doğum günündə - 23 oktyabr 1952-ci ildə
imzalamışdı. 1955-cı ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuyarkən tələbələrin görüşündə Səməd Vurğunla
şəxsən tanış olur. Tələbə yoldaşlarına şairlə məktublaşmasını qürurla söyləyir (Həmin məktub Səməd Vurğunun ev
muzeyində qorunur – S.Ə.) Tələbələrlə görüşə Səməd
Vurğunla yanaşı bütün türk dünyasının sevimli şairi Nazim
Hikmət də gəlibmiş. Görüşdə şairin yaradıcılığı haqqında
İmran Əbilov məruzə edir və “Oğlum Mehmete” adlı şeirini söyləyir. Yaradıcılığı haqqında ətraflı məruzə və şeirdən
mütəəssir olan Nazim Hikmət İmranı bağrına basıb öpür.
Poeziya nəhəngi Rəsul Rza, ədəbi tənqidin atası sayılan
Mehdi Hüseynlə Qızılağac Dövlət Qoruğunda quş, balıq
ovladıqlarını xoş xatirələrlə anır. Məşhur simalardan İlyas
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Əfəndiyev, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Xəlil Rza
Ulutürk, Vəli Axundov, Maqsud Əlizadə, İmamverdi Əbilov, İsmayıl Dağıstanlı, Habil Əliyevlə ömürlərinin sonuna
kimi dostluq münasibətində olub.
İmran Əbilov yaddaşının ən işıqlı simaları arasında, dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevi yaşadır. 1969-cu ildən başlayan
görüşlərini ən kiçik incəliklərinə kimi qələmə alıb: “1969-cu
ilin iyununda nazir müavini kimi fəaliyyətə başlayandan bir
ay sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Sonrakı fəaliyyətimin əsas hissəsi bu dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi altında
oldu. Yaxşı bilirdik ki. H.Əliyevlə hər hansı bir məsələ
haqqında danışmaq üçün ciddi hazırlaşmaq lazımdır. İlk
kəlmələrindən bilirdi ki, işin içindəsən, ya yox. Danışanda
hər sözünə diqqət yetirməli idin. Lakin müsahibinə elə
şərait yaradırdı, adam özünü sərbəst hiss edir, fikrini tam
bildirirdi. Yaddaşı haqqında isə əfsanələr danışmaq olar.
1979-cu ilin yayında Bərdədə kənd təsərrüfatı işçilərinin
zona müşavirəsi keçirilməli idi. Nazir Məmməd Əsgərov
Heydər Əliyevin Bərdəyə gedəcəyini, Kirov adına sovxozun fermasına baxacağını söylədi və mənim orda hazırlıq
işlərinə başlamağımı tapşırdı. Bir gün əvvəl fermada olub
hazırlıq işləri gördük. Ertəsi gün respublika rəhbəri əlaqədar nazir və katiblərlə fermaya gəldi. Hamımız ağ xalatda
Heydər Əliyevi qarşıladıq. Bərdənin raykom katibi Rüstəm
Səfəraliyev məni respublika başçısına təqdim edərək –
nazir müavinidir dedi. Heydər Əliyev Səfəraliyev tərəfə
döndü və bir qədər acıqla dedi: “Deyirsən mən nazir müavini Əbilovu tanımıram?” Heydər Əliyev 1982-ci ilin mart
ayında heyvandarlıq üzrə plenum keçirməli idi. Biz buna çox
ciddi hazırlaşırdıq. Həmin dövrdə mən onunla kabinetində
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iki dəfə şəxsən görüşdüm. O bütün sahələrdə olduğu kimi,
sanki heyvandarlıq üzrə də akademik idi.
Bütün incəlikləri soruşdu və axırda dedi ki, heyvandarlıq
adi sahə deyil, böyük bir elm sahəsidir”.
Böyük qardaşı Şirvan Əbilov da Ulu öndərin sadiq silahdaşlarındandır. Yeni Azərbaycan Partiyasının Masallı şöbəsinin yaranmasında xüsusi səyi olanlardandır. Bu gün hər
iki qardaş özünü Heydər Əliyev dövrünün yetirməsi hesab
edir. Azərbaycan dövlətçiliyinə, cənab prezident İlham
Əliyev işinə sədaqətli olduqlarını hər sahədə nümayiş etdirirlər. İmran Əbilov kitabın “Görkəmli şəxsiyyət” bölümündə bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə
haqqında fikirlərini bölüşür: “Lənkəranın kiçik Cil kəndində dünyaya göz açan bu insan bilməzdi ki, sonralar öz
dövrünün ən böyük din xadimi olacaq. Cil kəndini əsrarəngiz edən Sexəlifə ocağı öz əzəməti ilə cənub bölgəsində
məşhurdur. Adam ordan keçəndə sirlər dünyasına düşür,
qəlbini saf hisslər bürüyür.
Lənkəran Pedaqoji Texnikumunda oxuyarkən o yolu
piyada keçər, ocağın həyətində bitən əzəmətli ağaclara
uzaqdan baxar və Allaha dualar edərdim. Deyirlər, bir nəfər
şöhrətin ardınca qaçır, əldən-ayaqdan düşür, lakin onu tuta
bilmir. Bir nəfər isə şöhrətdən qaçır, şöhrət onu qovur.
Nəhayət, şöhrət o adamı tutur və bir daha buraxmır. Deyərdim ki, bu şəxs Şeyxin özüdür. Şöhrət əsl sahibi kimi onu
tapıb”.
İmran müəllim uşaqlığından din, iman sahibidir. Allah
sevgisi onu ömrünün müdrik çağında Məkkədə müqəddəslərlə qovuşdurub. Müqəddəs yerləri ömür-gün yoldaşı
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Gülsara xanımla, övladları Azər, Vüsal və Ülkərlə birgə
ziyarət edib.
“Vətənə vurğun ömürdən səhifələr”dən başqa nüanslar
da əldə etdim. Dünya ölkələrində İmran Əbilov dəfələrlə
Azərbaycanın təmsilçisi olub. Təkcə kənd təsərrüfatı mütəxəssisi kimi deyil, bir vətəndaş, bir ziyalı olaraq öz simasında Azərbaycan haqqında fikir formalaşdırıb. Hindistanda
SSRİ-dən gedən nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Gəncədə təhsil illərində müəllimi və himayədarı olmuş professor Ağaxan Ağabəylinin də orda iştirakını xüsusi vurğulayır. “Ağaxan Ağabəyli mənim üçün sanki yenidən kəşf
olundu, ucaldı, dahiləşdi”. Azərbaycan heyvandarlığına
yardımçı olan digər xalqların nümayəndələrinin adlarını –
Lev Kuznetsovu, İvan Kuzmini hörmətlə anır.
Misirdə keçirilən Ümumdünya Camışçılıq Konqresinə
SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin razılığı ilə Sovet İttifaqından yalnız İmran Əbilovun iştirakı məsləhət görülür.
Çünki camışçılıq əsasən Azərbaycanda idi. Konqresə qədər
Qahirədə Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini, süfrə mədəniyyətini nümayiş etdirir. Məruzəsiylə bütün dünya alimlərini razı salır. Suallara ətraflı cavablar verir. Konqresdən
sonra dünyanın 5 görkəmli aliminə, o cümlədən, İmran
Əbilova Misir Elmlər Akademiyasının Fəxri Diplomu və
medal verilir. Bolqarıstanda keçirilən Beynəlxalq Camışçılıq Konqresindəki məruzələri dünya alimlərinin diqqətini
cəlb edir. Konqresin Daimi Komitəsinin üzvü seçilir.
Sonrakı tədbirlərdə SSRİ Damazlıq Şurasının üzvü, zebuçuluq üzrə Damazlıq Şurasının həmsədri seçilir.
İsveç görüşləri də unudulmazdır. Xalq şairi Nəbi Xəzri,
xalq artisti Emin Sabitoğlu, yazıçı-dramaturq, professor
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Aqşin Babayev, ADU-nun (BDU) rektoru, professor Faiq
Bağırzadə, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Boran Quliyevlə
keçirdiyi işgüzar səfərlər yaddaşında əziz xatirə kimi yaşayır.
Erkən gəncliyindən özünü vətənpərvər ziyalı kimi formalaşdıran İmran Əbilovun taleyinə Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmaq da düşüb. 1991-ci ildə hadisələrin
qızğın vaxtında azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə, kolxoz
və sovxozlarda müşavirə keçirilir. Müşavirədə görülmüş və
görüləcək işlər barədə Əbilovun hesabatı dinlənilir. Hesabat məruzəsindən rayonların da, təsərrüfatların da rəhbərləri razı qalırlar... Şuşada, Xankəndində, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdam və Xocalıda üzləşdiyi ağlasığmaz erməni
vəhşiliklərini unuda bilmir. Dəfələrlə özü də ölümlə üzləşib. Görünür, Tanrının nəzəri üzərində imiş... Azərbaycan
bayrağının Qarabağda dalğalanacağı günü gözləyir və o
günə ümidlidir. Respublikanın Əməkdar Kənd Təsərrüfatı
işçisi, Əmək və Qarabağ müharibəsi veteranı İmran Əbilov
ömrünün ahıl çağını yaşasa da, yenə fəaliyyətdədir. Respublika Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvüdür. Heç
bir dövlət qulluğunda işləməsə də, İmran müəllimlə görüşmək mənə o qədər də asan olmadı. Hər dəfə zəngləşəndə
bir tədbirdə olduğunu söylədi. Dostlarına bu gün də sədaqətlidir və onları həyatda qazandığı ən böyük nemətlərdən
biri hesab edir. Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov, Şuranın tanınmış ağsaqqalları, xalq və dövlət qarşısında böyük xidmətləri olan Allahşükür Paşazadə, Arif
Paşayev, Sudeyif İmamverdiyev, Teymur Bünyadov, Yaqub Mahmudov, Vasim Məmmədəliyev, Akif Rəfiyev,
Xoşbəxt Yusifzadə, Adilə Namazova, Əhliman Əmiraslanov,
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Qəzənfər Paşayev və başqa dəyərli ziyalılarla bır sırada
olması ilə qürur duyur. Dosta sədaqət xarakterinin dəyişməz cizgiləndirəndir.
Vaxtını əsasən Pirşağıdakı bağında keçirir. Ömür-gün
yoldaşı Gülsara xanımla bu il toylarının 55 illiyini qeyd
edəcəklər. Bağının sakitliyinə, sərinliyinə, özünün qonaqpərvərliyinə, xoş aurasına dostları da yığışır, oğul-uşaqları
da, qohum-əqrəbası da. Belə birgəliklərdə hamı xoş ovqat
yaşayır. İmran müəllim Gülsara xanımla dörd övlad böyüdüb. Ülkər, Azər, Sevinc, Vüsal – cəmiyyətdə layiqli nüfuz
sahibidirlər. Onlardan törəyənlər də ailəyə yalnız başucalığı
gətirirlər.
Bir insan ömrünü vərəqlədim, ömrün bəzi məqamlarını
qələmə alıb yazıya gətirdim. İmran Əbilovdan yazmaq
üçün yalnız "ömür kitabı" kifayət etmir. Özü ilə ünsiyyətdə
olanda dahi bir insanı kəşf etmiş olursan. İki-üç görüşümüzdə bunun şahidi oldum. Yenidən görüşənədək, İmran
müəllim!
S.Əlibəyli,
“Söz” jurnalı, iyun, 2017
Eyni adlı məqalə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin inkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun layihəsi əsasında hazırlanaraq
24.10.2017-ci il tarixində “Kaspi”qəzetində dərc edilib.
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MƏNALI ÖMRÜN İŞIĞINDA
(ixtisarlara)
Hər bir insanın ömür payı vardır. Kimi faydalı, kimisi
isə mənasız işlərə bu əvəzsiz sərvəti xərcləyir. Xoşbəxt o
insandır ki, ömrünü özünə, ailəsinə, elinə, xalqına, vətəninə
sərf edib, mənalı xidmət etməkdən qürur duyub və ona nail
olsun. Belə insanlar az deyildir. Onlardan biri də İmran
Rəşid oğlu Əbilovdur.
Bu yaxınlarda İmran Əbilovun müəllifi olduğu "Vətənə
vurğun: ömürdən səhifələr” mənalı həyatından bəhs edən
280 səhifəlik kitabı “Araz” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Kitabın məzmunu ilə dərindən tanış olanda sanki
bir müdrik insanın vətəndaş kimi hesabatını, kimliyini,
mənəvi borcunun necə reallaşdırdığını dərk etmiş olursan.
...Qısa tanışlıqdan məlum olur ki, o, respublikada ən çox
rəhbər işdə çalışan dəyərli kadrlardan biri olmuşdur. 10 il
rayonda kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi, 22 il nazir müavini, 7 il Dövlət Quşçuluq Şirkətində vitse prezident, 14 il
Nazirlər Kabinetində KT şöbəsində işləməklə ümumilikdə
53 il səmərəli fəaliyyəti nəticəsində möhkəm etimad qazanmışdır.
Onun respublikada fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə,
o cümlədən, Masallı rayonunda kənd təsərrüfatının inkişaf
etdirilməsində göstərdiyi xidmətləri Ulu öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində mümkün olmuşdur.
İmran Əbilovun səmərəli fəaliyyəti haqqında olan məlumatlardan aydın olur ki, harada çalışmasından asılı olmayaraq yüksək insani keyfiyyətlərinə görə həmişə cəmiyyətdə böyük nüfuz qazanmışdır.
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Zəngin həyat təcrübəsinin gənc nəslin şəxsiyyət kimi
inkişafında töhfə olacağına inam ifadə edən dəyərli ağsaqqal İmran Əbilovun kitabda təsbit etdiyi dəyərli fikirləri ilə
oxucuları tanış etməyi məqsədə uyğun sayırıq. "Yadıma
1943-1944-cü illər düşür. Müharibənin dəhşətli ağır günləri
idi. Atam Rəşid İsa oglu Əbilov bu dövrdə Masallı rayonunun Bədəlan kəndində kənd sovetinin sədri işləyirdi.
Onun "bronu" olduğuna görə orduya çağırılmamışdı. Ancaq arxa cəbhədə, deyərdim ki, müharibədən də çox çətin
günlər keçirdi. O vaxt mənim 7-8 yaşım olardı. Aclıq hər
tərəfdən tüğyan edirdi. Bizim vəziyyətimiz nisbətən fərqli
idi. Ac insanlar dilənir, nələri vardısa, hamısını çörəyə dəyişir, satırdılar. O vaxt vəziyyət hər cəhətdən çətin idi.
Bizim qonşuda adamlar bir ölmüş camış balasını basdırdıqdan beş gün sonra aclıqdan onu torpaqdan çıxardıb
bişirib yediklərinin şahidi olmuşam. Doğrudan da bir parça
çörəyin həsrətində olmaqdan böyük faciə ola bilməz.
Dinamik inkişaf edən, dünyanın qüdrətll ölkələri ilə bir çox
sahədə inteqrasiya quran Azərbaycanımızla fəxr etməliyik”.
Müəllif kitabda tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin müdrik
fikirlərini təqdim edir və onun rəhbərliyi ilə keçirilən
tədbirlərdən, ömrünün tələbəlik və əmək fəaliyyətinin dəyərli məqamlarından, şəxsi həyatından, yaradıcı insanlardan,
din xadimlərindən, rəsmi işgüzar səfərlərindən, dövlət xadimlərindən, ölkədə çalışan rəhbər mütəxəssislərdən, alimlərdən, Qarabağ olaylarından, müdrik kəlamlardan, doğmalarından, həyatının fərəhli anlarından ibrətamiz söhbətlər
açır.
Təəssüratlar: “1975-ci ilin ortaları idi. Mərkəzi Komitənin bürosunda Abşeron rayonundakı Ramana südçülük
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kompleksinin cins mal-qara ilə təmin olunması məsələsi
müzakirə olunurdu. RPK-nin birinci katibi Tamara xanım
Hümbətova şikayətləndi ki, kompleksi keyfiyyətsiz tikiblər,
həm də mal-qara gətirə bilmirik. MK-nın birinci katibi
Heydər Əliyev büronu özü aparırdı.
Müzakirə zamanı Nazirlər Sovetinin sədr müavini Ş.Rasizadəyə, MK-nın şöbə müdiri L.Rəcəbovaya, KT naziri
M.Xəlilova və mənə tapşırıldı ki, təcili kompleks yenidən
qurulsun və cins mallarla təmin edilsin.
Bürodan sonra tapşırığa əsasən mən, sovxozlar nazirinin
müavini H.Abdullayev, KTN-nin idarə rəisi N.Bağırov
Belorusiyaya cins mal gətirmək üçün ezam olunduq.
Minskdə olduq və oradan da Brest şəhərinə yollandıq.
Böyük Vətən müharibəsinin ilk günü Brest qalasına olan
hücumun acı nəticələrini gördük. Həqiqətən də xalq və
ordu böyük qəhrəmanlıq göstərmişdir. Adam bu mərdliyə
və göstərilən şücaətə valeh olurdu.
Qalanın və binaların bütün divarları minlərlə gülədən
deşilmişdi. Nəzərdə tutulan plana görə biz 600 baş Polşadan gətirilmiş cins malları qəbul edib, Bakıya yola saldıq.
Nazir müavini rəhmətlik Hacıməmməd Abdullayev özü də
vaqonla Bakıya qayıtdı.
Mən və rəhmətlik Nurəddin Bağırov isə təyyarə ilə
Minskə getdik. Orada Belorusiyanın nazir müavini Minçenko bizi Belaya Puşşada qonaq elədi və sonra biz Bakıya
qayıtdıq. Heydər Əliyevin tapşırığını icra etdiyimiz üçün
çox sevinirdik və qürur duyurduq. Bu da yadda qalan yaxşı
xatirələrdəndir”.
“İlk dəfə xaricə səfərim Hindistana olub. Mən keçmiş
Sov.İKP MK-da Aleksandr İvanoviç Linkovun və SSRİ KT
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nazirinin müavini Lev Nikolayeviç Kuznetsovun təklifi ilə
Hind-Sovet simpoziumunda (camışçılıq üzrə) iştirak etmək
üçün noyabr 1978-ci ildə Hindistana getdim. Nümayəndə
heyətinə görkəmli alim, dünya camışçılıq elminin banilərindən biri prf. Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəyli, Azərbaycanın keçmiş MK-nın şöbə müdirinin müavini Surxay
İmran oğlu Tağızadə, Gürcüstandan İvan İliç Sivsivadze
daxil idilər.
Moskvada olarkən məlum oldu ki, prof A.Ağabəyli
infarkt keçirtmişdir. Bu səbəbdən onu Hindistana buraxmadılar. Hindistana təyyarə ilə uçduq və orada bizi qarşıladılar. Hindistan Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini
doktor Soni qəbul zamanı ilk sözündə Ağabəylini soruşdu.
Sonra axşam səfir Vorontsov bildirdi ki, simpoziumu Hindistanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Ağabəylisiz keçirmək
istəmir. Həmin simpozium Sovet-Hindistan adına olsa da,
oraya 50 ölkədən nümayəndələr, alimlər dəvət edilmişdi.
SSRİ Hökumətinə bu barədə məlumat verildi. Səhərisi gün
Ağabəylini təcili Hindistana yola saldılar. Professorun gəlişi bizi və alimləri çox sevindirdi.
“Müqəddəs Məkkə və Mədinə torpağına ziyarət. Uzun
müddət bu iki müqəddəs şəhərlərə gedib Kəbə evini və
Mədinədə əziz peyğəmbərimizin qəbrini ziyarət etmək
arzusu məni rahat buraxmırdı. Zaman-zaman insanlar həmin müqəddəs yerlərə gedib-gələndən sonra fərəhlə danışıqlarını dinlədikcə, onlara həsəd aparırdım. Bəzən fikirləşirdim ki, mən niyə o yerlərə gedə bilmədim. Sovetlər İttifaqı dövründə bu yerləri gedib ziyarət etmək mümkün deyildi. Ancaq 1985-ci ildə Misir Ərəb Respublikasında olarkən İmam Hüseyn məscidini ziyarət etmək mənə qismət
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otdu. Bununla özümə böyük təsəlli verirdim. 2011-ci ilin 8
avqustunda təqaüdə çıxdım. Fikrim var idi ki, İran İR-da
Məşhəddə İmam Rzanın qəbrini, məqbərəsini ziyarət etmək
üçün Xorasana gedim. Bu xəyallarla yaşayarkən oğlum
Vüsaldan belə bir təklif gəldi ki, üçümüz mən, Gülsara və
Vüsal Məkkəyə ümrə ziyarətinə gedək. Bu mənim üçün bir
qədər xəyal kimi görünürdü. Vüsal viza və biletlərimizi
aldı. 3 yanvar 2012-ci ildə gündüz çox böyük sevinclə
təyyarə ilə Bakıdan İstanbula uçduq. Orada 5 saat gözlədik,
sonra Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə uçmalı olduq.
Onu da deyim ki, hələ Bakıda olarkən qohumum dindar
Vüsal Cahangirinin vasitəsi ilə Məkkədə bir türklə Davudla əlaqə saxlamalı olduq. O, bizi Ciddədə qarşılayıb,
Məkkəyə, Mədinəyə aparıb, sonra da geriyə yola salmaqda
bələdçilik etməli idi. İstanbuldan Ciddəyə təyyarə 4 saatdan
çox uçdu. Bizi Davud gecə saat 3-də qarşıladı. Ehram paltarlarını alıb, təyyarə meydanındaca qaydalara əməl edib,
Davudun maşını ilə müqəddəs Məkkəyə-Kəbəyə doğru getdik. Oğlum Vüsal Məkkədə "Mübarək" otelində bizə otaq
sifariş etmişdi. Orada 2-3 saat istirahətdən sonra səhər müqəddəs Kəbənin ziyarətinə yola düşdük. Otelimiz Kəbəyə
çox yaxın idi. Otelin avtobusu ilə Davudun bizə təqdim
etdiyi Əhməd adlı türklə Kəbə evinə daxil olduq. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Mənim üçün bu sevinc daha
da əlçatmaz idi. Əhməd bizə dedi ki, Kəbəyə girərkən başınızı aşağı tutun. Qara daşa yaxınlaşanda nə arzunuz varsa,
onu ürəyinizdə tutub, sonra başınızı qaldırıb ona baxın.
Ürəyim döyünürdü, daxilən güclü sevinc və həyəcan məni
bürümüşdü. Bu anı təsəvvür etmək çətindir. Onu yalnız
yaşamaq lazımdır ki, biləsən. O anı indi də düşünəndə elə
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bil ki, həmin məkandayam. Arzularımı qəlbimdən keçirtdim. Kəbə evinə daxil oldum. Qara daşın yaxınlığına gəldik, adamlar o qədər də çox deyildi. 3- 4 min nəfər, bəlkə
də bir qədər az və ya çox olardı.
Qara daşı 7 dəfə dövrə vurduq, ona əllərimizi də bir neçə
dəfə toxundurduq, daşı öpdük, dualar oxuduq. İbrahim
Peyğəmbərin məqamında namaz qıldıq. Sonra iki dağın
arasına 7 dəfə gedib gəldik. Zəm-zəm suyu içdik. Bu su
demək olar ki, Allahın bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən böyük
möcüzələrdən biridir. Cənab İbrahim Peyğəmbərin dövründən çıxan bu su neçə min illərdir ki, axıb gəlir, xüsusi
dadı var, çox sərindir, insan onu içdikdə sanki dünyaya yenidən gəlmiş kimi özünü hiss edir. ABŞ-da bir qrup alimlər
müəyyən etmişlər kı, Zəm-zəm suyunun tərkibində heç bir
bakteriya yoxdur, ən sərin sudur, geniş müalicəvi əhəmiyyətə malikdir.
Biz həmin sudan imkanımız olan qədər gətirdik, qohumlara da payladıq. O su dadını dəyişmir.
Biz ümrə ziyarətini həyata keçirirdik. Səhərisi gün
Davudla Mədinəyə gedəsi olduq. Məkkədən Mədinəyə 450
km yolu getdik, müqəddəs Peyğəmbərimiz Məhəmməd
əleyhissəlamın məscidinə daxil olduq. Bu məsciddə kişilər
və qadınlar ayrı-ayrılıqda namaz qılır və ziyarət edirlər.
Çox böyük məsciddir. Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eldik,
burada namaz qıldıq.
Mədinədə iki qibləli məscidə gedib, orada da namaz qıldıq. Bir türk restoranında çörək yeyib yenidən həmin gün
Məkkəyə qayıtdıq. Deməli, o gün 900 km-dən da çox yol
getdik, bir an da olsa belə də yorulmadıq və özümüzü çox
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yaxşı hiss etdik. Bütün bunların kökündə daxili inam və
Allaha olan sevgi dayanır”.
Dağlıq Qarabağ hadisələrində fəal iştirakı ilə əlaqədar
İmran Əbilovun xatirələri son dərəcə dramatikdir. “1991-ci
ilin may ayı idi. Mən Xankəndində idim. Orada bütün
nazirliklərin nümayəndələri ilə Azərbaycan KP MK-nin
keçmiş ikinci katibi V.Polyaniçko müşavirə keçirtdi. Mənə
və daxili işlər nazirinin müavini Akif Rəfiyevə tapşırdı ki,
biz Kəlbəcərə gedək. Orada "Sarı-yeri" yaylağında azərbaycanlı çobanlara ermənilər hücum edir və qoyunları kütləvi surətdə Ermənistana aparırlar. Biz Kəlbəcərə getmək
üçün Gəncəyə, oradan da Murov yolu ilə gedib çıxmalı
idik. Bu çox uzaq və qorxulu yol idi. Ağdərə yolu isə bağlı
idi. Ona görə də mən (o zaman Dövlət Aqrar Sənaye
Komitəsinin sədr müavini işləyirdim) Bakıya zəng edib,
vertolyot istədim. Biz Akif müəllimlə və 6 nəfər avtomatçı,
2 nəfər pulemyotçu ilə vertolyota minib Kəlbəcərə uçduq.
Hava yolu da o zamanlar çox qorxulu və təhlükəli idi.
Buna baxmayaraq, biz Kəlbəcərin “Sarı-yeri" yaylağına
çatdıq. İsti suyun “Taxta başı” deyilən yerdə bizi aşağıdan
atəşə tutdular. Bizimkilər də cavab atəşi açdılar. Mən o
yerləri yaxşı tanıdığım üçün pilotları "Ceyran bulağı"
deyilən yerə endirdik.
Allah-Təala bizi bu fəlakətdən də qorudu. Oradaca
"Ceyran bulağı" üstündə rəhmətlik Xalq şairi Səməd Vurğunun bir vaxtlar oturduğu yerdə çörək yedik. Sonra “Sarıyeri" yaylağına getdik. Cəsarətli çobanlarımız öz silahları
ilə özlərini və sürünü mərdliklə qoruyurdular. Polis işçiləri
də avtomatla onların keşiyini çəkirdi. Dağlara əlavə polis
qüvvələri ayrıldı və biz Kəlbəcər rayonuna gəldik.
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RPK-nin birinci katibi (rəhmətlik) İsmayılov Zahid bizi
qonaq otağına dəvət etdi. Bir gecə orada qaldıq. Bakıdan
bizə xəbər verdilər ki, biz təcili Laçın rayonu “Qara-Keşiş"
yaylağına uçmalıyıq. Səbəb ondan ibarət idi ki, ermənilər
İmişlinin həmin yaylaqda olan qoyunlarına, çobanlara
hücum edib 6-nəfəri öldürmüş, 1000-dən çox qoyunu aparmışdılar. Biz vertolyotla o yaylağa getmək üçün əvvəlcə
Laçına gəldik, İmişli RPK-nin birinci katibi Qadir İsmayılzadə də öz adamları ilə orada bizi gözləyirdilər.
Həmin yaylağa uçduq. Vəziyyət bizim hamımızı şoka
salmışdı. Çünki erməni cəlladları İmişli rayonunun Lenin
adına kolxozun 6 nəfər çobanını amansızlıqla öldürmüş, bir
qoca kişini və bir cavan gəlini yandırmışdılar. Atları,
eşşəkləri, körpə buzovları da gedəndə güllələyib, 2000-dən
çox qoyunu Ermənistana sürüb aparmışdılar. Yerdə qalan
toyuqdan tutmuş dəvəyədək hamısını güllə ilə məhv etmişdilər. Çadırları yandırmışdılar. Hamı kədərdən ağlayırdı.
Bu Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərin başlanğıcı imiş. Bizimlə jurnalist də var idi (Allahverdi adında). O, hadisəni lentə çəkdi, lakin biz Bakıya qayıdıb
televiziya ilə onun verilməsini istədik. Lakin buna əməl
olunmadı, nəyə görə məlum olmadı.
Dağlıq Qarabağda Tuğ kəndində - erməni ekstremistlərinin törətdikləri vəhşiliklərin ən şiddətli vaxtı idi. 1991ci ilin aprel ayında yenə də Xankəndində DQMV üzrə
Təşkilat Komitəsinin sədri V.Polyaniçkonun iştirakı ilə
müşavirə keçirildi. DQMV-nin azərbaycanlılar yaşayan
kəndlərində - kolxoz və sovxozlarda Dövlət Aqrar Sənaye
Komitəsinin gördüyü və görəcəyi işlər haqqında mənim hesabatım qoyulmuşdu. Mən məruzə etdim. Onlara neçə baş
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cins mal-qara, qoyun verildiyini, yem və toxum, maliyyə
vəziyyəti ilə əlaqədar nə qədər kredit, avtomaşın, kənd
təsərrüfatı texnikası ayrıldığını, tikinti materialları, qüvvəli
yem, yanacaq, qışlaq, yaylaq və s. verilməsi haqqında ətraflı məlumat verdim. Həmçinin bildirdim ki, o kəndlərdə əlavə 29 kolxoz və sovxoz yaratmışıq, onların ştat vahidləri
təsdiq edilmiş, əlavə baytar müəssisələri yaratmışıq. Digər
rayonlardan azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə mal-qara
üçün 2000 ton ot, küləş və saman, 300 ton qüvvəli yem
ayırmışdıq.
Mənim məruzəmdən həmin təsərrüfatların başçıları və
yeni yaradılmış rayon partiya komitələrinin rəhbərləri çox
razılıq etdilər.
V.Polyaniçko, SSRİ DİN-nin müavini general mayor
Ovçinnikov, DQMV-nin hərbi komendantı general-mayor
Safonov da işimizə yüksək qiymət verdilər.
Sonra V.Polyaniçko mənə tapşırdı ki, mən Hadrutun Tuğ
kəndinə gedib orada bir sıra mübahisəli məsələləri həll
edim, həm da DQMV-nin Kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi
Lazaryanla görüşüb, onu işləməyə təhrik edim.
Bu məqsədlə mən Xocalı rayon aqrar kombinatının direktoru Rafiq Mürsəliyevlə birlikdə Tuğ kəndinə getdik.
Bizimlə Hadrut RPK-nin İkinci katibi (adını unutmuşam)
də gəldi. Biz Ağdama qayıtdıq və Rafiq Mürsəliyevun
UAZ avtomaşını ilə Tuğa yollandıq.
Biz nəhayət 3 saatdan sonra gəlib Tuğ kəndinə daxil
olduq. Mən orada heç olmamışdım. C.Cabbarlının “1905-ci
il” əsərində erməni ilə müsəlanın “döyüşünü” teatr tamaşasında görmüşdüm. Kənddə həqiqətən də ermənilər və azərbaycanlıların evləri bir-birinə çox qarışıb, burada onları heç
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cür ayırmaq mümkün deyildi. Biz məktəb direktorunu tapdıq və belə qərara gəldik ki, məktəbdə oturub söhbət edək.
Məqsəd kənddə ermənilərdən ayrı kolxoz təşkil etmək
və bir sıra sosial problemlərin həlli idi. Biz məktəbdə
müəllimləri görmədik. Məktəb demək olar ki, bağlanmışdı.
Ermənilər bizi görüb dərhal əl-ayağa düşdülər, onlar çox
fəal idilər. Özü də bu təkcə Tuğda deyil, hər yerdə belə idi.
Tuğdan 25-30 nəfər kənd adamlarını toplayıb söhbət
etdik. Bildirdilər ki, ermənilər azərbaycanlıları kənddən
qovurlar. Bu işdə onlara erməni “boyevikləri” çox köməklik
edirlər. Onların ot tayalarını yandırmışdılar. Gecələr kənddə atışma olurdu. Biz əvvəl buna inanmadıq. Sonra saat 4-5
arası olardı, birdən yaxın evlərin birindən bizə tərəf avtomatdan atəş açıldı. Xoşbəxtlikdən tələfat olmadı. Dərhal
atəş açılan tərəfə getdik. Kənddə azərbaycanlı polis də var
idi. Bizə dedilər ki, o evə tərəf getməyin, orada banda var.
Söhbətimizi çətinliklə başa çatdırdıq. Orada guya kolxoz da
yaradıb, sədr də seçdik. Biz Ağdama həmin yoldan deyil,
ayrı yolla qayıtdıq.
İki gündən sonra Bakıya qayıdanda eşitdim ki, Tuğda
ermənilər həmin məktəbi yandırıb və bir neçə azərbaycanlını öldürmüşlər.
Tarixi bir kənd olan Tuğdan azərbaycanlılar yavaş-yavaş
qovulurdular. Bu barədə mən V.Polyaniçkoya məlumat
verməyimə baxmayaraq, ciddi bir dəyişiklik olmadı”.
Zəngin kitabxanası olan İmran Əbilov hələ gənc yaşlarında məsul vəzifələrdə çalışmasına baxmayaraq, ədəbiyyata, incəsənətə mədəniyyətə, klassiklərin, şair və yazıçıların əsərlərinə, aşıq sənətinə xüsusi maraq göstərmişdi. Onun
kitaba daxil etdiyi Səməd Vurğun, Bəxtiyar Vahabzadə, Rəsul
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Rza, Mehdi Hüseyn, İlyas Əfəndiyev, Nəbi Xəzri, İsmayıl
Dağıstanlı, Lütvəli Abdullayev, Zülfi Adıgözəlov, Fatma
xanım Mehrəliyeva, Habil Əliyev, Aşıq Pənah, Tofiq Dadaşov və bir çox şəxsiyyətlərlə birgə mənalı görüşləri barədə xatirələri mahiyyətinə görə bütün insanlar üçün tərbiyəvi
əhəmiyyət kəsb edir. Ömrünün müdriklik çağında ağsaqqallıq funksiyasını əzmlə, istək və maraqla icra etməkdən
zövq alan İmran Əbilovun özünəməxsus poetik düşüncələri
vardır. Bu baxımdan onun “Qocalıq” şeiri dərin məna kəsb
edir.
Tərk edir bu canı cavanlıq quşu,
Yerinə astadan gəlir qocalıq.
Qarşıda görəndə eniş-yoxuşu,
Yolları ikiyə bölür qocalıq.
Cavanlıq havası çıxmır başımdan,
Ayrıla bilmirəm o ilk bahardan.
Cavan görünsəm də mən öz yaşımdan,
Hərdən sataşmağı bilir qocalıq.
Cavanlıq, insaf et, getmə tez belə,
Məni xoş arzular gözləyir hələ.
Qanrılıb baxdıqca mən hər gözələ,
Astaca qımışır, gülür qocalıq.
Ömür təqvimindən qopur varaqlar,
Məni qış axtarıb, boran soraqlar.
Artıq zülmət gəlir, sönür çıraqlar,
Gözümün zığını silir qocalıq.
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Gəncliyin qədrini cavanlıqda bil,
Atılan ox geri qayıtmaz bir də.
Günəş də qocalır, əbədi deyil,
Axırda özü də ölür qocalıq.
Ömür kitabında Vətənə vurğunluğunu əməli işləri ilə
sübut edən İmran Əbilovun valideynlərinə olan məhəbbəti,
övlad qayğısı, ailədə böyütdüyü uşaqlara göstərdiyi diqqət
və onun uğurlu nəticələri örnək kimi təbliğ olunmağa
layiqdir. Aparılan qısa təhlildən bir daha aydın olur ki,
"Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” kitabı kamil bır insan
həyatından azərbaycançılıq baxımından zəngin xəzinə olub
milli-mənəvi dəyərimizə qiymətli töhfədir.
Şəddat Cəfərov,
iqtisad elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, ilk poliqrafçı alim
Şahrza Ağayev,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, qabaqcıl təhsil işçisi
“Olaylar”, 7 aprel, 2017-ci il
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“VƏTƏNƏ VURĞUN: ÖMÜRDƏN SƏHİFƏLƏR”
İmran Əbilovun bu kitabını
mən son dövrlərdə çox geniş
intişar tapmış memuar ədəbiyyatının ən gözəl nümunəsi hesab edərdim. Kitaba böyük
yazıçımız Mir Cəlalın dünya
ədəbiyyatımızın misilsiz nümunəsi olan "Bir gəncin manifesti" romanını yada salıb
"bir ömrün (həm də çox zəngin ömrün) manifesti" adını
da verərdim. Çünki burada
böyük bir dövrün enişiniyoxuşunu görmüş, bu dövrün
ziddiyyətləri girdabında özünə çox bacarıqla yol aça bilmiş
bir insanın acılarından, şirinlərindən (daha çox), xeyir-şər
dünyamızın bərkindən-boşundan çıxmış, şükür ki, bu gün
də böyük həyat eşqi ilə yaşayan vətən oğlunun həyat kredosunun çox zəngin ömür-gün yaddaşı ilə oxumağa təqdim
olunur.
İndicə işlənilən “həyat eşqi” sözlərinə qayıdıb demək istəyirəm ki, kitabın ana xəttində başdan ayağa özünə qərar
tutan qəhrəmanın (İmran Əbilovun) həyat eşqi məhz aparıcı
yer tutur. Vurğunu olduğumuz mütəfəkkir şairimiz Bəxtiyarın “Həyat eşqi” şeiri yada düşür.
"Həyat eşqi – baş əyirəm önündə,
İşığısan sən ayın da, günün də".
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Bəs nədir sizi bu eşqə mübtəla edən? Bu suala elə 278
səhifəlik əsər boyu özün çox mükəmməl cavab vermisən və
mən onun bəzi məqamları üzərində qısaca dayanmaq istəyirəm.
Siz şüurlu həyata qədəm qoyan gündən bu həyatda layiqli yer tutmağa can atmışsınız və bu yolda elə uğurlara imza
atmışsınız ki, elə onlar da sizi bütün həyatınız boyu izləmişlər. Böyük bir institutda tələbəliyin böyük şərəfi olan
Stalin təqaüdünə layiq görülən ilin yeganə tələbəsi olmaq
elə bir şərəf idi ki, özünüz dediyiniz kimi, sizə yuxu kimi
görünsə də, bu, həyatın həqiqəti və bunun cövhəri olan
həyat eşqiniz olub.
Siz ömrünüzün daşlı-kəsəkli yollarında büdrəmədiniz, o
sizi qovduqca və adını dönə-dönə çəkdiyin şairin şeirində
deyildiyi kimi, zamanın sirlərinə daha dərindən bələd olub
onu üstələdiniz. Bu da yenə sizin həyat eşqiniz, ona sədaqətiniz idi. Sizə zaman-zaman tapşırılan müxtəlif dövlət vəzifələrinə bütün varlığınızla xidmət etdiniz, o zamanın dili ilə
desək, hər vəzifədən də üzüağ çıxdınız.
Həyat eşqiniz sizi bu eşqin ən müqəddəs amalı olan ailə
sevgisinə gətirib çıxardı. Bu isə cəmiyyətimizin ən böyük
imtahanlarından biri idi. Siz bu imtahandan şərəflə çıxdınız. Onu lazımınca dəyərləndirib gənc nəslə, birinci növbədə öz övladlarınıza örnək oldunuz. Siz ömür-gün yoldaşınızla ailə məhəbbətinin qızıl səhifələrini yazdınız. Biribirinizə can deyib can eşitməyiniz xoşbəxtliyin məhək daşı
oldu. Ailə məhəbbətiniz barədə yazdıqlarınızı oxuyarkən
Şərqin böyük filosof şairi Ömər Xəyyamın bir rübaisini
xatırladım:
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Biri-birinizə mehriban olun,
Hal bilən, dil bilən anlayan olun,
Göz-gözə baxmayın canavar kimi,
Hiyləsiz, riyasız ər-arvad olun.
Siz övlad-ata məhəbbətinin də gözəl nümunəsini yaratdınız. Orduda xidmət edən oğlunuzun görüşünə gedərkən
dəhşətli ölüm qorxusu ilə üzləşdiniz, lakin məramınızdan
dönmədiniz.
Atanız haqqında yazdıqlarınızı oxuyarkən sizin ömür yolunuz bir daha gözüm önündə canlanır. Siz də atanız təki
qarşınıza çıxan çətinlikləri böyük inamla, hər cür əzablara
qatlaşaraq dəf etmisiniz. Yeri gəlmişkən, ata təcrübəsindən,
onun yaxşı ənənələrindən dərs alıb gələcək nəsillərə estafet
etmək cəmiyyətimiz üçün ən uğurlu amildir. Dünyanın ən
böyük xalqı olan Çin xalqının bu ənənəyə sadaqəti yada düşür. Çinlilərin peyğəmbəri olan Konfutsinin "Lun-Yuy"
kitabında ənənəyə sədaqət elə səviyyədə təbliğ olunur ki,
üstündən 2500 il keçməsinə baxmayaraq, Çin dinastiyalarının müxtəlif dövrlərdə qəbul etdikləri konstitusiyaların bir
çoxunda bu ənənəyə xəyanət edənlərə hətta ölüm cəzası
verirlərmiş. Bu gün Çin xalqının bəşəriyyət tarixində hələ
görünməmiş uğurlarının bir səbəbi də yəqin ki, də budur.
Kitabınızın ən dəyərli cəhətlərindən biri isə sizin
dostlarınıza olan münasibətlərinizin çox parlaq görüntüləridir. Bunu yada salım ki, dost seçimi də elə yuxarıda
bəhs eldiyim ailə məhəbbəti üçün seçim qədər böyük məsuliyyət tələb edən bir məqamdır. Bu yerdə həmin çətinliyin
dərki üçün gündoğan ölkə olan Yaponiyaya məxsus bir
rəvayət yada düşdü.
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Adı dillər əzbəri olub şan-şöhrəti bütün ölkəyə yayılan
bir bağban bağçasında min növ gül yetişdirmiş və bunun
sorağı imperatora gəlib çatarkən o, bu bağçaya baxmaq
həvəsinə düşür. Bu barədə bağbana xəbər verirlər və
imperatorun səfərinə hazırlığa başlayırlar. Səfərdən bir gün
əvvəl həmin bağçaya yenə baş çəkib bağbana xəbərdarlıq
edirlər ki, sabah imperator gələcək. Vaxt çatıb imperator
bağçaya gələrkən dünən həmin min növ gülü seyr edib onu
müşayiət edən adamlar bağçada bir dənə də gül görməyib
dəhşətə gəlirlər və bağbanın çox arxayın görkəmi onları
daha böyük vahiməyə salır. İmperator soruşur ki, bəs
deyirdilər sən bu bağçada min növ gül yetişdirmisən.
Bağban cavab verir ki, gedək göstərim. Onu bağçanın bir
küncünə aparıb bir gül göstərir və izahat verir ki, imperator
sağ olsun, sizə düz deyiblər, dünənədək burada min növ gül
var idi. Mən düşündüm kı, siz onların ən gözəlini seçmək
istəyəcəksiniz və bunun çətinliyini nəzərə alıb hamısını
məhv edib ən gözəlini saxladım.
Bağbanın müdrikliyi imperatoru valeh edir və ona böyük
ənam verir.
Bax, dost seçimi də belədir.
Əziz dost, siz kitabınızda çoxsaylı adamlarla dostluğunuzdan danışırsınız. Lakin mən yazdıqlarınızı vərəvurd
edib həmin siyahıda ən yaxşısını seçim etmək istədim və
sizinlə 50 ildən çox dostluq edən Surxay İmran oğlu
Tağızadənin üzərində dayandım. Mənim də onunla olan
uzun illərin ünsiyyətimə görə elə bilirəm ki, o, sizin həyat
yolunuzda da yaxşı dost olub.
Yenə ömər Xəyyamın bir rübaisi yadıma düşdü:
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Dostun diləyini dost yerə salmaz,
Hər zaman əlində iqtidar olmaz.
Vəfasız dünyaya bel bağlama çox,
Gedər cahi-cəlal heç kəsə qalmaz.
Sizin hər ikiniz uzun illər iqtidar adlanan zümrədə sayılıb-seçilən və biri-birinizə dost adamlardan olmusunuz və
elə bilirəm ki, sizin tələbəlik illərindən başlanan dostluq bu
günə qədər davam edir.
Siz yazmasanız da, mənə öz həyatımdan, görüb-gotürdüklərimdən də yaxşı məlumdur ki, sizin da dost bilib seçdiyiniz adamlar içərisində bu dostluğu axıradək yaşatmayan, hətta ona xəyanət edən “dostlar” da çox olub. Siz
bunlardan heç birinin adını çəkməmisiniz. Bu yaxşıdır, o
sizin hər şeyi özünə sığışdıra bilən geniş ürəyinizdən xəbər
verir, lakin əzizim, mənim bu iradımdan yəqin ki, incik
düşməzsiniz. Siz kitabınızda adını çəkdiyiniz yüzlərlə
adamların içərisindən elə xəbis olanları da var ki, onların
bu xisləti sizə yaxşı məlum olsa da, haqlarında heç bir pis
söz işlətmirsiniz. Mənə elə gəlir ki, belə adamları tanıtmaq
vacibdir və həm də iki mənada: - birincisi odur ki, onlardan
yaxşı adamları qorumaq üçün, ikincisi – dost seçimində
adamlara təlqin edək ki, ehtiyatlı olsunlar. Yenə böyük
şairimiz Bəxtiyarın “Yaxşı adam” şeiri yada düşür. Şair bu
poema həcmində olan bu şeirində insan fəlsəfəsinin ənginliklərinə baş vurur. Şeirdə yaxşı adam, dost seçimində ən
vacib olan insan keyfiyyətindən məsləkdən, əqidədən genbol söhbət açır və bu müstəvidə ondan uzaq olan adamları
satira atəşinə tutub deyir:
\ 226 [

Deyilən söz yadigardır
Şirin dillər, şirin sözlər,
Tor çəkməsin gözünüzə.
Biri mənə - yeri gəlsə dağ kimi qalx.
Yeri gəlsə duman kimi əyil dedi.
Daha sonra:
Bunu deyən heç özü də istəmədən,
öz qəlbini açdı mənə.
Gördüm orda əfiləri, ilanları,
Gördüm orda neçə-neçə yalanları.
Gördüm orda tora düşüb
Əl-qolunu sağa-sola çalanları.
Əzizim, kitabınızda, təkcə mən yox, hamının belə tanıdığı adamların da adını görüb ürpərdim. Və şairin tövsiyəsi:
Qalx qəlbinin zirvəsinə,
Qulaq kəsil ürəyinin öz səsinə.
Siz kitabınızda həyat yolunuzda üzləşdiyiniz yüzlərlə
adamın, konkret 584 adamın adını çəkirsiniz, bu çox yaxşıdır, xüsusən vaxtilə ünsiyyətiniz olan adamların ruhuna
işıq salırsınız. Və mən buna da valeh oldum ki, yaddaşınız
(bəlkə gündəliyiniz olubsa, bu da çox yaxşıdır) necə də
zəngindir.
Əslində elə yaxşının da, pisin də adını yaşatmaq vacibdir. Bunu da yaddan çıxartmayaq ki, insan yaranan gündən
xeyirlə şər də yaranıb. Çünki "iblis" araya girib çalışıb ki,
onları şər əməllərə qoşsun, elə bu səbəbdən ilk insan övladları olan iki qardaşın – Qabillə Habilin arasını "paxıllıq" adlanan mənfur keyfiyyəti ilhaq edərək Habil öz gözəl bacısını
verib, onun çirkin bacısını almaq qarşısında baş qaldıran
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qısqanclığı ilə Qabil onu öldürmüşdür. O zamandan başlayaraq xeyir və şər qüvvələr arasında mübarizə davam edir
və bu gün daha dəhşətli şəkil almış, bəşəriyyət bütünlükdə
məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə dayanmışdır.
Siz kitabınızda yazırsınız ki, demək istədiklərinizin heç
yüzdə birini deməmisiniz və yəqin ki, bunları deməmiş bu
dünyadan köçməyi rəva bilməzsiniz. Və qələminiz maşallah, tutarlıdır, hətta gözəl şeirləriniz ilə ona bər-bəzək verə
bilirsiniz. Bu da böyük Yaradanın sizə bəxş etdiyi başqa bir
ərməğandır. Zira yüksək poetik düşüncəsi olan adamlar, elə
bilirəm ki, cəmiyyətimizin bəzəyidir. Odur ki, arzu edərdim
ki, gələcək yazılarınızda insanları daha sərrastlıqla saf-çürük edəsiniz.
Siz atanıza, əminizə ədalətsizlik edənləri qamçılayırsınız, bu ədalətsizliyə dözə bilməyib dünyasını dəyişməsindən göz yaşları ilə bəhs edirsiniz, həm də ədalətli insaneların da ruhuna işıq salırsınız. Sizin atanızın yerinə kolxoz
sədrliyinə keçmək üçün şər qüvvələri başına toplayıb
sədrliyə keçən qohumunuzun özünün də həbs olunub
oradan qayıtdıqdan sonra böyük xəcalətlə sizinlə görüşü
zamanı alicənablıq göstərməyiniz həqiqətən dediyiniz kimi
ibrət dərsidir. Sizin intiqam hissindən uzaq olmağınız
təqdirəlayiqdir. Və arzu edərdim ki, gələcəkdə fəaliyyətiniz
boyu təsadüf etdiyiniz saysız-hesabsız belə ibrət dərslərindən də gen-bol bəhs edəsiniz. Şübhə etmirəm ki, sizin
həyat yolunuzda bunlar yüzlərlə olub və qarşınıza çıxıb.
Bunlar gənc nəslin tərbiyəsi baxımından çox önəmlidir.
Sonda sizin poetik dünyanız barədə bir neçə söz deməmək
mümkün deyildir. Şeirlərinizin bədii səviyyəsi heç də bu
günkü peşəkar şairlərdən geri deyildir. Ən başlıcası onların
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hamısı demək olar ki, ünvanlı şeirlərdir. Bu, çox yaxşıdır.
Mücərrədlikdən uzaq olmaq da insani keyfiyyət baxımından çox yaxşıdır.
Ancaq "Bədii düşüncələr" fəslinin birinci şeirindəki bədbin notlar, bu yazının əvvəlində sizə ilhaq etdiyim "həyat
eşqi” anlayışından uzaqlaşmağınız məni də kədərləndirdi.
Əziz dost, buna hacət yoxdur. Siz ana vətənə də, onun
xalqına da öz borcunuzu artıqlaması ilə vermisiniz. Ən başlıcası cəmiyyətimiz üçün gözəl övladlar ərməğan etmisiniz.
Ən əsası odur ki, sizə də, mənə də Ulu Yaradanın verdiyi
ömür payı kifayət qədər böyükdür. Elə özünüz də çox
şükür ki, bədbin notlardan sonra nikbin notlara qayıtmağınız təqdirəlayiqdir
Fikrən bədbin olma, təmkinlə yaşa,
Sən nə axtarırsan bilməm dünyada.
Ömrünü şərəflə vurarsan başa,
Həmişə hörmətlə düşərsən yada
Arzum budur ki, bu nikbin əhval-ruhiyyə sizi son nəfəsinizədək tərk etməsin.
Sadıq Murtuzayev,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
17 may 2017-ci il
“525-ci qəzet”, 17.05.2017, səh.7
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MEMUAR ƏDƏBİYYATIMIZI
ZƏNGİNLƏŞDİRƏN DƏYƏRLİ ƏSƏR
Onunla Respublika Ağsaqqallar Şurasında tanış oldum.
Hər ikimiz eyni vaxtda Şuranın İdarə Heyətinə seçildik.
Səmimiyyətlə deyirəm, çox
az təşkilatların yığıncaqlarına
belə həvəslə gedirəm. Təkcə
ona görə yox ki, burada şuranın sədri, hörmətli Fəttah
Heydərov başda olmaqla,
Dövlət və xalq qarşısında böyük xidmətləri olan Allahşükür Paşazadə, Arif Paşayev,
Teymur Bünyadov, Südeyif
İmamverdiyev, Bayram Yusifov, Əhliman Əmiraslanov, Yaqub Mahmudov, Adilə
Namazova, Xoşbəxt Yusifzadə, Cəfər Qiyasi, Vasim
Məmmədəliyev, Kərim Kərimov, Məhərrəm Məmmədyarov, Rəhim Rəhimov, Vəli Əliyev, Akif Rəfiyev, Musa
Rüstəmov, Maqsud Qasımov, Musa Mirzəyev kimi dəyərli
şəxsiyyətlər, elm xadimləri cəm olublar. Bir də ona görə ki,
buradakı şəxsiyyətlərin hər biri 70-80 illik tariximizi səhifə-səhifə qəlbində yaşadır, danışdıqca qürur mənbəyinə
çevrilirlər. İbrət götürüləcək söhbətlərindən doymaq olmur.
Onlardan biri də 80-i arxada qoymuş İmran Əbilovdur (ona
70 yaş da vermək olmaz. Doğrudur kı, ürək genişliyi, xeyirxahlıq insanı cavan saxlayır).
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Kənd təsərrüfatı üzrə tanınmış mütəxəssis İmran müəllim ədəbiyyatımızı, xüsusən də poeziyamızı dərindən sevən, təbliğ edən, sevdirən bir insandır. Bir çox şairlərimizin
yaradıcılığını əzbər bilir. Bizi yaxın edən, hər şeydən əvvəl,
onun bu xüsusiyyətləri oldu. Kitablarımın bəzisini ona
hədiyyə etdim. Bu günlərdə telefon açdı. Görüşmək istədiyini bildirdi. Məramı mənə təzəcə çapdan çıxmış kitabını
bağışlamaq imiş.
"Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr" ("Araz" nəşriyyatı,
2017, 280 səh.) İmran Əbilovun memuar əsəridir. Doğrudur, onun ixtisası üzrə yazdığı 15-dən artıq monoqrafiya və
əsərləri arasında professor Agaxan Ağabəylinin anadan
olmasının 100 illiyinə həsr etdiyi, şərikli yazdığı 288 səhifəlik kitabı, Ş.Ağayevlə birgə yazdığı “Bir ömrün salnaməsi” adlı 251 səhifəlik əsəri və “Azərbaycanın elm və
mədəniyyət xadimləri” kitabı da memuar əsərlər səviyyəsindədir.
Nə gizlədim, son vaxtlar ən çox oxuduğum kitablar memuar ədəbiyyatdır. Sanki bir an kimi keçən ömrü vərəqləyirsən, həyatın anlarını yaşayırsan.
İmran müəllimin bu maraqlı kitabına qədər qocaman
ədəbiyyatşünas İmamverdi Əbilovun “Ömrün və elmin romantikası” və professor Yavuz Axundlunun “Xatirələr işığında ömür keçdi, gün keçdi” əsərlərini oxumuşdum. İbrət
götürüləcək faktlarla zəngin olan hər iki əsər barədə fikirlərimi
mətbuatda oxucularla bölüşmüşəm. İmran Əbilovun kitabı
bədiilik cəhətdən bir az kəm-kəsirli görünsə də oxunaqlıdır.
Bu kitabda da ibrət götürüləcək məsələlər çoxdur. Kitabdan
göründüyü kimi, Yaradan müdrikliyi ondan əsirgəməmişdir.
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Həyatda rast gəldiyi elə bir önəmli hadisə yoxdur ki, kitabda ona öz səmimi münasibətini bildirməsin.
Müəllifin avtoqrafla mənə ünvanladığı “Professor Qəzənfər Paşayeva xoş və səmimi arzularla kiçik bir xatirə”
cümləsini oxuyuram. Xəttinə heyran qalıram. Hərflər muncuq kimi bir-birini tamamlayır. İllər öncəsi gözəl xətti ona
öyrədən sinif müəllimi Ağarəhim Ağayevi yada salır, ona
rəhmət diləməyi belə unutmur.
Kitab müəllifin “Unutsaq, unudularıq” adlı yığcam ön
sözü ilə başlayır.
Kitabın redaktoru, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şahrza Ağayevin “Müdrik insan” başlığı ilə İmran
Əbilovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edən geniş məqaləsi
əsərin sanbalını daha da artırır. O, yazır: “Alovlu vətənpərvər İmran Əbilovda xalq sevgisi, torpaq eşqi, vətən istəyi çox böyükdür”.
Bu əsərin hər səhifəsində özünü bariz şəkildə göstərir.
Kitabdan hasil olan qənaətlər çoxdur. Ömrü boyu hər cür
yeyintinin, əyintinin, dağıntının baş verə biləcəyi sahələrdə
yüksək vəzifələrdə çalışsa da, nəfsini boğmağı, iddiasız
yaşamağı həyat kredosuna çevirən İmran müəllim rahat həyat yaşamışdır. Gözəl şairimiz Tofiq Bayramın Qaysın Quliyevdən tərcümə etdiyi misralar sanki onun boyuna biçilmişdir:
Qoy şirin yuxuna girsin gecələr,
Ürəyincə olan gözəl bir həyat.
Ləkəli deyilsə vicdanın əgər,
Sən rahat yat!
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Kitabda Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyn, Rəsul Rza, İlyas
Əfəndiyev, Nəbi Xəzri ilə bağlı ədəbiyyatşünaslar üçün
maraqlı ola biləcək məlumatlar vardır. 1952-ci ildə Lənkəran Pedaqoji texnikumunda oxuyarkən müəllimi Qüdrət
Xəlilovun məsləhəti ilə Səməd Vurğuna məktub yazmağından, cavab almağından, şairin məktubunun yerli qəzetdə
çapından, 1955-ci ildə Gəncədə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuyarkən Səməd Vurğun və Nazim Hikmətin Gəncəyə gəlməsindən, Nazim Hikmətlə tələbələrin görüşündən,
şairin yaradıcılığı haqda çıxış etməyindən, şairin "Oğlum
Mehmedə" şeirini əzbər deməyindən, şairin onu öpməyindən, çox mütəəssir olmağından, kövrəlməyindən söz açır.
İmran Əbilov Mehdi Hüseyn və Rəsul Rzayla 1963-cü
ilin noyabr ayında baş tutan görüşünə üç səhifə həsr edib.
Müəllif yazarlarımızın Qızılağac qoruğuna ova gəlmələrindən, Mehdi Hüseynin balıq tutmaqla məşğul olmağından,
Rəsul Rzanın qoşalülə tüfəngindən, lakin bir dəfə də onun
tətiyini çəkmədiyindən, quşu, xüsusən də turacı vurmağa
əlim "gəlmir" deməyindən, qeyd dəftərində fikirli-fikirli
qeydlər aparmağından söz açır.
Xüsusi vurğulayır ki, Rəsul müəllim Bakıya qayıdarkən
mənə tərəf dönüb dedi:
- "Oğlum, sənin böyük gələcəyin var, unutma, bunu mən
deyirəm".
Həqiqətən də Rəsul Rzanın şair fəhmilə dediyi sözlər
yerini aldı. O vaxt Masallıda rayon istehsalat idarəsinin
rəisi işləyən İmran Əbilovun sədası nazirliklər və Mərkəzi
Komitədən gəldi. Onun həddən artıq tələbkar olan, səhvi
bağışlamayan Ulu Öndərimizin hakimiyyəti dövründə uzun
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müddət Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini işləməsi çox
mətləblərdən xəbər verir.
Kitabda etnoqrafiyamıza, adət-ənənələrimizə dair zəngin
materiallar vardır.
Maraqlıdır ki, müəllif əsərdə Azərbaycanın bütün bölgələrinin yeməklərini sadalayır, bu və ya digər xörəyin
hansı bölgəyə aid olduğu haqqında ətraflı məlumat verir.
Təkcə yeməklərin adı iki səhifəni əhatə edir. Bu isə Azərbaycan mətbəxinin zənginliyindən xəbər verir.
Əsərdə müəllifin ürək ağrısı ilə söhbət açdığı ibrətamiz,
bir məsələdən yan keçmək olmur:
"Arxa cəbhədə müharibədən də çox dəhşətlər yaşanırdı.
Hər tərəfdə aclıq tüğyan edirdi. Ac insanlar dilənir, nələri
vardısa hamısını satır və ya çörəyə dəyişirdilər. Təkcə
namuslarını qoruyurdular.
Tamahkar, xəbis adamlar ehtiyacı olanların qızıl əşyalarını bir çörəyə dəyişir, varlanırdılar. Çörəyə möhtac
adamların əmlakını, var-yoxunu, dəyər-dəyməzinə əlindən
alan həmin adamlar müharibədən sonra tamamilə məhv
oldular. Bu, Allahın möcüzəsi idi".
İnstituta girərkən əla qiymətlər alan İmran Əbilov 2-ci
kursda Stalin təqaüdünə layiq görülüb. Buna görə müəllimlərinə minnətdar olduğunu xüsusi vurğulayır və yazır:
"Tələbələr müəllim-professor heyətinə ən müqəddəs adamlar kimi baxır, nə dərdi olsaydı, onlara müraciət edirdilər".
Bizim dövrümüzdə də belə idi. Akademik Ağamusa
Axundovun yazdığı kimi, müəllimlər məhəbbət və hörmət
obyekti, ümid istinadgahı idilər. Təəssüf ki, sonralar bütün
bunlar gözlərimizin önündə itməyə, yox olmağa başladı.
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Bu maraqlı-kitabın böyük bir hissəsi Ulu Öndərimız
Heydər Əliyevə həsr olunub. Burada bu böyük şəxsiyyətin
möhtəşəm işlərindən söz açılır. Onun elmi səviyyəsi imkan
verir ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında mötəbər
söz deyə bilsin. Azərbaycan tarixində epoxa olan öndərimizin fəailyyətinin elə məqamlarına toxunur ki, bu böyük
marağa səbəb olur.
Ulu öndərimizin müasiri olduğumdan onun sahilsiz
ümmana bənzər fəaliyyətini izləmək mənə də qısmət olub.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin hamısının fəaliyyətindən bircə
anı oxucuların nəzərinə çatdırmaq istərdim. Büdcədə pul,
dəyirmanda un, tabaqda çörək olmayan ağır vaxtlarda
(1994-cü il) 128 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətini dövlət
hesabına İraqa – Füzulinin 500 illik yubileyinə göndərdi.
Həmin ilin noyabr ayında isə Ankarada böyük şairimizin
yubileyinə həsr olunmuş şənliklərə nümayəndə heyətini öz
təyyarəsində apardı. Bu, ədəbiyyatımıza, ümumən mədəniyyətimizə dərin məhəbbətin göstəricisi idi.
Müəllif kitabda İlyas Əfəndiyev, Bəxtiyar Vahabzadə,
Nəbi Xəzri, Cəlal Bərgüşad, Habil Əliyev, İsmayıl Dağıstanlı ilə gözəl münasibətlərindən söz açır. Dost münasibətində olduğu 50-dən artıq şəxsiyyət haqqında yazıb. Onların arasında xalq şairi Nəbi Xəzri və ədəbiyyatşünas alim
İmamverdi Əbilovun adına rast gəlmək xoş oldu.
Kitabda müəllifin ziyarətdə və ya elmi konfranslarda
olduğu İsveç, Misir, Hindistan, Bolqarıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, İran və keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələri haqqında
maraqlı yazaları, səfər təəssüratları da yer alır.
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Yazıçı Məmməd Əfşan “Mən görən kişilər" kitabında bu
müdrik adamın sanki portretini yaratmışdır: "Halallıq,
paklıq, insanpərvərlik onun qanına-canına hopmuşdur".
Bütün bunlar özünün və ailəsinin iman sahibi olması bu
ailənin respublikanın tanınmış ziyalıları ilə qohumluğuna,
qız alıb, qız verməsinə gətirib çıxarmışdır, özü də, həyat
yoldaşı Gülsara xanım da oğlanları Azər və Vüsal da, qızı
Ülkər və kürəkəni Samir Vəliyev də müqəddəs yerlərdə,
Həcc ziyarətində olublar. Maraqlı odur ki, ailənin başçısı
İmran Əbilov lap gəncliyindən iman sahibi olmuşdur.
İkinci kursda ona Stalin təqaüdü veriləndə Şah Abbas
məscidinə gedib nəzir verib və bu ənənə institutu bitirənə
qədər davam edib.
Əsər boyu ədəbiyyat adamı olmayan İmran Əbilovun
yazıçı və şairlərə belə şirin münasibətinin haradan
qaynaqlandığı məni düşündürürdü. Əsərin sonuncu –
“Bədii düşüncələr” bölməsinə çatanda hər şey aydın oldu.
Məlum oldu ki, şair təbiətli İmran müəllim özü də şeir
yazırmış. 1978-ci ildə Hindistanda Beynəlxalq konfrans
zamanı Aqra şəhərində dünyanın 7 möcüzəsindən biri Tac
Mahalı ziyarət etmiş və diqqəti cəlb edən şeir yazmışdır.
2011-ci ildə Nizaminin 870 illik yubileyində Dövlət nümayəndə heyəti tərkibində Hindistanda olmaq, ingiliscə Azərbaycan – Hindistan ədəbi-mədəni əlaqələri” mövzusunda
məruzə etmək və illərcə arzusunda olduğum Tac Mahalı
ziyarət etmək mənə də qismət oldu. O təəssürat o qədər
güclü idi ki, indi də unudulmur. Ola bilsin ki, İmran Əbilovun şeiri bu səbəbdən mənə əsl poeziya nümunəsi kimi
təsir edib, bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, əslən türk olan
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Cahanşahın tikdirdiyi bu möhtəşəm və bənzərsiz abidəni
İmran müəllim çox gözəl tərənnüm edib:
Baxdıqca heyrətdən donub qalıram,
İnsan zəkasının qüdrətinə bax.
Dərin xəyallara, fikrə dalıram,
Keçmiş əsrlərdən verir o soraq.
Tac Mahal Aqranın başının tacı,
Gözəl abidələr dayanmış qoşa.
Sanki iki əkiz, iki cüt bacı,
Ey türk möcüzəsi, min illər yaşa!
“Ayrılıq” şeirindən götürdüyümüz misralardan göründüyü kimi, İmran Əbilov dərindən duyduqlarını qələmə alır.
Ağladıb insanı Habil sayağı,
Çalır ürəklərdə kaman ayrılıq.
Deyirlər, müdriklik, ləyaqət və istedad Allah vergisidir.
Bu baxımdan İmran müəllimin “Ləyaqət” şeiri məni düşündürdü. Bu şeir keşməkeşli zəmanəmizdə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Mənə qalarsa, həyatda ən böyük var-dövlət ləyaqətdir. Hər şeyi xərcləmək olar, qazanırsan xərcləmək
üçün. Ləyaqət və vicdandan savayı. Onu xərcləmək olmaz.
O insana ehtiram və baş ucalığı gətirir. Şeirdən verdiyimiz
misralar deyilənlərə dayaq olur:
Ləyaqət deyilən bir qismət vardır,
Kimə pay düşərsə daim ucalar.
Ləyaqət sahibi nə bəxtiyardır,
Tanrı mükafatı baş tac olar.
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Deyirəm, nə yaxşı ki, xalqımızın İmran Əbilov kimi
ləyaqətli oğulları, nümunə ola biləcək şəxsiyyətləri vardır.
Nə yaxşı ki, belələrini Yaradan xalqa bəxş edir.
Qəzənfər Paşayev,
Filologiya elmləri doktoru, professor,
“Ədəbiyyat qəzeti”,
27 may 2017-ci il
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ZİYALI ÖMRÜNÜN HEKAYƏTİ
“Mən belə hesab edirəm ki,
xalqımızın arasında həyatı müasirləri üçün, gələcək nəsillərə örnək ola biləcək ləyaqətli, təkrarolunmaz insanlar olub, var və
olacaq”.
Bu sətirlər İmran Əbilovun
“Araz” nəşriyyatında yenicə işıq
üzü görmüş “Vətənə vurğun:
ömürdən səhifələr” kitabında
müəllifin ön sözündən götürülüb.
Yeni nəşr avtobioqrafik əsərdir,
respublikada yetərincə tanınmış
ağsaqqal ziyalı, ictimai xadim, Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisinin 83 illik mənalı və ləyaqətli ömür yolunu əks etdirir.
Kitabı oxuyub vərəqləri çevirdikcə müəllifin doğulduğu
ölkəmizin dilbər guşəsi Masallı, Mahmudavar kəndi, Lənkəran Pedaqoji məktəbində və Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda tələbəlik illəri, komsomol, partiya, sovet
və təsərrüfat orqanlarında fəaliyyəti ilə tanış olursan. İmran
müəllimə hər hansı vəzifə tapşırılıbsa etimad doğruldub, elobada hörmət və nüfuz sahibi olub.
Müəllif Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu həm birinci, həm də ikinci dövrün inanılmış, sınaqdan
çıxan kadrlardan biri olması ilə fəxr edərək yazır: “Heydər
Əliyev MK-nın I katibi işləyərkən 1982-ci ilin mart ayında
respublikada heyvandarlığın inkişafına dair plenum keçirilməli idi. Biz buna ciddi hazırlaşırdıq. Bu dövrdə mən onunla
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kabinetdə iki dəfə görüşdüm. O, elə bil bu sahə üzrə akademik idi. Dedi ki, heyvandarlıq adi sahə deyil, böyük bir
elm sahəsidir”.
Kitabda qeyd edildiyi kimi, İmran müəllim Respublika
Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini işlədiyi illərdə (19691991) heyvandarlığın inkişafı üçün çox iş görüb. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə komplekslər tikilib müasir avadanlıqla təchiz edilmişdi.
Yeni nəşrdəki yazılarda oxucu İmran müəllimin ictimai
fəaliyyəti, xarici ölkələrə səfəri və bədii yaradıcılığı barədə
ətraflı məlumat alır.
İnsanları dostsuz təsəvvür etmək çətindir. O adam xoşbəxtdir ki, etibarına, sədaqətinə, səmimiyyətinə güvəniləsi
dostları var. İmran müəllimin bu keyfiyyətə malik dostları
az olmayıb. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə, xalq yazıçısı
İlyas Əfəndiyev, naşir Ağababa Rzayev, tanınmış ağsaqqal
Rüstəm Səfərəliyev, iqtisad elmləri doktoru Əyyub İsgəndərov, Aşıq Pənah Pənahov, professor Zülfüqar Verdiyev,
filologiya elmləri doktoru İmanverdi Əbilov, pedaqoq Mustafa Sadıqov belə dostlardan olublar. Onlar əbədiyyətə qovuşublar. Bu gün respublikanın bölgələrində neçə-neçə
dostu yaşayır. Bakıya yolu düşənlər İmran müəllimlə görüşüb ötən illəri yada salırlar.
Kitabın bir bölməsi müəllifin xarici ölkələrə səfərlərinə
həsr olunub. İlk dəfə 1978-ci ilin payızında Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Hindistanda simpoziumda iştirak edib. Səfərdə iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək sahəsində əməli işlər görülüb. Müəllif qeyd edir ki, Əhmədabadda mənə Quran bağışladılar, həm də dedilər ki, burada
müsəlmanlara münasibət yaxşı deyil.
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İkinci səfər bir ildən sonra İsveçə baş tutur. Stokholmda
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı çoban Boran Quliyevlə Azərbaycan mədəniyyəti günlərinə qatılır. Orada adamların həyat səviyyəsi ilə maraqlanır. Bəstəkar Emin Sabitoğluya
müraciətlə bu misraları yazır:
Emin qardaş, sən Boranı axtarsan,
Ya aranda, ya dağlarda taparsan.
Mehman olsan o ürəkdən sevinər,
Mahnı qoşub elimizə apar sən.
İmran müəllimin Misir xatirələri də oxucuda xoş ovqat
yaradır. Bu ölkəyə səfəri 1985-ci ilin dekabrına düşür.
Ehramlarla zəngin Qəzza şəhərini gəzib dolaşır, Qahirədə
konqresdə iştirak edir, alimlərin, fermerlərin çıxışlarını dinləyir. Müəllif yazır: “Yeganə vəzifəli şəxs – nazir müavini
mən idim. Bu, bir az alovlu səslənirdi. Çünki xarici ölkələrdə nazir, nazir müavini çox böyük və hörmətli vəzifədir”. Konqres başa çatır, dünyanın bir çox ölkələrindən
gəlmiş nümayəndələrindən 6 nəfər, o cümlədən, İmran Əbilov Misir Elmlər Akademiyasının fəxri diplomuyla təltif
olunur. Səfərdən aldığı təəssüratı bu cümlə ilə bitirir:
“İmam Hüseyn məscidini ziyarət etməyim Misirdə mənim
ən böyük mənəvi qazancım oldu”.
“Allaha inam özünü tanıtmaqdır”. Kitabın bir yazısı belə
adlanır. İslama bağlı olan müəllif Quran əhlidir. Ulu Tanrıdan nazil olan hikmət, əxlaq, mənəviyyat kitabı barədə
ürək sözlərini söyləyir, cavanları paklığa çağırır. 2012-ci
ilin əvvəlində Məkkədə Kəbə evini, iki il sonra Məşhəddə
İmam Rzanın qəbrini ailə üzvləriylə ziyarət eləyir.
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El-obanın ağsaqqal sözünə, ağsaqqal nəsihətinə həmişə
ehtiyacı olub. Ağsaqqal nüfuzu əsrlərdən bəri özünə yer
taparaq Dədə Qorqud timsalında tariximizdə iz qoyub. Kitabdakı “Ağsaqqallar müdrik insanlardır” yazısında Ulu
öndər Heydər Əliyevin ağsaqqallıq missiyasından, onun
respublikamızın çətin dövründə ağır yükün altına girib ellə
birlikdə daşımasından, müdrik rəhbər kimi tarixə düşməsindən geniş danışılır. Qeyd edilir ki, danılmaz həqiqətdir.
Milli Məclisin deputatı, zəngin idarəçilik təcrübəsinə malik
Fəttah Heydərovun sədr olduğu Respublika Ağsaqqallar
Şurasının fəaliyyəti təqdir olunur, keçirilən tədbirlər maraqla qarşılanır. Ağsaqqalların və ağbirçəklərin yubileylərinin
keçirilməsi, gənclərlə görüşlər, xarici ölkələrə səfərlər artıq
ənənəyə çevrilmişdir. Ağsaqqallar Şurası Məclisinin iclaslarında bölgələrdəki təşkilatın təşəbbüs və təklifləri müzakirə edilib bəyənilir, icrasına əməli köməklik göstərilir.
Müəllif ötən əsrin 50-ci illərində Lənkəran Pedaqoji
Məktəbində təhsil alarkən ara-sıra şeirlər yazıb tələbə dostlarına oxuyub. Xalq şairi Səməd Vurğunla məktublaşıb.
Böyük ədibin tələbə İmrana yazdığı məktubların birində
deyilir: “Hörmətli yoldaş İmran Əbilov! Məktubunuzu
aldım, çox şad oldum. Sizə və yoldaşlarınıza səadət və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Məndən məktəbinizin müəllimlərinə xüsusi salam yetirməyinizi xahiş edirəm. İmza:
S.Vurğun. Bakı”.
Kitaba daxil edilən şeirləri müəllif ömrünün ahıl çağlarında qələmə alıb. “Düşürsən yada” şeirində oxuyuruq:
Fikirlər haraya aparır məni,
Ayrıla bilmirəm düşüncələrdən.
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Seyr etmək istərəm çölü, çəməni,
Könlüm çox uzaqdır əyləncələrdən.
Gəzdim qarış-qarış ana torpağı,
Heç doya bilmədim doğma elimdən.
Necə də şirindir ata ocağı,
Çıxmaz xatirələr kövrək qəlbimdən.
Vətən hər kəsin doğulduğu yerdən başlanır. İnsan ilk
növbədə göz açdığı kəndi, vətəndaşı olduğu ölkəni yaxşı
tanımalıdır. Boya-başa çatdığımız yurdun dağları, çayları,
cığırları bizə əzizdir. İmran Əbilovun qələmi ilə Azərbaycanın dilbər guşəsi Masallı, abad Mahmudavar kəndinin
təbiəti bir tablo kimi gözlərimiz önündə canlanır.
Ömür kitabında atalar sözlərindən, zərb-məsəllərdən yerli-yerində istifadə olunmuşdur. Səhifələrdə verilmiş şəkillər
və illüstrasiyalar, sənədlər yazıların məzmununu tamamlayır. Memuar ədəbiyyatı seriyasından olan bu kitabın dili
sadə və axıcıdır. Nəşrin redaktoru, poliqrafçılar kitabın
səliqəli çapına, nəfis tərtibatına xüsusi diqqət yetirmişlər.
“Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” kitabı haqqında
təəssüratımı nəşrin redaktoru Şahrza Ağayevin bu sözləri
ilə bitirmək istəyirəm: İmran müəllim tale qismətinə düşən
ömür payını təmiz, pak, ülvi duyğularla yaşayan və qəlbini,
nurunu Azərbaycana həsr edən Vətən oğludur. Belə pak insanlar zaman keçdikcə həmişə xatirələr aləmində yaşayacaq”.
Həmzə Vəliməmmədov,
Əməkdar jurnalist
“Ədalət” qəzeti, 17 iyun, 2017
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BELƏ SEVƏSƏN VƏ SEVİLƏSƏN GƏRƏK!
İ.Əbilovun “Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr”
(“Araz” nəşriyyatı, 2017) kitabı barədə düşüncələrim
Masallı rayonu Mahmudavar
kəndinin tarixi, mədəniyyəti, xalqımızın adət-ənənələrinə, doğma vətənə sadiqliyi, görkəmli şəxsiyyətlərə,
habelə, kəndin layiqli yetirmələrinə
qiymət vermək kimi müsbət nümunələri çoxlu kitabların, mətbu orqanların, məclis və mərasimlərin,
çıxışların mövzusu olub və olacaqdır. Həmin kənddən çıxmış alimlərdən Mehman Ağayev, Habil
Fəttayev, Alı Ağayev, Rəfail Eyvazov, Şahrza Ağayev, Eldar İsaqov və başqaları nəinki
doğma kəndinə, el-obaya, habelə, respublikamıza başucalığı gətirən şəxsiyyətlərdəndirlər. Azərbaycan mədəniyyətini
və incəsənətini xarici ölkələrdə, beynəlxalq festival və
müsabiqələrdə layiqincə təmsil edən və tanıdan “Halay”
mahnı va rəqs folklor ansamblı Mahmudavarda yaranmışdır. Talış dağlarının və meşələrinin füsunkar ətəyində
yerləşən bu yaşayış məntəqəsinin mədəniyyət, turizm və
istirahət, təsərrüfat, qonaqpərvərlik, milli mətbəx və s. sahələrdə də örnək göstəriləsi cəhətləri və nümunələri çoxdur.
Bu günlərdə rayonumuzun tanınmış və xidmətləri ilə
fərqlənən ağsaqqallarından Prezident təqaüdçüsü, “Tərəqqi”
medallı, həmin kənddə dünyaya göz açmış bir sıra məsul
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vəzifələrdə çalışmış Şirvan Əbilovun 85 illik yubileyi ərəfəsində mənə yuxarıda adı göstərilən kitabı təqdim etdilər.
Nə xoş, nə yaxşı ki, hələ gənclik çağlarımızdan rəhbər məsul vəzifələrdə bir şəxsiyyət kimi tanıdığımız, böyük rəğbət
bəslədiyim, nəinki rayonumuzda və ölkəmizdə, bir sıra ölkələr miqyasında belə şöhrət tapmış, maldarlıq üzrə gözəl
mütəxəssis və el ağsaqqalı olan yaradıcı ziyalımız İmran
Rəşid oğlu Əbilovu yenidən, daha dərindən və mükəmməl
kəşf edə bildim: 280 səhifəlik təkcə avtobioqrafik deyil,
dövlətçiliyimizə, el-obamıza, gəncliyimizə, aqrar sahənin,
xüsusilə də maldarlığın respublikada inkişafına islahatlar
gətirmiş, ilk baxışdan indiyədək yazar kimi mənə bəlli olmayan istedad və xidmətlərinin şahidi olduğum bir şəxsiyyətə, aqil insana ürəkdən vuruldum.
Təkcə heyvandarlıq sahəsinin görkəmli mütəxəssisi kimi
deyil, bir yaradıcı şəxsiyyət kimi qələmə aldığı kitabda o,
həyatımızın, cəmiyyətin, insanların, milli-mənəvi dəyərlərimizin yeri və qiyməti, habelə, üzləşdiyimiz problemlərin
həyati faktlarla çözülməsində yaxın məsləhətçi olmaqla
ətrafdakılara – hər kəsə xeyirxahlıq missiyası bəxş edib
bunlara töhvə verir. İmran müəllimin müxtəlif sahələrin
tanınmış mütəxəssisləri və alimləri, rəhbər işçiləri, sənət
korifeyləri, sıravi insanlarla təmaslarından, əlaqələrindən,
dostluq, xidmət və əməkdaşlıq görüşlərindən çox da rəsmi
stilistikaya uymayaraq şirin-şəkər fikirləri, özünəməxsus
leksikonla yazdığı cümlələri oxuyarkən, açığını deyim ki,
duyğulandım, güclü fəxarət hissi keçirdim. Beləcə, oxuyaoxuya qeydlər aparıb elə bircə gündə sona çatdırdım.
Cəlbedici, oxunaqlı, müstəqil fikir və ifadələrlə zəngin dil
üslubu qaydalarına uyğun hər kəlmə, obraz və təsvir olunan
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olayları, hadisələri, görüşləri və təmasları, ömür səhifələrindən qeydləri qələmə almaqla yazar nümunə əsasında sübut edir ki, kitabın müəllifi öz tərcümeyi-halını başqalarına
yazdırıb ailə albomu tərtibatı ilə öyünənlərdən deyil. Bu
kitabın qayəsi və gələcək xidməti müəllifin və əhatəsinin
göründüyü və olduğu kimi təsvirindəndir.
Səhifələri vərəqləyəndə müşahidə edirsən ki, oxucu qarşısında İmran müəllimin hələ tələbəlikdən əvvəl pedaqoji
və sonra zootexnika təhsili (institutda Stalin təqaüdünə layiq görülmüşdü) illərində yazdığı duyğular, gələcək planları elmə, cəmiyyət və həyat məsələlərinə, ictimai fəallığa
biganə qalmayan işgüzar, zəhmətkeş, inadkar, böyük ədəbərkan sahibi olmaqla davranış və danışıqlarında, insanlarla
rəftar və münasibətlərində geniş erudisiya, xeyirxahlıq,
ədalət və mərhəmət nümayiş etdirən dövlət xadimi, yüksək
amallar uğrunda əzmkarlıqla çalışan və özgəsinə fayda gətirən nəcib bir rəhbər işçi obrazı durur.
O, mərdi-mərdanə şəkildə fikirlərini açıq-aşkar, heç bir
şübhə doğurmayan və demokratik şəkildə cəsarətlə bölüşür.
Faktları inam və iftixarla ortaya qoyur və bir növ hesabat
verir. Oxucu da nəticə çıxarır ki, müəllifin mövqeyi birdir:
belə sevəsən və seviləsən gərək!
Nə xoşbəxtəm ki, 72 yaşımda məhz İmran müəllimin
zəngin və maraqlı ömür dünyasına (bu ilin oktyabrında 82
yaşı tamam olacaq) səyahət edə bildim. Qənaətim bu oldu
ki, nail olduğu hörmət-izzət, uğur və təltifləri yaradana eşq
və mehri ilə, alın təri, işinə, vəzifəsinə vicdanlı və halal
münasibətilə, yüksək təşkilatçılığı ilə qazanıb.
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Qısa arayış: İmran Əbilov əvvəl orta ixtisas təhsili ilə
müəllim, ali kənd təsərrüfatı ixtisası aldıqdan sonra sovxozda baş zootexnik, 3 il Masallı RPK-da təlimatçı, rayon
komsomol komitəsinin birinci katibi, sonra Azərbaycan
LKGİ MK-nın məsul təşkilatçısı, 1963-1969-cu illərdə Masallı rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi, 20 ildən çox
respublika kənd təsərrüfatı nazirinin müavini, sonra dövlət
aqrar sənaye komitəsinin sədr müavini, 1991-ci ildən Azərquşsənaye Dövlət Şirkətində vitse-prezident, 1997-ci ildən
Nazirlər Kabinetində baş məsləhətçi işləmişdir.
Hal-hazırda dövlət qulluğu təqaüdçüsüdür. Əməkdar
kənd təsərrüfatı işçisi, Qarabağ müharibəsi veteranı, respublika Ağsaqqallar Şurası idarə heyətinin üzvüdür.
O, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin fəxri fərmanına, “Xalqlar dostluğu”, iki dəfə “Şərəf nişanı” orden və
medallarına layiq görülmüşdür.
“Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” kitabının redaktoru
yazıçı-alim Şahrza Ağayev ön sözündə yazıçı Məmməd Əfşanın kitabındakı 13 səhifəlik yazısından sitat gətirir. "Deyirlər ki, İmran Rəşid oğlu Əbilov hansı vəzifədə işləyirişləsin, həmişə onda formalaşan iki amil, iki xüsusiyyət üzə
çıxır. Onlardan biri işgüzarlıq və məsuliyyət hissi, o biri isə
alicənablıq və sadəlikdir”.
Bu fikirləri sübut etmək uçün uzağa getmək lazım gəlmir, müəllifin seçib, götür-qoy edib kitabında ulu öndər
Heydər Əliyevdən sitat gətirdiyi sözlərə diqqət yetirmək
kifayətdir.
“Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirir”.
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Uzun müddət respublikaya rəhbərlik etmiş ümummilli
lider Heydər Əliyev İmran Əbilovu bacarıqlı, işgüzar, ehtiramlı rəhbər işçi kimi tanıyırdı və bütün hallarda ona qayğı
ilə yanaşmışdır.
Bunun nəticəsidir kı, İmran Əbilov tələbəlik illəri və
əmək fəaliyyəti dövründə akademiklər F.Məlikov, M.Qəniyev, V.Titayuk, professorlar C.Axundov, A.Ağabəyli,
Z.Verdiyev, H.Hacıyev, Ə.Quliyev kimi tanınmış mütəxəssislərdən heyvandarlığın sirlərini dərindən öyrənmiş,
camışçılıq sahəsində müsbət təcrübəni dünya miqyasında
təbliğ etmək, tanıtmaq, daha da inkişaf etdirmək işində
bütün səy və bacarığını sərf etmişdir.
Müəllif kitabında bununla bağlı qələmə aldığı Braziliya,
Bolqarıstan, Hindistan, İsveç, Misir ölkələrində keçirilən
camışçılıq üzrə simpozium və konqreslərdə, işgüzar səfərlərdə, habelə, Bolqarıstanda, Rusiyada, Ukraynada, Belarusda, Özbəkistanda, Gürcüstan, Dağıstan və s. yerlərdə
heyvandarlığın vəziyyəti ilə bağlı dəyərli təklif və yolların
axtarılmasına köməklikdə başqa məsul işçilərlə birlikdə necə səy göstərdiklərini konkret faktlarla göstərməyə çalışır.
O, xatirələrində yazır. (səh 152):
“Südün başqa respublikalarla müqayisədə bizdə bazis
yağlılığı yüksək hesablandığından Azərbaycan xeyli ziyana
düşürdü. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə Moskvaya geniş
təhlilli məktub hazırlandı. Çox əfsus, ilkin cavab olaraq
mənfi rəy verilmişdi. SSRİ Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini nazirə daxili selektorla zəng vurub dedi ki, əgər etiraz
etmirsinizsə, məktuba yenidən baxaq”.
Nazir V.K.Mesyats (çox savadlı, təcrübəli dövlət xadimi
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idi): “Lev Nikolayeviç, Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyeviç Əliyev respublikada böyük işlər görüb. O, Sov.İKP
MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəddir, biz onun təkliflərinə diqqətlə yanaşmalıyıq. Yaxşı ki, mən sizin imzaladığınız məktubu oxuyandan sonra saxlamışam, bir də baxıb
köməklik edin. Mənfi rəyi yaradan erməni mütəxəssis imiş
(qeydlər müəllifə məxsusdur).
Təkcə mütəxəssis kimi yox, rəsmi dövlət nümayəndəsi,
ziyalı kimi də İ.Əbilov Hindistanda SSRİ-dən yollanan nümayəndə həyətinə başçılıq edib. Misirdə keçirilən Ümumdünya Camışçılıq Konqresində iştirak etmək üçün keçmiş
Sovet İttifaqından yeganə namizəd kimi məhz o məsləhət
görülüb. Bir neçə ölkədə əvvəlki tanışlarından nazir, baş
nazir olan dostları ilə təmasda olmuşdur.
1969-1991-ci illər dövründə təxminən yüz dəfə Moskvada ezamiyyətdə, simpozium və konqreslərdə əməkdaşlıq və
təcrübə mübadiləsində, müşavirələrdə işgüzar səfərlərdə
olmuş İ.Əbilov keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Naziri
V.K.Mesyats, onun müavini L.M.Kuznetsov, nazirliyin digər məsul işçiləri və mütəxəssisləri, habelə Sov.İKP MKnın məsul aparat işçilərindən L.N.Kuzminin köməkliyi ilə
İmran Əbilovun peşəkarlığı, dəyanəti və mübarizliyi, qonaqpərvərliyi, analitik təhlil bacarığı sayəsində qazandığı
nüfuz və etimad hesabına respublikada heyvandarlıqla bağlı
problemlərin operativ həllində çətinliklər və əngəllər aradan qaldırılırdı.
Həmçinin, Azərbaycanda yaşamış və məsul vəzifədə çalışmış SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Dövlət Plan
Komitəsinin rəhbərinə qədər yüksəlmiş Azərbaycanın dostu
N.Baybakovun da qayğı və diqqəti İ.Əbilova kömək olurdu.
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Burada yerinə düşər ki, həmin məsul işçinin (L.N.Kuzminin) 1987-ci ildə heyvandarlığın vəziyyəti və tanışlıq
məqsədilə İmran Əbilov və digər məsul işçiləri DQMV-yə
səfəri zamanı vilayət rəhbəri B.Gevorkovla görüşünün təfsilatı epizodu xatırlansın.
"... Mənə orada çatdırdılar ki, Gevorkovun ailəsi Bakıda
yaşayır. Onun yüyəni “Şərabtrestin” rəisi Q.Poqosyanın
əlindədir, nə çalır, o da oynayır. Vilayət rəhbərinin qeyrisəmimi danışığı, heyvandarlığa dair məsələlərin təhlili zamanı haqsızlığı, qeyri-peşəkarlığı, ciddi təhriflərə yol verməsini görən Sov İKP.MK-nın məsul işçsi ona ciddi təpinərək “Mən sizə Moskvada bir balaca dərs verərəm”, - deyib qəzəbini gizlətmədi. Bunu görən Q.Poqosyan gəlib
Borisə yaxınlaşıb qulağına nəsə pıçıldadı. Gevorkov tez
ayağa qalxıb dilləndi: “Druq, brat moy, izvinyayus. Vi moi
bratya, ya proşu vas, obnimayu vas, izvinite menya, ya durak... O, Kuzmini qucaqladı, erməni xislətinə uyğun öpdü,
əyildi, alçaldı və kiçildi”. (Müəllif. səh.73).
Oxucu kitabla tanış olarkən çoxlarına indiyədək bəlli olmayan zəngin məlumatları əldə edir və bunlardan faydalanır. Məlum olur ki, yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, İmran
Əbilov necə də həvəslə, gözəl hafizə və hövsələ ilə mənəvi
borc kimi həqiqətə söykənib faktlara istinadən, vaxtilə respublika rəhbərliyində təmsil olunan bir sıra vəzifə sahiblərini səmimi şəkildə yada salır. Onların dəyərini verir, xidmətlərini, bəzi fərdi xüsusiyyətlərini yazılarında bir-bir
sadalamaqla özündə rahatlıq tapır.
Həyat belə qurulub ki, hər kəs qazandığının (təkcə pul,
mülk, kapital nəzərdə tutulmur) bəhrəsini görür, yaxşı
əməllərinin və pis əməllərinin də. Beləcə qadir, ləyaqət və
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nüfuz sahibləri gec-tez heç olmasa hərdən xatırlanmaqla
qiymətlərini alır, özləri və yaxınları, kollektiv xoşhallanır,
məmnunluq və razılıq hissi keçirirlər. Bununla da yaxınlar,
dost-tanışlar təskinlik tapır. Nəticədə sanballı, yaddaqalan
şəxsiyyətlər unudulmur, barələrində qiymət verən şəxslər
isə onlar qarşısında mənəvi və insani borc kimi mövqe tuturlar ki, gələcəkdə özləri, digər xidməti olmuş nüfuz və
səriştə ilə təmiz əxlaq üçün yananlar, qayğı və diqqət göstərənlər xatırlansınlar.
Kitabda keçmiş Ali Sovetin sədri Qurban Xəlilov, Azərbaycan LKGİ MK-nin katibi Məqsud Əlizadə ölkənin rəhbər orqanlarında xidmətləri olmuş Şəmil Rəsi-zadə, Surxay
Tağızadə, Yunus Rzayev, Məmməd Xəlilov, Zakir Bağırov, Məmməd Əsgərov və başqalarının da adı böyük hörmətlə çəkilir.
Bununla yanaşı, rayonda və respublika orqanlarında məsul vəzifələrdə çalışmış, onunla cinah-cinaha işləmiş tanınmış təsərrüfat rəhbərlərini xoş xatirə ilə yadına salır, onlara
rəğbətini gizlətmir.
Onlardan Əlövsət Baxışov, Nəcəfalı Əmirov, İbrahim
Səlimov, Sergey Brızqalin, Boyukağa Bağışov, Ayaz Sadıqov, Sami Kəlbiyev, Xalıq Qurbanov, Əbdül Qədiməliyev,
Abdulla Tağıyev, Yunus Sadıqov, Əliağa Əliyev və digərləri barədə fikirlərini bölüşür.
Bölmə və səhifələrdə Əbilovlar şəcərəsinin, tayfasının,
qohum-əqraba və ailə üzvfərinin də həyatına, xidmətinə və
şəxsiyyətinə dair epizodlar səslənir. Əlbəttə, başda II Dünya Müharibəsi illərində doğma Mahmudavarda kolxoz sədri işləmiş atası Rəşid kişi barədə xüsusi olaraq yazılmış səh.
217 və 219-da oxuyuruq: “Ömründə birinci dəfə Soçidə
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istirahətdə olan Rəşid kişi 1958-cı ilin yayında keçmiş
SSRİ-nin dövlət xadimlərindən olmuş M.Kaqanovıçlə birgə
iki şəkil çəkdirmişdir”. Materialda Kaqanoviçin aşağıdakı
sözləri də əksini tapıb: “Azərbaycan Respublikası Şərqin
qapısıdır. Onun partiya təşkilatı həmişə mübariz və döyüşkən
olub. Güclü də ziyalıları olub. Biz II Dünya Müharibəsini
ona görə uda bildik ki, Bakı nefti var idi..."
Hər bir insan əvvəl öz ailəsində, tayfasında, işlədiyi kollektivdə nüfuz və mövqe qazanıb, hörmət sahibi olur, sonralar daha geniş əhatə və dairədə sayılır.
“Unudulmaz insan” yazısında İmran müəllim kürəkəni,
bacısı Şövkətin həyat yoldaşı Alı Ağayevin itkisindən dərin
kədərləndiyini bildirir. “O, çox alovlu, həssas, mərd və mübariz bir insan idi. Ailəsinin, uşaqlarının, nəvələrinin dərdini çəkən, öz halal zəhməti ilə onları boya-başa çatdıran,
heç kimə baş əyməyən bir ağsaqqal idi”. Baytarlıq elmləri
namizədi, Əməkdar baytar hakim, rayonun nüfuzlu insanlarından biri idi Alı Ağayev. Mən də onu yaxından tanıyırdım. Musiqidən, poeziyadan yaxşı başı çıxırdı. Muğamı,
şeiri və müdrik kəlamları yerində istifadə etməyi və işlətməyi sevirdi. Zəngin aləmi vardı, dünyagörüşü geniş dairəli
idi. Baytarlıq sahəsində yaxşı mütəxəssis və tanınmış baytar həkimi kimi peşəkar və nüfuzlu alimlərdən sayılırdı.
Övladlarına savad, təhsil vermişdi. Kəndinin, tayfasının
rəğbətini qazanmışdı.
Kitabı vərəqləyə-vərəqləyə birdən 93-29-00 telefon
nömrəsi diqqətimi cəlb etdı. Bəli, bu nömrə mənə yaxşı
tanışdır. Dəfələrlə zəng çalmışam. 1995-ci ildə rayon İH
başçısının müavini işləyərkən yubileyini yüksək səviyyədə
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keçirdiyimiz sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin mənzil telefonudur.
İmran Əbilovu gəncliyindən təlatümə gətirən zəngin söz
dünyası nə qədər dövlət və idarəçilik işlərinin çox olmasına
baxmayaraq, ədəbi yaradıcılıq həvəsindən bir gün belə ayırmamışdı. Bu və digər janrda yazırdı, hərdən dərc olunurdu da.
İllər ötdükdən sonra indi yazar kimi ədəbiyyat və incəsənətə vurğunluğuna rəğmən qələmindən çıxan dəyərli və sərrast fikirlər, ədəbi yazılar da həmin kitabda öz əhatəsini tapıb.
Hələ pedaqoji məktəbdə oxuyarkən Qüdrət Xəlilovun
(Ülvi ləqəbli) rəhbərliyi altında ədəbi məclislərdə müsabiqələrdə iştirak edər, məqalələri ilə tanınardı. Bir dəfə
məhz müəlliminin tövsiyəsi əsasında Xalq şairi Səməd
Vurğuna məktub da yazmışdı. Az müddətdən sonra Yazıçılar İttifaqının zərfi ilə cavab alanda gözlərinə inanmamış,
sevinci az qala göylərə sığmamışdı.
İnanmamışdı ki, o böyüklüyündə şair adi tələbənin məktubuna cavab verər. Bu, 1952-ci ilin 23 oktyabrında – gənc
tələbənin ad günündə baş vermişdi.
Şairin: (B.Vahabzadənin)
Dünən qarın üstündə mən,
Gördüm ayaq izlərini.
Bəs o izlər itdi nədən
Bu gün günəş çıxan kimi...
Həmin şeiri daim hafizəsində yaşadırdı, onu tez-tez əzbərdən söyləyirdi. Şairlə Şəki şəhərində baş tutmuş görüşdə
də digər əsərlərindən əzbər söyləmişdi.
İmran 1955-ci ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda
təhsil alarkən Səməd Vurğun və onunla birgə görüşə gəlmiş
Nazim Hikmətlə təmasda olur.
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Əvvəl Səməd Vurğuna tələbəlik məktubunu xatırladır.
(Sonradan həmin sənəd Səməd Vurğun muzeyinə təhvil verilir və hazırda orada qorunub saxlanılır).
İcazə alıb sonra Türk dünyasının dahi mübariz şairi Nazim Hikmətin Bursa həbsxanasında 10 il müddətində cəza
çəkərkən yazdığı “Oğlum Mehmetə" şeirini əzbərdən söyləyir. Sonra isə şairin:
- Mən içəri düşəndən bəri,
Günəşin ətrafına on dəfə fırlandı cahan.
Mənim üçün on illik ömrümün,
Günəş üçün mikroskopik bir zaman
Bir karandaşım vardı, bir həftəyə
yaza-yaza qurtardı.
Mənim üçün bir həftə,
karandaşçın bir ömür.
şeirini əzbər deyir.
Həssas qəlbli insan, daxildən gələn ədəbiyyata vurğunluğu müdrik insan və ağsaqqal İmran müəllimlə vaxtaşırı
ədəbiyyat, incəsənət nümayəndələri ilə görüşlər keçirməyi,
təmasda olmaq tələbini irəli sürürdü. Bu mənada rayonun I
katibi, hərtərəfli müdrik və xeyirxah insan Əlövsət Baxışov
bunları bilirdi. 1963-cü ildə Yazıçılar İttifaqında rəhbərlikdə olmuş Rəsul Rza və Mehdi Hüseynlə Masallıda unudulmaz səfərin məsuliyyətini ona tapşırır. Hər iki ədib ovda
müşayiət olunur. Süfrə arxasında Rəsul Rzanın:
Mən ilhamı bir dost kimi imdadıma çağırmışam,
Ürəyimin ağrısından yaralı bir pələng kimi bağırmışam.
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şeirini yüksək intonasiya ilə səsləndirəndən sonra Rəsul
Rza İmranın əlini sıxır:
- Oğlum, sənin böyük gələcəyin var. Unutma, bunu mən
sənə deyirəm, (səh. 133).
Kitabda yazıçı İlyas Əfəndiyev Masallıda olarkən onunla
görüşdə rayonda qohumluq dərəcəsi ilə bağlı söhbətlər də
incə şəkildə xatırlanır.
Ədəbiyyat aləmindən söz açmışkən kitabda İmran Əbilovun İsveçə ikinci səfərinin Azərbaycan mədəniyyəti günləri
ilə bağlı olduğu vurğulanır. Dostluq cəmiyyətinin sədri
Dövlət mükafatı laureatı Nəbi Xəzrinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinin tərkibində görkəmli bəstəkarımız
Emin Sabitoğlu, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı çoban Boran
Quliyev, görkəmli sənətçi korifeylərimiz Rəşid Behbudov,
Zeynəb Xanlarova, Aftandil İsrafilov və başqaları ilə yanaşı
beynəlxalq tədbirdə iştirakından milli qürur duyaraq həmin
epizodu kitaba daxil etmişdir.
Şübhəsiz ki, insanın sağlamlıq durumu, mənəvi saflığı,
məsələlərə mərhəmətlə yanaşması onun ömrünə, yaşayış
tərzinə, nəhayət gündəlik iş və fəaliyyətinə, vəzifəsinə vicdanlı münasibətə, ailədə, cəmiyyətdə, kollektivdə, ictimai
yerlərdə, məclislərdəki davranışına, təmaslarına da böyük
təsir göstərir. Bu keyfiyyətləri biz müəllifin təbiətindən,
tərbiyəsindən, mənəvi saflığından irəli gələn yaradıcılığından da görürük.
Qaynaq, mənbə bəs haradan gəlir?
Bu suala müəllif belə cavab verir:
“Quran”ı oxumaq həyat qədər zəruridir”. Qeyd edim ki,
müqəddəs sayılan yerlərlə, ziyarətlərlə bağlı xatirələr “Müqəddəs Məkkə və Mədinə, Xorasan, Məşhəd” və başlıqları
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altında oxuculara təqdim olunur. Bax, görürsünüz uşaqlığından, gəncliyindən Allaha daim şükür, zikr edən, qəlbi haqq
və halallıqla döyünən bəndəni yaradanımız necə himayə və
hifz edir, onu qoruyur, bəla və uğursuzluqlardan xilas edir.
(Ə.N.)
Bütün nümunə gətirilən yazılarda qırmızı xətlə keçən
istiqaməti kitabın hər bir oxucusu aydın hiss edir. İlham və
istedad, müsbət enerjini insanlara vaxtında çatdırmaq şərəfi
də hər insana müyəssər olmur. Bu minvalla “Bədi düşüncələr” bölməsində belə xoş məqamları, mərhəmət, mehribanlıq, hamıya sevgi və eşq bəxş etmək kimi xeyirxah missiyanı İmran müəllimin daha bir sahədə - poeziyada sınamaq təşəbbüsü də qəbul ediləndir.
Yazıda oxuyuruq. “Deyirlər ki, qəhrəmanları bir qəhrəmanlar sevər, bir də qəhrəman olmayanlar. Mən də ədəbiyyatı çox sevirəm, ancaq nasir, şair deyiləm, sadəcə onlara
böyük rəğbətim vardır. Mənə inanın, əgər şair olsaydım,
yəqin ki, məni oxuyardılar, ancaq bu gecdir” - səmimiyyəti
oxucuya dərk ediləndir:
- İnsana bir ömür bəs etmir, inan,
Yenidən həyatı yaşamaq istər.
Kamillik dövründə daralır məkan,
Zaman qiymətliykən niyə tez ötər?
Zəhmətlə, məsuliyyətlə, şərəflə ömür sürmüş, xalqa xidmət göstərmiş, daşıdığı vəzifələrdə yalnız nüfuz və hörmət
qazanmış, ailəcanlı, mehriban həmsöhbət, söz ustası İmran
Əbilovun digər “Ləyaqət’ şeirindən bir parçanı da oxuculara çatdırıram:
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Arpa çörəyilə dolanan insan.
Yeməz ac qalsa da minnət çörəyi.
Başa düşməz onu hər avam, nadan,
Dayaqdır namusa ismət dirəyi.
Şükür ki, qismətim ləyaqət oldu,
Nakəs məclisində yerim olmadı.
Amalım ədalət, sədaqət oldu,
Xəcalət təriylə üzüm dolmadı.
Azərbaycanlı, həqiqətsevər olan hər bir kəs Qarabağ
faciəsindən kədərlənir, xalqımızın başına gətirilən müsibətləri lənətləyərək dərdimizə şərik çıxmağa çalışır. Bu
bizim vətəndaşlıq, azərbaycançılıq, ən başlıcası, qeyrət və
namus borcumuzdur. Həmin mövzu ilə bağlı yazılar, xatirələr, ayrı-ayrı hallarda müəllifin fəal vətəndaş, dövlət məmuru mövqeyi bir neçə epizodda özünə geniş yer tapır.
Xatirələr məcmuəsində müəllifin Azərbaycanın demək
olar ki, bütün yerlərində olmaqla onun torpağının, suyunun,
mətbəxinin yüksək dəyərini verir. Əsasən mehriban və
əməksevər insanlara sevgisini dönə-dönə önə çəkir.
Haşiyə; belə hisslərə qatılan oxucu “Tükürpədici hadisələr” və digər başlıqlı yazıları oxuduqca müəllifə rəğbəti
artır. Günahsız, mərhumiyyətlərə düçar olmuş, didərgin
düşmüş köçkün və qaçqınların taleyinə həsr edilmiş sətirlərdə talan olmuş yaşayış məntəqələrimizin, mədəniyyət
abidələrimizin, təhsil, səhiyyə, məscid və s. ocaqlarımızın
yer üzündən silinməsində təkcə erməni qəsbkarlarına nifrətdən əlavə bu məsələyə biganə qalan, ermənilərə xidmət
edən beynəlxalq təşkilatlara inamsızlıq bildirməklə gec-tez
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hansı yolla olursa-olsun güclü Azərbaycanımızın haqq işinə
bəraət veriləcəyinə inanır və arzusuna dəstək verməyə hazır
olduğunu bəyan edir. Ümidvarıq ki, 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin uğurlarını nəzərə alaraq Çocuq Mərcanlıya qayıdış, Şuşaya tezliklə Azərbaycan bayrağının sancılmasında
müqəddəs yolumuzu tezləşdirəcək.
İmran müəllim 3 il müharibə dövründə xidməti işləri,
habelə rəhbərlik səviyyəsində Qarabağ torpaqlarında ağrıacıları, kədərli anları, mərhumiyyətləri və itkiləri böyük
ürək ağrısı ilə xatırlayır. “Ermənilər Xocalını yerlə-yeksan
etdikdən sonra Ağdama hücumu gerçəkləşdirdilər... Məlum
oldu ki, bir qadının 8 aylıq uşağı olur. Salatın adında.
Erməni quldurlarının görür ki, şərəfsiz ölümü qarşısında
ana uşağın boğazından yapışıb nalə çəkərək ağlayır. Uşağın
səsi kəsildiyindən vəhşi dəstə uzaqlaşır. Allahın, rəhmli və
mərhəməti ulu Tanrının möcüzəsi sayəsində körpə sağ qalmışdı! Dünyanın heç bir ölkəsində buna bənzər qadın qəhrəmanlığı görmək çətindir. Axı, o, ana idi. Yaşa, mənim
anam, bacım, qızım, gəlinim! Halal olsun sənə!”
1990-cı ildə respublikanın heyvandarlığında yaranmış
yem qıtlığı ilə bağlı Krasnodarda rayonları bir-bir gəzib
dolanan, məsul tapşırığı yerinə yetirmək üçün var qüvvəsini sərf edən nazir müavini İmran Əbilov burada da ermənilərin xəyanətkar əməllər törətməsinin şahidi olur. Kefli
ermənilər küləş alınmasında təxribat və pozuntuluq göstərir. Zorakılıq, basqın, hücum, hədə və şantaj əməllərindən
çəkinmirdilər. Əlbəttə, tapşırıq çətinliklə də olsa icra edildi.
Səmimi deyim ki, 10-a yaxın əsərin müəllifi kimi çoxlu
kitablara, yazılara rəy və təhlil yazmışam. Aqil insan, Allah
adamı İ.Əbilovun kitabını əlimə alıb bir günə oxuyub
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qurtardığım halda əvəzində qiymətli, tərbiyəvi, arxiv və
həyat məktəbi üçün faydalı mənbə qazandım. Axı, mən də
belə səriştəli insanlardan təcrübə toplayıb vaxtilə rayon
komsomolunun I katibi, partiya komitəsində şöbə müdiri,
16 il icra hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsində çalışarkən İmran müəllimin kitabında sadaladığı əksər rəhbər
şəxs, elm, ədəbiyyat və incəsənət adamları ilə birlikdə işləyib və ya görüşüb təmasda olmuşam Bu, mənim tanınmış
şəxsiyyət, rəvan və istəkli insan, mehriban və müdrik ağsaqqalımız İmran müəllimin zəngin, mənalı həyat və omür
yoluna, xidmətlərinə, bədii təxəyyülünə və yaradıcılığına
xoş səyahətim oldu. Çalışdım ki, qarşıdan gələn ad gününə
hədiyyəm kimi səslənsin.
Ələşrəf NİFTİYEV,
AYB və AJB-nin üzvü,
“Qızıl qələm” media mükafatçısı,
III dərəcəli “Vətənə Xidmətə görə” ordenli Dövlət
qulluğu veteranı
“Yeni təfəkkür” qəzeti,
6 oktyabr, 2017-ci il
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VƏTƏNƏ VURĞUNLUQLA YAŞANAN
ÖMRÜN SƏHİFƏLƏRİ
İmran Rəşid oğlu Əbilovun ömürlüyü hər bir insan üçün
yaşam nümunəsi, şəxsiyyətin həyatında qazandığı nüfuzun
zirvə nöqtəsi, arzu etdiyi mərtəbə, ucalıq ola bilər. O,
Respublika Ağsaqqallar Şurası idarə heyətinin üzvü, Qarabağ Müharibəsi və Əmək veteranı, Respublikanın Əməkdar
Kənd Təsərrüfatı işçisidir. "Xalqlar dostluğu", iki "Şərəf
Nişanı" ordeni və bir sıra medallarla təltif olunub.
...Onun barəsində yazanlar, söz deyənlər, işgüzarlıq və
məsuliyyətini, alicənablıq və sadəliyini insan xarakterinin
dörd qütbü kimi səciyyələndirir, onu tanıtmaq üçün bəşərə
xas olan ən ülvi xüsusiyyətləri də bu siyahıya əlavə edirlər.
İmran müəllim mənim uşaqlıq xatirələrimin qəhrəmanıdır.
Masallıda onun haqqında hər evdə söhbət olardı. İşgüzar,
bacarıqlı, yorulmaz kənd təsərrüfatı mütəxəssisiydi. İndi də
belə danışılır onun haqqında... İmran Əbilovun müəllifi
olduğu, mənalı həyatından bəhs edən 280 səhifəlik "Vətənə
vurğun: ömürdən səhifələr" kitabı Bakıda, "Araz" nəşriyyatında. ADU-nun dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Şahrza Ağayevin redaktorluğu ilə çap edilib.
23 oktyabr 1935-ci ildə Masallı rayonunun Mahmudavar
kəndində anadan olub İmran Əbilov. 1953-cü ildə Lənkaran
Pedaqoji Texnikumunu bitirib, Boradigahda müəllim kimi
fəaliyyətə başlayıb. 1959-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu Stalin təqaüdü ilə bitirib. Həsənli kəndindəki “Şən həyat" kolxozunda baş zootexnik işləyib. 19601962-ci illərdə Masallı RPK-da təhmatçı, Masallı RKK-nın
birinci katibi, 1962-ci ilin mart ayından Azərbaycan LKGİ
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MK-nin təşkilatçısı, 1963-1969-cu illərdə Masallı rayon
Kənd təsərrüfatı İstehsalat idarəsinin rəisi vəzifələrində
olub.
1969-1991-ci illərdə Azərbaycan kənd təsərrüfatı nazirinin müavini, Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin sədr müavini, 1991-ci ildən Azərquşsənaye Dövlət şirkətində vitseprezident işləyib.
1997-ci ildən Nazirlər Kabinetində Aqrar-sənaye şöbəsində baş məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərib.
2011-cı ildən dövlət qulluğu təqaüdçüsüdür.
“Biz kimik, dünyaya nə üçün gəlmişik?” - öz-özünə
verdiyi bu suala cavab tapmaq müəllifin məqsədi, əsərin
əvvəlindən sonuna – 279-cu səhifəsinə kimi oxucunun marağını cəlb edən bir sorğudur. Müəllif yaşadığı ömrün xatirələrini, soy-kökündən övladlarına kimi ətrafında onlarla
dərindən nüfuz etdiyi cəmiyyətdə qarşılaşdığı, iş birliyi
yaratdığı, insanlarla münasibətlərini qələmə almaqla bu
böyük sorğuya cavab tapmaq istəyir.
Ömrün müdrik çağlarını yaşayan, dünyanın sevincini,
fərəhini, ağrı-acısını görmüş, el-obada, ailədə, sənətdə, çalışdığı vəzifələrdə özünü təsdiq etmiş insanın keçdiyi həyat
yoluna baxanda gördükləri çoxdur.
Bu barədə yazır:
- Deyirlər, gərək insan cavanlığında elə işlər görsün ki,
qocalanda gənclik illərinə nəzər salanda acı xatirələr yox,
şirin duyğularla yaşasın...”
Bəli, şirin duyğular, xoş məqamlar təşkil edir Hacı İmran
Əbilovun həyat leytmotivini. Gənclik illərində ağır müharibə dövrünə, həmin vaxtın gətirdiyi məhrumiyyətlərə baxmayaraq, oxuyub savad alıb. Aldığı biliyi istehsalata tətbiq
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edə bilib. Özünə və başqalarına tələbkar olub. Başlıcası isə
insanları istedadına inandırıb, onları arxasınca apara bilib.
Vəzifələrdə çalışanda yüksək təşkilatçılığı diqqəti cəlb
edib. Təsadüfi deyil, 22 il 4 ay Azərbaycan kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini olub... Həmin dövrlərdə respublikada
heyvandarlıqda geriliyin aradan qaldırılması, bu sahədə damazlıq işinin təşkili, onun sənaye üsuluna keçirilməsi və
elmi əsaslarla idarə olunmasında əməyi var.
Kitabda Vətənə, xalqına, valideynlərinə, övladlarına,
dostlarına böyük məhəbbət dolu səhifələr diqqəti çəkir.
Həmçinin, doğma kəndində, rayonda, respublikada işlədiyi
müddətdə dostluq etdiyi insanlarla bağlılığı onun gözəl
xüsusiyyətləri kimi üzə çıxır.
İmran müəllimin ulu öndər Heydər Əliyevlə görüşlərinə
həsr etdiyi səhifələr böyük məhəbbətlə oxunur, unudulmaz
xatirələrdir və müəllif indi də onların işığında özünü xoşbəxt sayır.
Atası Rəşidin keçdiyi gərgin həyat yoluna, övladlarının
fəaliyyətinə həsr olunan xatirələri də həyəcansız oxumaq
olmur. Həmçinin, qardaşı, Prezident təqaüdçüsü Şirvan
Əbilovun Ulu öndər Heydər Əliyevlə görüşləri, onun misilsiz xidmətləri haqqında yazısı da maraqla oxunur.
“1975-ci ilin ortaları idi. Mərkəzi Komitənin bürosunda
Abşeron rayonundakı Ramana sildçülük kompleksinin cins
mal-qara ilə təmin olunması məsələsi müzakirə olunurdu.
RPK-nin birinci katibi Tamara xanım Hümbətova şikayətləndi ki, kompleksi keyfiyyətsiz tikiblər, həm də mal-qara
gətirə bilmirik. MK-nin birinci katibi Heydər Əliyev büronu özü aparırdı.
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Müzakirə zamanı Nazirlər Sovetinin sədr müavini
Ş.Rasi-zadəyə, MK-nın şöbə müdiri L.Rəcəbovaya, KT
naziri M.Xəlilova və mənə tapşırıldı kı, təcili kompleks
yenidən qurulsun və cins mallarla təmin edilsin.
Bürodan sonra tapşırığa əsasən, mən, sovxozlar nazirinin
müavini H.Abdullayev, KTN-nin idarə rəisi N.Bağırov
Belorusiyaya cins mal gətirmək üçün ezam olunduq.
Minskdə olduq və oradan da Brest şəhərinə yollandıq.
Böyük Vətən müharibəsinin ilk günü Brest qalasına olan
hücumun acı nəticələrini gördük. Həqiqətən də xalq və
ordu böyük qəhrəmanlıq göstərmişdir. Adam bu mərdliyə
və göstərilən şücaətə valeh olurdu.
Qalanın və binaların bütün divarları minlərlə güllədən
deşilmişdi. Nəzərdə tutulan plana görə, biz 600 baş Polşadan gətirilmiş cins malları qəbul edib, Bakıya yola saldıq.
Nazir müavini rəhmətlik Hacıməmməd Abdullayev özü də
vaqonla Bakıya qayıtdı.
Mən və rəhmətlik Nurəddin Bağırov isə təyyarə ilə
Minskə getdik. Orada Belorusiyanın nazir müavini Minçenko bizi Belaya Puşşada qonaq elədi və sonra biz Bakıya
qayıtdıq. Heydər Əliyevin tapşırığını icra etdiyimiz üçün
çox sevinirdik və qürur duyurduq”.
Bu da başqa bir təəsssürat. "İlk dəfə xaricə səfərim
Hindistana olub. Mən keçmiş Sov.İKP MK-da Aleksandr
İvanoviç Linkovun və SSRİ KT nazirinin müavini Lev
Nikolayeviç Kuznetsovun təklifi ilə Hind-Sovet simpoziumunda (camışçılıq üzrə) iştirak etmək üçün noyabr 1978-ci
ildə Hindistana getdim. Nümayəndə heyətinə görkəmli alim,
dünya camışçılıq elminin banilərindən biri professor Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəyli, Azərbaycanın keçmiş MK-nın
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Şöbə müdirinin müavini Surxay İmran oğlu Tağızadə,
Gürcüstandan İvan İliç Sivsivadze daxil idilər.
Moskvada olarkən məlum oldu ki, professor A.Ağabəyli
infarkt keçirmişdir. Bu səbəbdən onu Hindistana buraxmadılar. Hindistana təyyarə ilə uçduq və orada bizi qarşıladılar. Hindistan Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini
doktor Soni qəbul zamanı ilk sözündə Ağabəylini soruşdu,
sonra axşam səfir Vorontsov bildirdi ki, simpoziumu Hindistanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Ağabəylisiz keçirmək
istəmir. Həmin simpozium Sovet-Hindistan adına olsa da,
oraya 50 ölkədən nümayəndələr, alimlər dəvət edilmişdi.
SSRİ Hökumətinə bu barədə məlumat verildi. Şəhərisi gün
Ağabəylini təcili Hindistana yola saldılar, professorun
gəlişi bizi və alimləri çox sevindirdi".
Dostlar və tanışlar insan şəxsiyyətini təsdiq edən amillərdən ən əsaslarıdı. İmranın kitabda adını çəkdiyi dostları
respublikanın ictimai və siyasi həyatında böyük rolu olan
vəzifə sahibləri, ziyalıları, yazıçılar, şairlər, alimlər, incəsənət adamlarıdır. Onlar barədə qısa məlumat verilməklə
yüzlərlə dövlət, elm, incəsənət xadimi oxucuya təqdim
edilir... Təkcə çağdaş şair və yazıçıların adı kifayət edir ki,
müəllifin gərgin işi, vaxtının azlığı müqabilində yaradıcı
şəxsiyyətlərlə bağlı insan olduğunu təsdiqləsin. Lənkəranda
tələbə olarkən Xalq şairi S.Vurğuna məktub yazması, Rəsul
Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, İlyas Əfəndiyev, Mehdi Hüseyn,
Nəbi Xəzri, Xəlil Rza, Əliağa Bakirlə görüşlərini müəllif
çox böyük ehtiramla xatırlayır.
“Dağlıq Qarabağ hadisələri”, “Tükürpədici hadisələr”
sərlövhələri ilə verilən yazılarda nazir müavini kimi Qarabağın ayrı-ayrı bölgələrində heyvandarlığın vəziyyəti barədə
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məlumat almaq üçün gedərkən üzləşdiyi çətinliklər, az qala
insan həyatı bahasına başa gələn olayları həyəcanla təsvir
edir.
Vəzifəsi ilə əlaqədar Azərbaycanı qarış-qarış gəzən
İmran Əbilovun səfər coğrafiyası, eyni zamanda, dünyanın
bir sıra məmləkətlərini əhatə edir.
Hindistan, Misir, İsveç, Bolqarıstan, Ukrayna, İran, Belarusda, Rusiyanın Moskva, Penza, Krasnodar, Belqorod,
Orenburq və digər şəhərlərində işgüzar görüşlər, müşavirələr, təcrübə mübadilələri geniş və dolğun təsvir olunur.
Əsərləri Hindistanda, Misirdə, Bolqarıstanda, Rusiyada,
İtaliyada çap edilmişdir.
İmran Əbilovun özünəməxsus poetik düşüncələri vardır.
Bu baxımdan onun "Qocalıq" şeiri dərin məna kəsb edir.
Tərk edir bu canı cavanlıq quşu,
Yerinə astadan gəlir qocalıq.
Qarşıda görəndə eniş-yoxuşu,
Yolları ikiyə bölür qocalıq.
Gəncliyin qədrini cavanlıqda bil,
Atılan ox geri qayıtmaz bir də.
Günəş də qocalır, əbədi deyil,
Axırda özü də ölür qocalıq.
İmran Əbilov kitabında bütün səhifələri insan haqqında,
ömrün hikməti, mənəvi dəyərləri barədə ən gözəl sözlərdən
çələng kimi hörüb.
"Ləyaqət" sərlövhəli yazıdan "boylanan", orada obrazlaşdırılan insanların müəllifə daha çox bənzəri var. O, dünyanın
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böyük şəxsiyyətlərini zəngin insani, zamanın bütün keşməkeşlərinə baxmayaraq, dəmir zindanda, kürədə, odun içində
polad kimi döyülüb çıxan, bərkiyən, ləyaqət sahibi olan, öz
ləyaqətini qoruyub saxlaya bilən insanlar adlandırır. Qəlbindən gələn lirik misralarla bu ləyaqətli insanın – dünyanın ən mərd, uca, ən xoşbəxt adamının portretini yaradır.
Ləyaqət deyilən bir qismət vardır,
Kimə pay düşərsə daim ucalar.
Ləyaqət sahibi nə bəxtiyardır!
Tanrı mükafatı başa tac olar.
Bəli, Tanrıdan böyük mükafatı xalqa xidməti, cəmiyyətdə hörməti, xoşbəxt ailəsi, uğurlu nəsil şəcərəsidir İmran
Əbilovun.
Respublikanın Əməkdar Kənd Təsərüfatı işçisi, Əmək
və Qarabağ müharibəsi veteranı İmran Əbilov ömrünün
ahıl çağını yaşasa da, yenə fəaliyyətdədir. Respublika
Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvü kimi xidmətini
dövlətimizdən, xalqımızdan əsirgəmir.
Əlihüseyn Şükürov,
“Yeni həyat” qəzetinin baş redaktoru, (Masallı)
“525-ci qəzet”, 9 may, 2018-ci il
Eyniadlı məqalə rayonun “Yeni həyat” və “İki sahil”
qəzetində də dərc edilmişdir.
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VI BÖLMƏ
İQTİSADİYYAT HƏYAT DEMƏKDİR
BİR DAHA VACİB MƏSƏLƏ HAQQINDA

Azərbaycanda camışçılığın ləğvinə yol vermək olmaz.
Statistik məlumata görə, hazırda dünyada 152 milyon
baş camış vardır, bunun 72 faizi Asiyada, qalanı isə Afrika,
Avropa və Amerika qitələrindədlr. Vaxtilə Avropada camışçılığa fikir verən yox idi, hətta onun məhsullarından
belə istifadə olunmurdu. Lakin XX əsrdə alimlərin bu sahədə apardıqları elmi-tədqiqat işləri böyük marağa səbəb olmuş və belə heyvanlar Avropa ölkələrində də geniş yayılmışdır. Belə ki, indi Rumıniya, İtaliya, Bolqarıstan, Albaniya, Bosniya, Yunanıstan, Almaniya, İngiltərə və s. ölkələrdə 400 min başa qədər camış var.
Keçmiş SSRİ məkanında camışlar yalnız Azərbaycanda
(400 min baş) və çox az miqdarda Gürcüstanda saxlanılırdı.
Camış Yer kürəsinin ən qiymətli genefondu olan heyvandır. O, yüksək məhsuldar, xəstəliklərə davamlı olmaqla,
qamışlıq, bataqlıq otlarını, kol-kosu, kənd təsərrüfatı tullantılarını, başqa heyvanlar tərəfindən istifadə edilməyən yemləri qidaya çevirir. Camışlar inəklərdən fərqli olaraq, küləşdən daha çox istifadə edirlər. Elə buna görə də onların mədəsini “yem sexi” adlandırırlar. Camış həm gəlirli, həm də
ekoloji cəhətdən təmiz heyvandır. Onun dərisi qalın və davamlıdır, radiasiyanı qəbul etmir, nadir hallarda xəstələnir.
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Camış südünün və ətinin kimyəvi tərkibi müxtəlif mikroroelementlərlə, zülallarla çox zəngindir. Onun südündə
quru maddənin miqdarı 19, zülal 4.5, şəkər 6 faiz, yağlılıq
dərəcəsi isə inək südünə nisbətən 2-2,5 dəfə artıqdır. Camış
südündən, qatığından, yağından, şorundan qaraciyər, mədə
xəstəliklərində, ətindən isə qan azlığında geniş istifadə edilir. Onun ətində çoxlu dəmir elementi olduğu üçün bir sıra
ölkələrdə körpə uşaqlara hazırlanan süni qidalara qatılır.
Buna görə də mühüm xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə və
bioloji xüsusiyyətlərə malik camış dünya alimlərinin diqqətini son illər daha çox cəlb edir. Bununla əlaqədar hələ
1985-ci ilin dekabr ayında Misir Ərəb Respublikasının
paytaxtı Qahirə şəhərində xüsusi konqres çağırılmış və həmin ali məclisdə Beynəlxalq Camışçılıq Federasiyası yaradılmışdır. Azərbaycandan həmin federasiyaya o vaxt Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyindən mən və Damazlıq Birliyinin rəisi
Əşrəf Məmmədov üzv seçilmişik.
Azərbaycanda camış çox qədim zamanlardan bəslənir.
Alimlərimizin bu sahədə apardıqları elmi-tədqiqat işləri bütün dünyada məşhurdur. Professor A.Ağabəylinin rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqat işləri nəticəsində 1972-ci ildə
Azərbaycan camışı məhsuldar cins kimi təsdiq edilib. Camışların ən qorxulu xəstəliyi sayılan pasterilyoza qarşı
akademik M.Qəniyev tərəfindən xüsusi vaksin hazırlanıb.
Camışlarda süni mayalanma ilk dəfə Azərbaycanda aparılmışdır. Alim-bioloq E.Bəşirov bu işi Çili, Əlcəzair və
Hindistanda da tətbiq etmişdir.
Bəşəriyyətə daim fayda verən camışlar 1970-ci illərin
əvvəllərində Azərbaycanda məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə
qalmışdı. Yaxşı yadımdadır, Şəki rayonunda heyvandarlığın
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sənaye əsasları üzrə inkişaf etdirilməsinə dair respublika
müşavirəsi keçirilməli idi. Azərbaycan KP MK-nın II katibi
S.V.Kozlov müşavirəyə hazırlıqla əlaqədar rayon partiya
komitəsində bu işlə məşğul olan respublika təşkilatları nümayəndələrinin məlumatlarını dinləyirdi. Növbə mənə çatanda (o vaxt kənd təsərrüfatı nazirinin heyvandarlıq məsələləri üzrə müavini işləyirdim) soruşdu ki, camışçılıq deyilən sahənin inkişafına necə baxırsan?
- Yaxşı baxıram, Sergey Vasilyeviç – dedim.
- Şəxsən sən özün camış südünü içirsənmi, qatığını, ətini
yeyirsənmi?
- Bəli, biz camışın məhsullarından ta qədim zamanlardan
istifadə edirik. Bunlar insan orqanizminə çox faydalıdır.
Cavabımdan əsəbiləşən MK katibi bildirdi ki, SSRİ-də
Azərbaycandan başqa heç yerdə camış saxlamırlar, onların
süd məhsuldarlığı inəklərinkindən azdır. Mən camışdan,
onun məhsullarından iyrənirəm. Biz rayon partiya komitələrinə göstəriş verəcəyik ki, naxırlarda camışları ləğv edib,
əvəzində cins inək saxlasınlar. Mən bu barədə yoldaş
Heydər Əliyevə məlumat verəcəyəm.
Doğrusu, Kozlovun sözləri hamımızı sarsıtdı. Respublikada camışların məhv edilməsi təhlükəsi yaranmışdı.
İclasdan sonra Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin o vaxt birinci katibi işləyən Sadıq Murtuzayev və Azərbaycan KP MKnın kənd təsərrüfatı şöbəsi müdirinin müavini Surxay Tağızadə ilə söhbət etdik. Vəziyyət gərgin idi. Bilirdik ki,
S.Kozlov dediyini edən adamdır. Ona görə də bu məsələni
MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevə çatdırmaq üçün onun
köməkçisi Arif Mustafayevə zəng etdik.
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Dünya şöhrətli alim A.Ağabəylini də bu işə cəlb etdik.
O, Heydər Əliyevə xüsusi məktub yazdı. Lakin məsələnin
necə həll olunacağı barədə konkret məlumat yox idi. Çox
yerdə ətliyə verildiyi üçün ölkədə camışların sayı qısa müddətdə 120 min başa qədər azaldı.
Kritik vəziyyət yaranmışdı. Məsələni görkəmli alim,
akademik Cəlal Əliyevin də nəzərinə çatdırdıq. İş elə gətirdi ki, mən hörmətli Cəlal müəllimlə birlikdə rayonlarda
yerli genefondun qorunub saxlanması və onların məhsuldarlığının yüksəldilməsi barədə müşavirələr keçirməli olduq. Salyan, Neftçala, Sabirabad, Saatlı, Beyləqan və başqa
rayonlardakı müşavirələrdə heyvandarlıqla əlaqədar geniş
söhbətlər apardıq. Camışçılığın respublikamızda qədimdən
mövcud olmasını, onun iqtisadi cəhətdən faydalılığını dərindən izah edən akademik Cəlal Əliyev rayon rəhbərlərinə
camışların qorunub saxlanması barədə tövsiyələrini verirdi.
Akademik Cəlal Əliyevin Azərbaycanda camışçılığın
inkişaf etdirilməsi barədəki qəti fikirləri bizi ürəkləndirmişdi. Hamımız Azərbaycan KP MK-nın binnci katibi
Heydər Əliyevin son qərarını gözləyirdik.
Möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
1969-1982-ci illərdə ölkə üzrə hər inəkdən sağılan südün
miqdarı 2200 litrə, mal-qaranın cins tərkibi isə 96 faizə (bu,
SSRİ-də ən yüksək göstərici idi) çatdırıldı. Başqa ölkələrdən bir milyon baş yüksək məhsuldar damazlıq qoyun və
qoç, 300 min baş qaramal cinsləri gətirildi. Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən “Mürrah” cinsli 300 baş Hindistan camışı
Şəki-Zaqatala zonasında yerləşdirildi. Aydın məsələ idi ki,
heyvandarlığı “böyük elmi sahə” adlandıran cənab Heydər
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Əliyev camışçılıq haqqında dərin araşdırmalar və ətraflı
təhlil aparmadan qərar qəbul etməyəcəkdi.
Nəhayət, Azərbaycan KP MK-nın növbəti plenumlarından birində Heydər Əliyev geniş məruzə ilə çıxış etdi.
O, çıxışında haşiyə çıxaraq dedi ki, bəzi adamlar respublikada camışçılığın ləğv edilməsini, bəziləri isə onun saxlanmasını istəyirlər. Ancaq məsələ istəkdə deyil. Camış
Azərbaycanda min illərdir ki, bəslənilir. Qeyd edim ki, ən
qədim tarixi olan xalqlar – hindlilər, çinlilər, ərəblər,
türklər, o cümlədən, azərbaycanlılar da camışçılıqla məşğul
olmuş və indi də məşğuldurlar.
Camış ən sərt iqlim şəraitinə dözən, az xəstələnən və
ailəni öz məhsulları ilə iqtisadi cəhətdən çətin vəziyyətdən
çıxaran heyvandır. Əgər biz camışçılıqla yaxşı məşğul
olsaq, normal yemləmə və bəsləmə şəraitində ondan
yüksək süd, ət məhsulları almaq mümkündür. Hazırda biz
hər inəkdən 1500 litr, camışdan 800 litr süd sağırıqsa, bu, o
deməkdir ki, camışdan inəyə nisbətən daha çox süd alırıq.
Belə ki, inək südünün orta yağlılıq dərəcəsi 3-4 faizdirsə,
camışda bu göstərici 8-9 faizə bərabərdir. Mən burada elan
edirəm ki, biz camışçılıqla çox ciddi məşğul olmalı, onun
sayını bərpa etməli və ata-babalardan bizə yadigar qalan bu
qiymətli nemətləri qoruyub saxlamalıyıq. Hər hansı bir
heyvan cinsini yaratmaq üçün on illər vaxt tələb olunur,
camış isə bizə yüz illiklərin sınağından keçib gəlib.
Borcumuz onu qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdir.
Heydər Əliyevin camışçılıq haqqında çox sərrast və ətaflı danışması Azərbaycanda camışçılığı məhv olmaq təhlükəsindən birdəfəlik xilas etdi.
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Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin kənd təsərrüfatının, o cümlədən, heyvandarlıq sahəsinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət ayırması nəticəsində məhsul istehsalı stabil olaraq artmaqdadır.
Lakin son zamanlar bir sıra rayonlarda camışçılıq sahəsinə
diqqət zəifləmiş, nəticədə, demək olar ki, onların sayı
azalır. Onların sayı 200 min başa enmişdir. Yuxarıda deyildiyi kimi, camışçılıq Azərbaycan üçün heyvandarlığın vacib sahələrindən biridir.
Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerləri bu sahənin inkişafına marağı artırmaq üçün müvafiq tədbirlər
görməlidir.
Hesab edirəm ki, Dövlət Statistika Komitəsinə heç olmazsa camışların rayonlar üzrə sayı haqqında ildə ən azı iki
dəfə məlumat verilməsi barədə nazirlik tərəfindən sifariş
verilməli, camış südünün miqdarı ayrıca hesablanmalıdır.
Respublikada südün bazis yağlılığı müəyyən edilməli, özəl
süd qəbulu müəssisələrinə verilən məhsulların, xüsusilə
camış südünün satış qiymətində maddi maraq yaradılmalıdır. Bəzi Avropa ölkələrində olduğu kimi, camış saxlayan
fermerlərə dövlət tərəfindən əlavə vəsait ayrılmalıdır.
Camış südündən hazırlanan əsl “Motsarella” pendirin
istehsal edilməsi üçun emal sənaye müəssisələrinin yaradılmasına kreditlərin verilməsi məqsədəuyğun olardı.
Ölkədə yaradılan südçülük kompleksləri kimi ayrıca camışçılıq komplekslərinin (keçmiş Şəki Daşüz camışçılıq
kompleksində hər camışdan 2500 kq süd alınırdı) təşkili bu
sahənin inkişafına təkan vermiş olardı.
Bu məqalənin müəllifi Hindistanda olarkən camışçılq
komplekslərində hər camışdan 4500 kq 10.5 faiz yağlılıqda
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süd istehsal edilməsinin şahidi olmuşdur. Ona görə də Hindistan, Pakistan və ya Türkiyədən yüksək məhsuldar cins
camışların gətirilməsi və lizinq yolu ilə fermerlərə satılması
camışçılığa marağı xeyli artırar.
Azərbaycanda maldarlığın “qara brilyantı” adlandırılan
camışların ləğvinin qarşısını almaq üçün digər tədbirlərin
də görülməsi çox vacibdir. Belə ki, bu sahədə damazlıq işinin təşkili, möhkəm yem bazasının yaradılması, onun sənaye yolu ilə inkişaf etdirilməsi və s. tədbirlərin vaxtı çoxdan
çatmışdır.
Şübhə yoxdur ki, İqtisadiyyat, Kənd Təsərrüfatı nazirlikləri, rayon və şəhər icra hakimiyyətləri əhalini sağlam
ət və süd məhsulları ilə təmin etmək üçün camışçılıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə lazımı tədbirləri həyata
keçirəcəklər.
İ.Əbilov,
“Respublika” qəzeti, 7 iyun, 2018-ci il
RESPUBLİKADA HEYVANDARLIĞIN
İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNƏ DAİR
Ölkəmizdə vacib sahələrdən olan aqrar sektorun inkişaf
etdirilməsi üçün zəngin təbii və iqtisadi şərait vardır. Bu
zənginlikdən səmərəli və məqsədyönlü istifadə edilməklə
əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunması mühüm dövlət
əhəmiyyəti kəsb edir.
Aqrar sahənin inkişaf etdirilməsinə ulu öndər Heydər
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə xüsusi
diqqət verilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına görə
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keçmiş SSRİ-də geridə qalan Azərbaycan Respublikası ulu
öndərin vaxtında birincilər sırasına çıxaraq 11 dəfə o dövrün ən yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülmüşdür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev də
ölkədə aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi barədə çox vacib və
müstəsna dərəcədə əhəmiyyətə malik qərarlar qəbul etmişdir ki, bunun da nəticəsi göz qabağındadır.
Ölkəmizdə aqrar sahənin ən mühüm tərkib hissələrindən
biri də heyvandarlıqdır. Heyvandarlığın əkinçilik sahələrindən fərqi ondadır ki, bu sahədə gerilik baş verdikdə onu
aradan qaldırmaq üçün ən azı 4-5 il vaxt lazımdır. Onun
inkişaf etdirilməsinə gündəlik qayğı tələb olunur. İnsanlara
xidmət istisna olmaqla, elə bir sahə yoxdur ki, heyvanlara
xidmət qədər qayğı tələb etsin.
Respublikada heyvandarlığın vəziyyətinə nəzər salsaq
aşağıdakı mənzərəni müşahidə etmək olar. Hazırda ölkədə
2693,0 min baş cəmi qaramal, o cümlədən, 1258,0 mln baş
inək və camış, 8454,3 min baş qoyun və keçi, 30473,4 min
baş quş, 68,5 min baş at və 271.7 min baş arı ailələri
mövcuddur. Qaramal, qoyun-keçilər, arı ailələrinin 98-99
faizi, quşların isə 59 faizi fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və
ev təsərrüfatlarının payına düşür.
Maraqlı burasıdır ki, iribuynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatlarının 40 faizində cəmi 1-4 baş, 38 faizində 5-9 baş,
19 faizində 10-19 baş, cəmi 0,2 faizində isə 100-200 min
baş mal-qara saxlanılır. Qoyunçuluq təsərrüfatlarında da
eyni vəziyyətdir. Quşçuluq təsərrüfatlarında isə bu rəqəmlər
quşçuluq fabriklərilə əlaqədar bir qədər yüksəkdir. Bu rəqəmlər onu göstərir ki, heyvandarlıqda xırda təsərrüfatlarda
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elmi nailiyyətlərin və yeni müasir texnologiyaların tətbiqi
uzun zəhmət və vaxt tələb edəcəkdir. Belə ki, 310,0 minə
yaxın ailə və fermer təsərrüfatlarının cəmi 420-də mal- qaranın sayı 100-dən 2 min başa qədər təşkil edir. Təcrübə
göstərir ki, nisbətən iri (ən azı 50 başlıq) təsərrüfatlarda
həm sənaye üsuluna keçmək, həm də yeni texnologiyaların
tətbiqi nisbətən asandır.
Buna görə də bir çox qabaqcıl ölkələrdə mal-qara təsərrüfatlarında onların optimal həcmi yüksəkdir, məsələn,
ABŞ-da fermer təsərrüfatlarında mal-qaranın orta sayı 50dən yuxarıdır, ölkəmizdə bu məsələnin həlli üçün yaxşı
baza yaradılmış, kooperasiya haqqında qanun qəbul edilmişdir.
Məlum olduğu kimi, kooperasiya bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq şəklində fermerləri cəlb etməklə, onlar təsərrüfat
müstəqilliklərini tam saxlayır və idarəetmə qərarlarının qəbulunda məsuldurlar. Aqrar kooperativlərə keyfiyyət müstəvisində iqtisadiyyatın vacib mexanizmi kimi yanaşdıqda,
onların inkişafı üçün dövlət stimullaşdırıcı siyasət aparır.
Onlara vergi güzəştləri edilir, subsidiyalar, texnikalar verilir, bank hesabları açılır, kreditlər ayrılır. Həmçinin elmi
nailiyyətlərin və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi üçün bütün şərait yaradılır.
Hazırda südçülük üzrə yaradılmış 40-a yaxın iri kompleks sənaye üsulu ilə işləyərək hər inəkdən süd məhsuldarlığını ildə 4500-5 min kq-a qədər qaldırmışdır. Heyvandarlıq məhsulları istehsalı və mal-qaranın məhsuldarlığı
ildən-ilə artsa da, hələlik tələbatı tam ödəmir. Keçən il hər
inək və camışdan süd məhsuldarlığı 1600 kq-a qədər olmuşdur ki, bununla kifayətlənmək olmaz.
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Bir sıra rayonlarda isə hər inək və camışdan il ərzində
800-1200 kq süd sağılmışdır. Əgər bir ailə bir və ya 5 baş
inək saxlayırsa və onlardan ildə 1200 kq süd sağılırsa,
deməli, gündəlik hər inəkdən orta hesabla 4 kq süd alır ki,
bu da iqtisadi cəhətdən ona heç bir fayda verməz. Hesab
edirik ki, həmin təsərrüfatlarda süd sağımı düzgün hesablanmır, buzovlara içirilən südlər hesaba alınmır. Əgər inəyə
lazımi qulluq göstərilməsə belə, o, ildə 1000-1200 kq süd
verə bilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, respublika üzrə hər
inək və camışdan sağılan südün miqdarı daha çoxdur. Bundan başqa, hər inək və camışdan sağılan süd ayrıca göstərilərsə, bu rəqəm daha yüksək olardı. Ümid edirik ki,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi
yerli təşkilatları ilə birlikdə məsələyə bir daha münasibət
bildirəcəklər.
Mal-qaranın say məsələsinə gəldikdə, bazar iqtisadiyyatı
şəraitində bu, hər bir fermerin özü tərəfindən müəyyən edilir. Ancaq onlara izah edilməlidir ki, az məhsuldar heyvan
bəsləyib ona xidmət etmək o qədər də fayda vermir. Məsələn, ölkəmizdə mövcud olan 1285,8 min ana inək və camışdan ildə təxminən 2200,0 mln ton süd istehsal olunur.
İqlimi və təbii şəraiti bizdən heç də yaxşı olmayan İsraildə
isə hər inəkdən ildə 12200 kq süd sağılaraq 200.0 min baş
inəkdən 2400,0 min ton süd istehsal olunur.
Heyvandarlıqda məhsul istehsalının artırılması, onun
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və maya dəyərin aşağı salınmasında mühüm məsələlərdən biri möhkəm yem bazasının yaradılması və mal-qaranın tam dəyərli yem payları
ilə yemləndirilməsidir. Düzgün yemlənmə həm də normal balaların alınması və xəstəliklərə dözümlülüyü artırır, müxtəlif
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cinslərin yeni mühitdə iqlimə uyğunlaşmasına şərait yaradır.
Hazırda respublikanın əksər təsərrüfatlarında mal-qaranın yem bazasının əsasını, orta hesabla 80-85 faizini qaba
yemlər təşkil edir ki, bu da gündəlik yem paylarının zootexniki qaydada aparılmasına imkan vermir. Əgər 1982-ci
ildə ölkədə qaba yem istehsalı 2420.0 min ton idisə, 2017-ci
ildə bu rəqəm 4500,0 min tona çatmışdır. Əslində bu, yaxşı
göstəricidir, o şərtlə ki, sulu-şirəli yemlərin istehsalı da
artaydı.
Elmi araşdırmalara və uzun müddət aparılan təcrübələrə
əsasən südlük malların gündəlik yem paylarında qaba
yemlər 30-35 faiz, sulu-şirəli yemlər 45-50 faiz (mövsümlə
əlaqədar artıb-azala bilər), qüvvəli yemlər 10-12 faiz, mineral maddələr isə 1,5-2 faiz miqdarında olmalıdır. Onların
süd məhsulundan asılı olaraq yemlərin miqdarında müəyyən dəyişikliklər aparmaq mümkündür. Qaba yemlərin malqaraya hazırlanmadan (doğranmadan, bişirilmədən, pörtlədilmədən və s.) verilməsi də öz mənfi təsirini göstərir.
Artıq ölkədə qüvvəli yem istehsal edən, onların qidalılığını artırmaq üçün tərkibini zənginləşdirən mini zavodların
tikilib istifadəyə verilməsi çox vacibdir.
Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə mal-qara saxlayan fermerləri yem istehsalından azad edərək, ixtisaslaşdırılmış
xüsusi yemçilik fermer təsərrüfatları və ya müəssisələri fəaliyyət göstərir. Mal-qara saxlayanlar həmin müəssisələrlə
müqavilə bağlayır və onları qidalılığına görə balanslaşdırılmış yemlə təmin edirlər. Vaxtilə ölkəmizin bütün rayonlarındakı təsərrüfatlarda silos, senaj quyularında kifayət qədər sulu-şirəli yemlər hazırlanırdı. Bu quyularda qarğıdalı,
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yem çuğunduru, küləş, yonca otu karbamidlə qarışdırılaraq
basdırılır və mal-qaraya yedizdirilirdi. Əgər ixtisaslaşdırılmış yemçilik müəssisələri (əlbəttə, əsasən özəl) yaradılarsa,
bu problemi qismən həll etmək olar. Həmin müəssisələrə
dövlət tərəfindən subsidiyaların verilməsi müsbət haldır.
Biz bəzən heyvandarlıqda yeni texnologiyaların tətbiqinə
can atarkən həyatda özünü təsdiq edən üsulları unuduruq.
Məsələn, zootexnikada sağılan inəklərin ovşara gətirilməsi
çoxdan məlum olsa da, ondan istifadə edilmir. Belə ki, inəklərə gündəlik yemlər verilərkən onun süd məhsulu ölçülür,
yemlər artırıldıqca süd artır, nəhayət yem artırılsa da süd
eyni miqdarda qalır. Deməli, inəyin potensialı müəyyən
edilir və ona artıq yemlərin verilməsinə ehtiyac qalmır.
Heyvandarlıqda ən vacib məsələlərdən biri damazlıq
işinin düzgün təşkilidir. Bütün dünyada damazlıq, baytarlıq
və toxumçuluq sahələri əsasən dövlətin nəzarətindədir.
Bəzi yerlərdə damazlıq deyəndə ancaq heyvanların süni
mayalanması nəzərdə tutulur. Əlbəttə, süni mayalanma da
əsasdır və son illərdə respublikada xeyli işlər görülmüş,
haqlı olaraq bu işlərin təşkili və həyata keçirilməsi üçün
mərkəz yaradılmış, ona rəhbərlik Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutuna həvalə edilmişdir.
Son zamanlar damazlıq işləri sanki bir qədər unudulmuşdur, onun strukturları, mərkəzdə, rayonlardakı idarələri,
damazlıq təsərrüfatları ləğv edilmişdir. Nəticədə bir çox
yüksək məhsuldar törədicilərin, ana malların, yerli şəraitə
davamlı aborigen cinslərin həm göstəriciləri, həm də özlərinin itirilmək qorxusu yaranmışdır.
Bundan əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
olan müxtəlif cinslər üzrə 20-yə qədər damazlıq müəssisəsi
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ləğv edildi, səbəb də onların maliyyə cəhətdən özlərini
doğrultmaması oldu. Hesab edirik ki, belə müəssisələrə
kiçicik maliyyə yardımı göstərilərsə, onlar qabaqcıl təcrübə
obyektləri kimi istifadə olunaraq, hər bir heyvan cinsi üzərində elmi işlərin aparılmasına, o cinslərin qorunub saxlanmasına imkan yaradacaqdır. Belə müəssisələr həm dövlət,
həm də özəl təsərrüfatların tabeliyində ola bilər.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Damazlıq işi
haqqında” çox qiymətli qanun qəbul etmişdir. Bu da ölkədə
damazlıq işinə verilən diqqətdir, ondan səmərəli istifadə
edilməlidir. Hazırda “Aqrolizinq” yolu ilə ölkəyə xaricdən
yalnız iribuynuzlu mal-qara gətirilir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən hər il lazımi qədər vəsait ayrılır. Gətirilən mallar
fermerlərə lizinq yolu ilə verilir. Gətirilən cins heyvanların
harada yerləşdirilməsi, binalar və yemlə təmin oluna bilməsi qabaqcadan müəyyənləşdirilir ki, onların gələcəkdə tələfatına yol verilməsin. Xarici ölkələrdən cins heyvan gətirildikdə onlarınn gətirildiyi ölkənin (ərazinin, yerin) coğrafi-iqlim şəraiti, torpağı, suyu, yemlərin tərkibini təşkil
edən bitki müxtəlifliyi ilə heyvanların yerləşdirildiyi təsərrüfatın analoji şəraiti arasında uyğunluq olmalıdır. Məsələn, Avstriyanın Alp dağlarında və ya Almaniyanın bol yaşıl yem sahələrində yerləşən heyvanların gətirilərək respublikanın Aran rayonlarında yerləşdirilməsi yolverilməzdir.
Bu baxımdan gətirilən cins heyvanların müvafiq olaraq
hansı zonada yerləşdirilməsi üçün cinslərin rayonlaşdırılması planı işlənib hazırlanmalıdır.
Bütün dünyada heyvandarlıqda süd məhsuldarlığına görə
subsidiya verilir, lakin identifikasiya və qeydiyyat sistemi,
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ilkin zootexniki uçot olmadan bunun tətbiqi mümkün deyil.
Buna görə də başlanğıc olaraq iri südçülük təsərrüfatlarında
uçot ve qeydiyyat sisteminin (elektron variantı üzrə) qurulması vacibdir.
Dünyada gedən qlobal iqlim dəyişikliklərini nəzərə alaraq mövcud genofond nümunələri və xarici ölkələrdən gətirilən yüksək məhsuldar damazlıq materialların əsasında
ekstremal şəraitə uyğunlaşan yeni heyvan cinslərinin və
cinsdaxili qrupların yaradılması üzrə seleksiya işləri aparılmalıdır. Bunun üçün nazirlikdə damazlıq üzrə müstəqil
qurumun yaradılması faydalı olardı.
Bütün bu işlərin həyata keçirilməsi zootexniki və baytar
mütəxəssislərin fəaliyyətindən, səriştəsindən çox asılıdır.
Həm ali təhsil müəssisələrində aldığı biliklərlə, qabaqcıl
xarici ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə buna nail olmaq
mümkündür.
Şübhə yoxdur ki, böyük elmi və mütəxəssis potensialına
malik olan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, onun cavan və yeni
rəhbərliyi respublikada aqrar sahələr üzrə qəbul edilmiş
Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi istiqamətində
lazımi tədbirləri həyata keçirəcəkdir.
İ.Əbilov,
“Respublika” qəzeti, 06.07.2018

\ 280 [

Deyilən söz yadigardır
RESPUBLİKADA ƏT İSTEHSALININ
ARTIRILMASI VACİB MƏSƏLƏDİR
2013-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm tarixi nailiyyətlər qazanmışdır. Dövlətimizin qüdrəti artıb, ölkənin
siması bütövlükdə dəyişib, insanların həyat şəraiti xeyli
yaxşılaşıb. Bütün sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatında da bu inkişafı müşahidə etmək olar. Həmin dövrdə
ölkədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalı 1.7 dəfə
artmışdır. Bitkiçilik məhsulları istehsalının real artımı 1.6,
heyvandarlıq üzrə isə 1.7 dəfə artaraq dünya və region
ölkələri üzrə orta göstəricidən yuxarıdır. Bu artım cari ilin
10 ayında da davam etməkdədir.
Heyvandarlıq sektoru stabil olaraq inkişaf etdirilmiş,
2017-ci ildə 2003-cü ilə nisbətən iri buynuzlu mal-qaranın
sayı 23%, o cümlədən, inək və camışların sayı 24.6%,
qoyun və keçilərin sayı 21.2%,ət istehsalı 72.7%, süd
istehsalı 73%, hər inək və camışdan süd məhsuldarlığı 42%,
yumurta istehsalı 2.5 dəfə, bal istehsalı 4.7 dəfə artmışdır.
Mal-qaranın cins keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2009-cu ildən başlayaraq xarici ölkələrdən 26490
baş yüksək məhsuldar damazlıq mal-qara gətirilərək lizinq
yolu ilə 870 fermerə satılmışdır.
Bu rəqəmlər yaxşıdır, ancaq mal-qaranın sayının ildənilə artımı onun ekstensiv inkişafına yol açır. Bu haqda
əvvəlki yazılarımda ətraflı göstərdiyimə görə onun üzərində
dayanmaq istəmirəm. Heyvandarlıq məhsullarının bütün
növlər üzrə istehsalının artırılması vacibdir, ancaq bu yazıda
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ölkədə ət istehsalının vəziyyəti haqqında bəzi mülahizələrimi bildirmək istəyirəm.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normalarına görə illik
ət istehlakı bir adam üçün 84 kq, süd və süd məhsulları 360
kq, yumurta 280 ədəd, balıq isə 20 kq nəzərdə tutulmuşdur.
Bizdə bu sahədə respublika üzrə normalar müəyyən
edilməmişdir. Statistik məlumatlara görə bizdə adambaşına
illik ət istehlakı 34.8 kq, süd 245.2 kq, yumurta 237 ədəd,
balıq isə 7.5 kq olmuşdur.
Əlbəttə, bunlar onu göstərir ki, ölkədə ət istehsalının
artırılması çox vacibdir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2017-ci ildə 2003-cü ilə
nisbətən ət istehsalı 1.7 dəfə artmışsa da, bu əsasən quş əti
hesabına (2.8 dəfə) digər növlər üzrə artım isə 40-42 faiz
olmuşdur.
Əhali tərəfindən istehlak olunan ətin miqdarına ölkəyə
idxal edilən ət və ət məhsulları da daxildir. Belə ki, 2017-ci
ildə statistik məlumatlara görə ölkəyə cəmi 41.01 min ton
mal, quş əti və məhsulları idxal edilmişdir. Maraqlı burasıdır ki, idxal edilən ətin 62%-i quş əti hesabına olmuşdur.
Göründüyü kimi, ölkədə ət istehsalının öz hesabına
artırılması sahəsində müəyyən işlər görülməsi nəticəsində
2018-ci ilin 6 ayında keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən
ət idxalı 1.7 min ton və ya 3.2 milyon dollar həcmində
azalmışdır. Bu tendensiya davam etməkdədir.
Qeyd olunmalıdır ki, ölkədə süd istehsalının artırılması
istiqamətində mühüm işlər görülür, belə ki, 50-yə qədər iri
südçülük kompleksləri və aqroparkları tikilib istifadəyə
verilmiş və bu proses davam etdirilir. Bu da ölkədə südçülük sahəsinin sənaye əsasları üzrə inkişafına geniş yol açır.
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Lakin ət istehsalı artsa da, qiymətlərin bir qədər bahalaşması müşahidə olunur. Bunun əsas səbəblərindən biri
yemlərin qiymətinin artması, onların yaxşılaşdırılması işinin zəif təşkili və s. ilə əlaqədardır. Xüsusilə ölkəyə xaricdən idxal olunan yemlərin (müxtəlif dənlər, soya, mineral
yemlər və s.) qiymətində, həmçinin ölkədə istehsal olunan
qaba yemlərin qiymətində artım baş verir.
Şübhəsiz ki, nə qədər həm əti, həm də yemlərin müəyyən hissəsini xaricdən idxal edirik, ətin qiyməti də artacaq.
Verilən statistik məlumatlara görə özümüzü ət və ət məhsullarına olan tələbatın 84.7 faizini təmin edirik, bu faiz
artdıqca, ətin qiymətində də ucuzlaşma baş verəcəkdir.
Ümumiyyətlə, heyvandarlıq məhsulları istehsalını, o cümlədən, ət istehsalını artırmaq üçün onun intensiv inkişaf etdirilməsi, mövcud potensialından yetərincə istifadə edilməsi, idxalın azaldılması və ixracın artırılması çox vacibdir. Yay və qış otlaqlarının yaxşılaşdırılması, onların erroziyaya uğrayaraq səhralaşmasının qarşısının alınması, yem
əklinlərinin məhsuldarlığının artırılmasına diqqət verilməlidir. Qış otlaqları ilə qoyunların təmin olunması 31%, yay
otlaqları ilə tələbat isə 20% ödənildiyinə görə onların
məhsuldarlığının artırılmasına ciddi ehtiyac vardır. Hazırda
həmin otlaqların icarəyə verilməsi rayon icra hakimiyyətlərinə tapşırılmışdır. Hesab edirəm ki, onların pasportlaşdırılması aparılaraq istifadəyə verilməsi və bölüşdürülməsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə edilməlidir.
Yay və qış otlaqlarının yaxşılaşdırılması uzun bir proses
olduğu üçün ona ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Buraya otlaqlara müxtəlif otların toxumlarının səpilməsi, şumlamanın
qarşısının alınması, yolların çəkilməsi, istər çobanların, istərsə
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də qoyunların içməli su ilə təmin edilməsi, elektrik xətlərinin çəkilməsi, otlaqlara qara malın normadan artıq buraxılmaması, mədəni, ticarət və səhiyyə mərkəzlərinin yaradılması və s. tədbirlər daxildir.
Yem istehsalının təşkili və məhsuldrlığının artırılması
ayrıca mövzu olsa da, qeyd olunmalıdır ki, istər qış otlaqlarında, istərsə də örüş sahələrində suvarılan mədəni otlaqların yaradılması işində kifayət qədər təcrübələr vardır. Bu
otlaqlarda həm qoyunların otarılması, həm də yem bitkilərinin yığılaraq mal-qaraya yedizdirilməsi mümkündür.
Vaxtı ilə respublikada 50.0 min hektara qədər suvarılan
mədəni otlaqlardan çox səmərəli istifadə edilir və onların
məhsuldarlığı hər hektardan quru ot hesabı ilə 150 sentnerə
qədər çatdırılırdı. Elə bilirəm ki, bu sahədə də müvafiq
təşkilatlar tərəfindən müəyyən tədbirlər görüləcəkdir.
Bildiyimə görə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019-2023cü illər üzrə “Heyvandarlığın yüksək inkişafı, örüş və otlaq
ərazilərindən səmərəli istifadə edilməsinə dair Dövlət Proqramı” hazırlayıb hökumətə təqdim etməyi nəzərdə tutur, bu
çox yaxşıdır, o şərtlə ki, yuxarıda göstərilən tədbirlər də
nəzərdə tutulsun. Belə olarsa ölkədə ət istehsalının artırılmasında mühüm sahə olan qoyunçuluğu intensiv inkişaf
etdirmək olar.
Ölkədə yay və qış otlaqlarının azlığını nəzərə alaraq
qoyunların stasionar (oturaq) şəraitdə saxlanması təcrübəsi
bir sıra rayonlarda həyata keçirilmişdir. Bu həm də təsərrüfatlarında qoyunların sayı 50-dən çox olmayan fermerlər
tərəfindən daha düzgün və asan yolla həyata keçirilə bilər.
Bu şəraitdə saxlanılan qoyunların diri çəkisi normal yemləmədə 45-50 kq-a çatdırıla bilər. Ağdam rayonunda yaxın
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keçmişdə oturaq şəraitdə briqadir Əli Abbasovun fermasında qoyunların orta diri çəkisi (Qarabağ qoyunu cinsindən) 70-80 kq-a çatdırılmışdır, hər yüz baş qoyundan isə
108 baş quzu alınmışdı. Bəzi adamlar buna şübhə ilə
baxdıqda Əli Abbasov bildirdi ki, 20 il ərzində sürüdə əkiz
bala verən ana qoyunları seçib bəsləmiş və onların sayı
xeyli artmışdır. Deməli, ət istehsalının artırılmasında böyük
potensiala malik olan qoyunçuluqda damazlıq, yemləmə və
bəsləmə işləri düzgün təşkil edildikdə çox uğurlu nəticələr
əldə etmək olar. Belə təcrübələrin təbliğ edilməsi vacibdir.
Doğrudur, hər bir fermer öz təsərrüfatını özü idarə edir
və lazımi qərarı da o verir, bu təklif və tələbdən asılıdır.
Son zamanlar ət satışı mağazalarında quzu əti xüsusi yer
tutur, burada azacıq qiymət fərqinə görə külli miqdarda
lazımi diri çəkiyə çatdırılmadan quzuların kəsilib satılması
nəticəsində ət istehsalında böyük itkiyə yol verilir. Mütəxəssislərimiz bu məsələdə fermerlərlə lazımi izahat işləri
aparmalı və onları inandırmalıdırlar ki, qoyunları lazımi
diri çəkiyə çatdırsınlar. Açığını deyək ki, istər qoyunçuluqda, istərsə də iri buynuzlu maldarlıqda ət üçün kəsilən
heyvanların bir başının diri çəkisi haqqında dəqiq məlumat
olmadığına görə bu işə tövsiyə vermək, onu təhlil etmək və
ya nəzarətdə saxlamaq çətindir. Hesab edirəm ki, statistika
orqanları vasitəsilə müəyyən metodologiya tətbiq etməklə
bu işi həyata keçirmək olar.
Qoyunçuluğun əhəmiyyəti bir də onunla şərtlənir ki,
milli mətbəximizdə qoyun ətinin xüsusi yeri var. Bu mənada yerli qoyun cinslərinin ətinin üstünlüyünü qeyd etməliyik. Yerli Qarabağ, Qaradolaq, Qala, bozax, Şirvan, ləzgi,
Cəro və s. cinslərinin əti yerli əhali tərəfindən çox yaxşı
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istifadə olunur. Bu sahədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
keçmiş “Azərdamazlıq” birliyinin (X.Rəcəblinin rəhbərliyi
ilə yaradılan, M.Hüsenov, Ş.Tağıyev ilə birlikdə) Lerik rayonundakı “Pirasora” qoyun cinsi haqqında məlumat vermək istərdim. İlk dəfə olaraq Pirasora qoyunçuluq müəssisəsində 15 il ərzində aparılan damazlıq işi nəticəsində ətlik-südlük qoyun cinsi yaradılmışdır. Hazırda burada cinsin
tələb olunan miqdarda kifayət qədər baş sayı mövcuddur.
Hesab edirəm ki, Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
həmin qoyun cinsinin müvafiq qaydada təsdiq edilməsi və
cənub zonasında planlı cins kimi yayılması məsələsinə baxmalıdır.
Ət istehsalının artırılmasında qara malın xüsusi çəkisi
vardır. Bu sahənin inkişafı məqsədilə yeni yaradılan Aqroparklarda və eləcə də sərbəst şəkildə ixtisaslaşmış kökəltmə
müəssisələrinin (komplekslərinin) yaradılması, onun yemlə
təminatı və emal infrastrukturunun yaradılması əsas amillərdəndir.
Hazırda Respublikada 50-yə qədər müasir tələblərə
cavab verən iri südçülük kompleksləri olduğu halda, istər
qaramal, istərsə də qoyunçuluqda ətlik istiqamətli müəssisələr demək olar ki, çox azdır. Ona görə də fermerlərin öz
təsərrüfatlarında kökəlməyə qoyduqları mallardan başqa,
respublikanın yem şəraiti olan rayonlarında kökəlmə üzrə
ixtisaslaşdırılmış iri müəssisələrin yaradılması vaxtı çatmışdır.
Mal-qaranın kökəldilməsi üçün müasir komplekslərin optimal həcmi, yəni burada malların sayı müxtəlif ola bilər.
Belə ki, 1200 başdan başlayaraq 12000 başa qədər və daha çox
ola bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan şəraiti üçün hələlik
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1200-3000 başlıq müəssiələrin yaradılması məsləhətdir. Bu
tədbirlər həyata keçirilərsə, ət istehsalını ən azı 30% artırmaq olar.
Kökəlmə komplekslərini həm yerli malların mələləri və
xaricdən gətirilən Şarolye, aberdun-anqus, hallovey, simmental və s. cinslərin cavan malları və südlük malların erkək danaları ilə təmin etmək olar. Kökəlmə komplekslərinə
erkək və çıxdaş olunmuş cavan mallar 3-6 aylıq, 6-9 aylıq,
9-12 aylıq yaşda qoyula bilər. Bizim şəraitdə məsləhətdir
ki, 6-9 aylığında ətliyə qoyularaq 6-8 ay müddətində bəslənilir və 15 aylığında (müvafiq olaraq 6-9 ay müddətində)
400-450 kq diri çəkidə realizə edilsin.
1972-ci ildən başlayaraq respublikaya Hallovey, Aberdin-anqus, Kuba zebusu, şarolye və s. ətlik cinsdən olan
mallar gətirilərək dağ rayonların təsərrüfatlarında yerləşdirilmiş və yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. Şəki rayonunda
10.000 başlıq, digər əksər rayonlarda 3000-4000 başlıq
kökəltmə kompleksləri fəaliyyət göstərirdi. Bu onu göstərir
ki, ölkəmizdə ətlik istiqamətli malların yetişdirilməsi sahəsində lazımi təcrübə vardır.
Hazırda ətlik istiqamətli müəssiələrin yaradılmasında
kooperativlərin də fəaliyyətə başlaması diqqətçəkəndir.
Belə kooperativlərdən biri Sabirabad rayonunda yaradılmışdır. Burada fermerlər 5-10 baş saxladığı cavan malları
həmin kooperativə təhvil verir və onlara lazımi zoobaytar
xidmətləri göstərilir. Fermerlər cavan malları ora təhvil
verərək yalnız süd istehsalı ilə məşğul olur və əlavə
qayğıdan azad olurlar. Belə kooperativlərin yaradılması da
ət istehsalının intensiv inkişafına təkan vermiş olar.
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Mal-qaranın kökəldilməsində əsas məsələ yemləmənin
düzgün norma üzrə təşkili, aylar üzrə diri çəkinin müəyyən
edilməsi, kökəlməyə qoyulan cavan heyvanların eyni yaşda
olması, verilən yemlərin, xüsusilə qaba yemlərin yemləmə
üçün hazırlanması və s. təşkil edir.
Buna görə də ölkədə qarışıq yem istehsal edən sexlərin
və sənaye müəssisələrinin sayı artırılmalıdır. Aydın məsələdir ki, istər ətlik, istərsə də südlük istiqamətli maldarlığın
inkişafı damazlıq işinin təşkilindən çox asılıdır. Əgər südçülükdə cinslərin təmizlikdə yetişdirilməsi zəruridirsə, ətçilikdə mələzləşmə və hibridləşmədən istifadə edilməlidir.
Bu sahədə zoobaytar mütəxəssislərinin hazırlanması, xarici
ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi həyata keçirilməlidir.
Dünyada gedən qlobal iqlim dəyişikliklərini nəzərə alaraq mövcud yerli genefond nümunələri və yüksək məhsuldar xarici ölkələrdən gətirilən damazlıq materialları əsasında ekstremal şəraitə uyğunlaşan yeni heyvan cinslərinin
və cinsdaxili qrupların yaradılması üzrə seleksiya işləri
aparılmalıdır. Bu işdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ElmiTədqiqat İnstitutları və tədqiqat mərkəzləri öz sözlərini
deməlidirlər.
İ.Əbilov,
“Respublika” qəzeti,
13 yanvar 2019-cu il
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NƏTİCƏ
İnsan bir ömür yaşayır. Qoyub getdiyi xeyirxah işlər onun
mənəvi dünyasıdır. Həmin keyfiyyətlər faydalı olduqda insan
əbədiləşir. Nəsildən nəslə keçir, tərbiyənin məzmununu
zənginləşdirir. Bunun üçün ən səmərəli vasitə unudulmayan
mənəvi dəyər olan sözdür. Atalar sözü kimi.
Hərflərdən alınan və müdrik məna kəsb edən sözlərin
mütləq qədim bir keçmişi vardır. Onlar bir çox dövr içində
ifadə olunaraq günümüzə qədər gəlib çatırlar.
Bəşər tarixində “söz” haqqında bütün müllətlərin müdrik
fikirləri vardır. Sözün acı və şirin olması məhz qeyd etdiyimiz
məntiqdən irəli gəlir. İnsanlar millətindən asılı olmayaraq
varlıq kimi – Allahın verdiyi ən qiymətli munis olan ağılla
faydalanırlar. “İnsan başqaları ilə az, özü ilə çox danışmalıdır” müdrik kəlamdan aydın olur ki, “söz” məna çalarlarına
və fəlsəfi mahiyyətinə görə çox ucada dayanan hikmətdir.
Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi sözə çox yüksək qiymət
vermişdir:
Söz – eşqin lüğətindən öz canımızdır bizim.
Biz sözük, bu bədən də, eyvanımızdır bizim!
Məsələyə bir daha aydınlıq gətirmək üçün şairin dilimizin
əzbəri olan aşağıdakı misraları da yerinə düşür.
Sözün də su kimi lətafti var,
Hər sözü az desən, daha xoş olar!
“Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr” kitabımın oxucularımın məmnunluğunu, dəyərli sözləri ilə, müxtəlif vasitələrlə,
mənəvi dünyama hörmətlə fikirlərini ifadə etmələrinə cavab
olaraq “Deyilən söz yadigardır.“ toplumu hazırlamaq qərarına
gəldim. İnanıram ki, sözə dəyər verən oxucuların və məni sevənlərin ürəyincə olacaqdır.
Hörmətlə: İmran Əbilov
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