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Ön söz 
 
Bu kitab Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti 

cənab Heydər Əliyevin İsmayıllı rayonuna etdiyi tarixi səfərlər 
barədə Dağlıq Şirvanın bu gözəl diyarında mütəxəssislərlə, zəhmət 
adamları ilə görüşlərdən, apardığı dəyərli söhbətlərdən bəhs edir. 

Müxtəlif hadisələrlə əlaqədar olaraq cənab Prezidentimiz 
respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə İsmayıllı rayonuna iki 
dəfə səfər etmişdir. Üçüncü dəfə isə yolüstü dayanaraq İsmayıllının 
əmək adamları ilə görüşüb hal-əhval tutmuşdur. 

Səfərlər zamanı cənab Heydər Əliyevin verdiyi məsləhətlər 
rayonun sosial-iqtisadi həyatında çox böyük keyfiyyət 
dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur. Xüsusilə rayonda baş verən 
zəlzələdən və seldən sonra cənab Prezidentin bu dağlıq rayonun 
tərəqqisinə göstərdiyi qayğılar böyük olmuşdur. Rayonda mühüm 
abadlıq işləri aparılmış, daxili yolları nizama salınmış, yeni-yeni 
körpülər salınmış, inzibati, sosial-iqtisadi obyektlər inşa edilmişdir. 
İsmayıllı çiçəklənən bir diyara çevrilmişdir. Rayonun əmək 
adamları respublikamızın Prezidentinə hər an xeyir-dua verir, onun 
göstərdiyi tarixi qayğılar üçün öz minnətdarlığını bildirirlər. 

Möhtərəm Prezidentimizin səfər zamanı İsmayıllılara göstərdiyi 
misilsiz qayğı onların qəlbində silinməz izlər buraxmışdır. Bu 
qayğılardan bəhrələnən hər bir rayon sakini bu gün həmin 
səfərlərin xatirələrini böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edir və öz 
xeyir-duasını verir. Məhz bu əhval-ruhiyyə kitabda şirin xatirələrə 
çevrilmiş və cənab Prezidentimiz Heydər Əliyevin Dağlıq Şirvan 
diyarında qoyduğu silinməz izlər öz əksini tapmışdır. 

  
Məhəmmədəli SÜLEYMANOV,  

iqtisad elmləri namizədi. 
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UNUDULMAZ GÖRÜŞLƏR 

 
...Rayonun əməkçiləri, üzümçüləri, maldar işçiləri kənd 

təsərrüfatı istehsalını qurultayın tələbləri səviyyəsinə yüksəltmək 
üçün həmişəkindən yaxşı və məhsuldar işləmiş, birinci yarım ildə 
nəzərdə tutulmuş plan və sosialist öhdəliklərini müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirmişlər. 

Əməkçilər qazandıqları nailiyyətləri getdikcə möhkəmlətmək, 
1981-ci ili vaxtından əvvəl, zəfərlə başaçatdırmaq, bütövlükdə on 
birinci beşilliyi dörd ildə yerinə yetirmək əzmi ilə işləyirlər. 

Rayon əməkçiləri iyulun 23-də xalqımızın sevimli oğlu, 
Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP 
MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşı belə yüksək əmək 
coşğunluğu şəraitində, ən əziz qonaq kimi, böyük sevinclə 
qarşılamışlar. 

H.Ə.Əliyev yoldaş rayonumuzun bir sıra sovxoz və 
kolxozlarında olmuş, üzüm bağlarını gəzmiş, taxıl zəmilərinə 
baxmış, təsərrüfat rəhbərləri, mütəxəssislər, briqadirlər, 
əməkçilərlə görüşmüş, onlarla işgüzar və səmimi söhbət etmiş, 
qəbul olunmuş plan və sosialist öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi 
vəziyyəti ilə maraqlanmışdır. 

H.Ə.Əliyev yoldaş hər yerdə kənd təsərrüfatı istehsalını 
yüksəltmək barədə əməkçilərə dəyərli məsləhətlər vermiş, 
həmçinin onların iş, mənzil-məişət şəraiti ilə də tanış olmuşdur. 

"Rusiya" sovxozunun şosse yolu boyunca uzanan üzüm 
bağlarında işin qızğın çağı idi. Hamı həvəslə işləyir, yetişən bol 
üzümün  
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qorunması üçün əlindən gələni əsirgəməməyə çalışırdı. H.Ə.Əliyev 
yoldaş belə bir vaxtda onların yanına gəldi. O, əməkçilərlə, 
briqadirlərdən Cəfər Səfərov, Əlvan Qurbanov və Məzahir 
Xəlilovla söhbət etdi. On birinci beşilliyin ilk ilində onların 
qarşısında duran vəzifələrlə maraqlandı. Sovxozun direktor əvəzi 
H.Səfərov əməkçilər tərəfindən səmimi və hərarətlə qarşılanan əziz 
qonağa müraciət edərək dedi: 

- Yoldaş Əliyev, Sizin rayonumuza gəlişiniz, təsərrüfatımızda 
olmağınız, əmək adamları ilə işgüzar söhbət etməniz bizi daha 
yüksək hünərlərə səsləyir. İmkanlarımızı bir daha götür-qoy 
etmişik. İlin əvvəlində 1500 ton üzüm satmağı vəd etmişdik. İndi 
isə bu öhdəliyi daha 500 ton artırırıq. Heyvandarlarımız da öz 
öhdəliklərini bir daha nəzərdən keçirmiş, bu il hər inəkdən sağılan 
südu 2200 kiloqrama, dövlətə satılan hər qaramalın diri çəkisini isə 
340-350 kiloqrama çatdırmağı qərara almışlar. Mal-qaranı 
nümunəvi bəsləmək üçün şərti hesabla hər baş qaramala 30-32 
sentner yem vahidi toplamaq əzmindəyik. 

H.Ə.Əliyev yoldaş dedi: 
- Şadam ki, əvvəllər geridə qalmış təsərrüfatınızın əməkçiləri 

indi belə yüksək əhval-ruhiyyədədirlər, qurultaylar ilində yaxşı 
işləyirlər. Çalışın ki, daxili imkanları tamamilə işə salasınız. Daha 
çox üzüm, heyvandarlıq məhsulları və bol yem istehsal edəsiniz. 

Yerbəyerdən hamı öz razılığını və minnətdarlığını bildirdi ki, 
H.Ə.Əliyev İsmayıllıya gələrkən ilk dəfə "Rusiya" sovxozuna, 
onların yaşayıb işlədikləri sovxoza qədəm qoyub. Üzümçü, 
qəhrəman ana Elmira ilə H.Ə.Əliyev yoldaş arasında səmimi 
söhbət oldu. Elmira Əliyeva dedi ki, baxın, bu üzüm bağı mənim 
əlimin zəhməti ilə becərilib. Hörmətli Əliyev yoldaş, bilmirəm Sizə 
necə  
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təşəkkür edim. Heç fikrimə gətirməzdim ki, Siz becərdiyim üzüm 
bağında olarsınız. Bizdən soruşursunuz ki, necə dolanırıq, bax elə 
biri mən: 12 uşaq anasıyam. Böyük qızım Validə bu il ali məktəbi 
bitirib rus dilindən dərs deyəcək. Uşaqlarımdan ikisi işləyir, 
qalanları isə məktəblidir. Həyat yoldaşım da soxvozda çalışır. 
Əlimizin zəhmətinə güvənib firavan yaşayırıq. H.Ə.Əliyev razılıqla 
bildirdi: 

- Belə ailə sahibi olduğunuz üçün sağ olun. Siz həm ailədə 
qəhrəmansınız, həm də tarlada. 

Sovxozun əmək veteranı Zeynal Dadaşov H.Ə.Əliyev yoldaşa 
müraciətlə dedi: 

- Hər şey yaxşıdı, təki dünyamızda əmin-amanlıq, sülh olsun. 
- Partiya və dövlətimizin ən böyük siyasəti sülh siyasətidir. Siz 

arxayın işləyə bilərsiniz. 
Sonra H.Ə.Əliyev yoldaş elə oradaca "Sovet Azərbaycanının 40 

illiyi" sovxozunun adlı-sanlı sağıcısı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Gülüstan Həsənova ilə 
mehribancasına görüşdü, onun işi ilə maraqlandı. 

Axırda H.Ə.Əliyev yoldaş toplaşanlara müraciətlə dedi: 
- Mən ilk dəfə İsmayıllıda oluram. Və İsmayıllıda ilk dəfə sizin 

əməkçilərlə görüşürəm. Siz burada həm üzümçülükdə, həm də 
maldarlıqda böyük öhdəliklər götürdünüz. Gərək bütün səylərinizi 
birləşdirib bütün imkanlardan istifadə edib öhdəliklərinizi yerinə 
yetirəsiniz. Daha yaxşı işləyəsiniz. İndi hər bir kənd əməkçisinin 
müqəddəs işi partiyamızın qarşıya qoyduğu vəzifələri hərənin öz 
sahəsində yerinə yetirməsidir. Sizə bu yolda, əmək yolunuzda 
uğurlar arzulayıram. 

Ətrafı alqış sədaları bürüdü. Əməkçilər söz verdilər ki, 
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H.Ə.Əliyev yoldaşla bu səmimi görüşü həmişəlik yadlarında 
saxlamaqla bu etimada layiq işləyəcəklər. 

Xanlar adına sovxozun üzüm bağındakı əmək və istirahət 
düşərgəsində Heydər Əliyev yoldaş böyük bir səmimiyyətlə 
qarşılandı. Sovxozun əməkçiləri qəbul etdikləri yüksək sosialist 
öhdəliklərinin layiqincə yerinə yetirildiyindən H.Ə.Əliyev yoldaşa 
məlumat verdilər. 

H.Ə.Əliyev yoldaş dedi: 
- Eşitmək xoş və fərəhlidir ki, bu il siz Vətənə 6435 ton əvəzinə 

12500 ton yüksək keyfiyyətli üzüm məhsulu satmağı öhdəyə 
almışsınız. Üzüm istehsalında 1990-cı il səviyyəsini vaxtından 
səkkiz il əvvəl qət etmək barədəki vədiniz də alqışlanmağa 
layiqdir. 

H.Ə.Əliyev yoldaş sonra göstərmişdir ki, təsərrüfatın 
heyvandarlığı qurultayın tələbləri səviyyəsinə cavab vermir. Onun 
məhsuldarlığı aşağıdır. Onu da üzümçülük kimi qabaqcıllar sırasına 
çıxartmaq lazımdır. 

Kürdmaşı kənd XDS (icraiyyə komitəsinin sədri S.Zeynalova 
tikinti-abadlıq sahəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışdı. 
H.Ə.Əliyev yoldaş kənddə aparılan tikinti-abadlıq işlərindən razı 
qaldığını bildirdi. Sonra o dedi ki, kənddə şəxsi mal-qaranı 
artırmaq lazımdır. Bu, dövlət əhəmiyyətli işdir, əhalinin 
güzəranının daha da yaxşılaşmasına kömək olar. 

Əməkləri dövlətimiz tərəfindən orden və medallarla 
qiymətləndirilmiş üzümçülərdən Teili Əkbərova və Qəhrəman ana 
Lumu Nəcəfova H.Ə.Əliyev yoldaşla görüşdə onlara yaradılmış iş 
şəraiti üçün partiya və dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 
Lumu Nəcəfova dedi: 

  



80  
 

8 
 

- 60 yaşım olmasına baxmayaraq, bir gün də olsun işsiz qala 
bilmirəm. Gərək öz üzüm bağımda olum. Çünki zəhmətimizə görə 
yaxşıca haqq alırıq. Əməyimizə qiymət verən var. 

H.Ə.Əliyev yoldaş dedi ki, sizin sovxozda hər işçinin orta aylıq 
əmək haqqı 200 manatdır. Əlbəttə, bu çox yaxşıdır, həmçinin, 
keçən il siz əlavə olaraq bir milyon manat mükafat almısınız. Bu da 
çox yaxşıdır. Bu sizin güzəranınızın daha da yaxşılaşması 
deməkdir, yaxşı işləməyinizin nəticəsi deməkdir. Indi isə 
qarşınızda duran əsas vəzifə budur ki, əldə etdiyiniz nailiyyətləri 
möhkəmlədəsiniz, rayonda böyük üzümçülük təsərrüfatı kimi 
çoxuna nümunə olasınız. İndi kənd təsərrüfatı işlərinin qızğın 
çağıdır. Sov.İKP XXVI qurultayının və respublika partiya 
təşkilatının XXX qurultayının qərarlarını yerinə yetirən bütün kənd 
əməkçilərimiz zərbəçi əməklə işləyirlər. Siz də çalışmalısınız ki, bu 
əmək yürüşündə birinci yerlərdə dura biləsiniz. Həqiqətən sizin 
öhdəlikləriniz böyükdür. Amma, bu öhdəlikləri yerinə yetirmək 
üçün gərək siz bütün ehtiyat qüvvələri işə salıb, ilk növbədə 
nöqsanları aradan qaldırasınız. Nizam-intizamı daha da 
möhkəmləndirəsiniz. Hər kəs öz zəhmətinin bəhrəsini görsün, 
zəhmətdən yayınanlara qarşı, xırda alverçiliklə məşğul olanlara 
qarşı mübarizə aparılsın. Mənim arzum budur ki, sizin sovxoz 
respublikanın ən nümunəvi sovxozları sırasında olsun. 

Xanlar adına sovxozun buraya toplaşan əməkçiləri H.Ə.Əliyev 
yoldaşı dərin səmimiyyət və həyəcanla, öz doğma təsərrüfatlarını 
daha böyük yüksəliş yoluna çıxarmaq inamı ilə yola saldılar. 

Kalinin adına kolxoz öz ürəkaçan müvəffəqiyyətləri ilə nəinki 
respublikamızda, hətta ittifaq miqyasında tanınır. Son illərdə 
kolxoz  
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6 dəfə Ümumittifaq, bir dəfə respublika sosializm yarışının qalibi 
olmuşdur. Onuncu beşilliyin müvəffəqiyyətli yekunlarına görə isə 
kolxoz Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülmüşdür. 

Kolxozun əsas malikanəsi İvanovka kəndi də müasir qəsəbəni 
xatırladır. Burada nələr yoxdur. Orta məktəb, 50 çarpayılıq 
xəstəxana, kitabxana, aptek, uşaq bağçaları, mədəniyyət və qonaq 
evləri, yeməkxana-pavilyon, kosmik vasitələrlə işləyən ötürücü 
televiziya stansiyası, asfalt küçələr, geniş və işıqlı kürsülü evlər, 
süni göllər, yaşıl park, daha nə, nə... Kəndə təbii qaz və su 
kəmərləri çəkilmişdir. 

Bu gün isə kənd tamam başqa təntənədədir. Hamı həyəcanlıdır. 
Əməkçilər bir azdan əziz qonağı - Sov.İKP MK Siyasi Bürosu 
üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
H.Ə.Əliyev yoldaşı öz doğma kəndlərində qarşılayacaqdılar. 
Həyəcanlı dəqiqələr ötüb keçdi. Kolxozun sədri, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı N.Nikitin, 
Lenin ordenli briqadirlər M.Sergeyeva, Q.Voropayev, Oktyabr 
İnqilabı ordenli, maşınla sağım ustası A.Minnikova və bütün 
əməkçilər H.Ə.Əliyev yoldaşı mehribancasına, böyük 
səmimiyyətlə qarşıladılar. 

İvanovka kəndində müharibədə həlak olanların şərəfinə tikilmiş 
xatirə kompleksinin qarşısına xeyli əməkçi, müharibə və əmək 
veteranı toplaşmışdı. H.Ə.Əliyev yoldaş onlarla mehribancasına 
salamlaşdı və abidənin önünə çiçək çələngi qoydu. H.Ə.Əliyev 
kəndin mərkəzini gəzdi, yeni tikilən mədəniyyət sarayının 
tikintisinə baxdı. O dedi: 

- Kənd barədə ilk təəssüratım çox yaxşıdır. Siz taxılçılıqda, 
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üzümçülükdə, heyvandarlıqda, tikinti-abadlıq sahəsində həqiqətən 
böyük nailiyyətlər qazanmısınız. Taxılın məhsuldarlığını dəmyə 
şəraitdə hər hektardan 48 sentnerə, üzümün məhsuldarlığını isə 129 
sentnerə çatdırmısınız. Keçən il hər inəkdən 3817 kiloqram süd 
sağmısınız, dövlətə satılan hər qaramalın çəkisini 420 kiloqrama 
yüksəltmisiniz. Bir sözlə, hər sahədə yüksəlişə nail olmusunuz. 
Kalinin adına kolxoz bu gün əsl təcrübə məktəbidir. Bu, 
iqtisadiyyatı intensiv yüksəltdiyiniz üçündür ki, belə gözəl 
qəsəbədə, belə abad və yaraşıqlı evlərdə yaşayırsınız. 

Respublika heyvandarlarının seminar-müşavirəsinin 
kolxozunuzda keçirilməsi isə o demək olacaqdır ki, siz bütün 
respublikanın diqqət mərkəzinə çevriləcəksiniz. Hələ sizin 
işinizdən çox söhbət gedəcək. 

...Sonra H.Ə.Əliyev yoldaş Soltankəndə gedərək Böyük Vətən 
müharibəsində həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəyə öz 
adından gül çələngi qoydu. Bu abidə Vətən uğrunda canlarından 
keçən həmyerlilərinizin xatirəsinə bəslədiyiniz böyük məhəbbətin 
təcəssümü kimi qiymətlidir. Bunun üçün çox sağ olun. Bir 
dəqiqəlik sükutla Vətən uğrunda həlak olanların xatirəsi yad edildi. 

Dağların qoynuna sığınan, gündən-günə öz sərhəddini böyüdən, 
bina-bina dörd yana addımlayan İsmayıllı şəhəri getdikcə 
gözəlləşir, öz simasını dəyişir. Xüsusilə onuncu beşillikdə şəhərdə 
gedən tikinti və quruculuq işləri bütün əvvəlki illərin işini qat-qat 
üstələyə bilmişdir. Burada yeni yaşayış evləri, ticarət və ictimai 
iaşə obyektləri tikilmiş, park salınmış, çoxlu binalarda 
yenidənqurma işləri görülmüşdür. İndi ticarət mərkəzi 
adlandırdığımız yaraşıqlı Lenin prospektində sıralanmış obyektlər, 
mağazalar tamamilə yeni görkəm alıb.  
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Şəhər zəhmətkeşləri tərəfindən hərarətlə, alqışlarla qarşılanan 
H.Ə.Əliyev yoldaş məhz ilk dəfə şəhərimizin Lenin prospekti ilə 
tanış oldu. O, veteranlar mağazasına, kitab və bir sıra mağazalara 
baxdı. Ticarət məktəbini, satıcılıq kurslarını bitirib, indi alıcılara 
nümunəvi xidmət göstərən gənc satıcı qızlarla səmimi söhbət etdi, 
rayon mərkəzini gəzdi. 

Şəhərimizin yuxarı hissəsində tikilib yenicə istifadəyə verilən 
ikimərtəbəli "Zəka" kitab evinin açılışında qırmızı lenti əziz 
qonağımız H.Ə.Əliyev yoldaş kəsdi. O, kitab evi ilə tanış olduqdan 
sonra öz xoş arzularını bildirdi: 

- Yoldaşlar, yaraşıqlı, həm daxili, həm xarici gözəl olan, xüsusi 
zövqlə tikilmiş bu kitab evinin istifadəyə verilməsi münasibətilə 
inşaatçılara öz razılığımı bildirirəm. Düzdür, tikmisiniz, indiki işin 
xeyri və gələcək səmərəsi bu kitab evindən necə istifadə 
edəcəyinizdə özünü göstərəcək. Onu bilməlisiniz ki, bu kitab 
sərgisi deyil, bu ev istifadə edilmək üçün, kitabı təbliğ etmək 
üçündür. Kitab evi siyasi ədəbiyyatı yaymaqda, xüsusilə 
təşəbbüskar olmalı, bədii, elmi-texniki kitabların təbliğatı 
sahəsində çox iş görməlidir. Mən arzu edərdim ki, bu kitab evi 
sizin mədəni həyatınızda, mənəvi dünyanızda böyük rol oynasın, 
sizi cəmiyyətimizin ən xeyirli adamı olmağa çağırsın, yaxşı 
işləməyə səsləsin. 

H.Ə.Əliyev yoldaş İsmayıllı - Muğanlı yolunun tikintisi ilə də 
maraqlandı. O, Girdimançay üzərində qurulan körpünün 
tikintisində çalışan inşaatçıların da yanında oldu. Respublika 
avtomobil yolları tikintisi və istismarı naziri R.R.Xələfov yol 
çəkilişinin və körpü tikintisinin gedişi barədə H.Ə.Əliyev yoldaşa 
məlumat verdi. İnşaatçılar adından onu əmin etdi ki, İsmayıllı - 
Muğanlı yolunun çəkilişi 1982-ci ilin üçüncü rübündə başa 
çatdırılacaqdır. Rayonun  
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partiya, sovet təşkilatları bu sahədə bizə yaxından köməklik 
göstərirlər. 

H.Ə.Əliyev yoldaş inşaatçıların iş şəraiti ilə tanış oldu. Onlarla 
söhbət etdi: 

- Siz çox xeyirxah iş görürsünüz. Diqqət verin ki, tikdiyiniz 
körpüdən bütün illər uzunu milyonlarla insan keçib gedəcəkdir. 
Gərək çalışasınız ki, işiniz keyfiyyətli olsun. Tikdiyiniz körpüdən 
keçən hər kəs sizə əhsən desin. 

H.Ə.Əliyev yoldaş rayonu gəzərkən onu Azərbaycan KP MK-ın 
katibi İ.Ə.Məmmədov, rayon partiya komitəsinin birinci katibi 
Q.N.Aslanov və bir sıra nazirliklərin və dövlət komitələrinin 
rəhbərləri müşayiət etmişlər. 

 
* * * 

 
H.Ə.Əliyev yoldaş həmin gün rayonun partiya-təsərrüfat 

fəallarının yığıncagında böyük nitqlə çıxış etmiş, Kalinin adına 
kolxozda keçirilmiş təntənəli yıgıncaqda təsərrüfata Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordenini təqdim etmişdir. İyulun 24-də isə Kalinin adına 
kolxozun mədəniyyət evində keçirilmiş respublika 
heyvandarlarının seminar-müşavirəsində çıxış etmiş, kolxozun 
fermalarını gəzmiş və heyvandarlarla söhbət etmişdir. 

 
"Zəhmətkeş " qəzeti  

25 iyul 1981. 
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İSMAYILLI RAYON PARTİYA-TƏSƏRRÜFAT  
FƏALLARININ YIĞINCAĞINDA  
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 

 
Yoldaşlar! 
On birinci beşilliyin birinci ilinin yarı hissəsi keçmiş, ölkəmizin 

hər yerində beşilliyin birinci ilinin planlarını layiqincə həyata 
keçirmək üçün XXVI partiya qurultayının qərarlarını, qurultayda 
irəli sürülən vəzifələri yerinə yetirmək üçün ciddi mübarizə gedir. 
Bu mübarizə bizim respublikada da gedir. İlin əvvəiindən bəri 
Azərbaycan Respublikasının zəhmətkeşləri partiyamızın "XVI 
qurultayının qərarlarını, Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX 
qurultayının qərarlarını həyata keçirərək böyük müvəffəqiyyətlər 
əldə etmişlər. 

1981-ci ilin birinci yarısının plan və öhdəlikləri iqtisadiyyatın 
bütün sahələri üzrə artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Sənaye 
işçiləri planı vaxtından xeyli qabaq yerinə yetirib. Əvvəlki illərdə 
olduğu kimi, sənaye istehsalını yüksək sürətlə təmin edirlər. 

İnşaatçılarımız ilin birinci yarısında daha yaxşı işləmiş, böyük 
nailiyyətlər əldə etmişlər. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində ilin birinci yarısında böyük işlər 
görülmüş, xüsusən respublikanın heyvandarları maldarlıq 
məhsullarının tədarükünə aid bütün planları ilin birinci yarısında 
artıqlaması ilə yerinə yetirmiş və keçən ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən xeyli artıma nail ola bilmişlər. İndi kənd təsərrüfatı 
işlərinin qızğın vaxtıdır. Pambıq tarlalarında, üzüm və meyvə 
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bağlarında, taxıl zəmilərində - kənd təsərrüfatının bütün 
sahələrində respublikanın zəhmət adamları, kolxozçular, sovxoz 
fəhlələri gərgin iş aparır və 1981 -ci ilin yüksək öhdəliklərinin 
layiqincə yerinə yetirilməsi üçün canla-başla çalışırlar. İlin 
əvvəlindən respublikamızda çox iş görülüb. Planların və 
öhdəliklərin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi üçün yaxşı təməl 
qoyulub. Ancaq kənd təsərrüfatı sahəsində bizim bütün 
müvəffəqiyyətlərimiz və onun müqəddəratı yayın bu günlərində və 
qarşımızda olan müddətdə həll olunur. Ona görə də İsmayıllı 
rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağının məhz bu vaxt 
keçirilməsi, mən belə güman edirəm ki, həm indiyə qədər əldə 
olunan nailiyyətlərə yekun vuracaq, həm də bundan sonra görüləsi 
işlərə təkan verib, daha da yaxşı çalışmaq üçün lazımi əsas 
yaradacaq. 

Bir sözlə, yoldaşlar, respublikamızda on birinci beşilliyin birinci 
ili müvəffəqiyyətlə başlanmışdır. Və bildiyiniz kimi, bu 
müvəffəqiyyətlərin böyük əsası vardır. Bu əsas da ondan ibarətdir 
ki, respublikamız doqquzuncu, onuncu beşilliklər dövründə yüksək 
sürətlə irəliləmiş və böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmişlər. 
Respublikamızın bu müddətdə əldə etdiyi böyük müvəffəqiyyətlər 
sizə məlumdur. 

Bildiyiniz kimi, biz 1980-ci ilin aprel ayında ölkəmizin bütün 
qardaş xalqları ilə birlikdə Sovet Azərbaycanının 50 illik yubileyini 
bayram etdik. Altmış ildən artıq bizim qədim Azərbaycan 
torpağında Sovet hakimiyyəti bərqərar olmuşdur. Və bu müddətdə 
Azərbaycan xalqı, respublikanın bütün zəhmətkeşləri böyük yol 
keçmiş, böyük nailiyyətlər əldə etmişlər. Ancaq təəssüf ki, 
müəyyən mərhələdə bizim respublikada işlər zəif getmiş və 
respublikamız get-gedə geriyə qalmışdır. Doqquzuncu, onuncu  
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beşilliklərdə biz artıq bu geriliyə son qoymuşuq və respublikamız 
indi irəlidə gedən respublikalar cərgəsində, ümumittifaq 
miqyasında sosialist yarışında qabaqcıllar cərgəsindədir 
(Gurultulu, sürəkli alqışiar). 

Kənd təsərrüfatı sahəsində doqquzuncu-onuncu beşilliklərdə 
çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuş və bu müvəffəqiyyətlər bizim 
hamımızı sevindirir, ruhlandırır. Respublikanın və xalqımızın 
nüfüzu get-gedə artır, şan-şöhrəti həm ümumittifaq miqyasında, 
həm də dünya miqyasında daim yayılmaqdadır. Bütün bu əldə 
olunan nailiyyətlər partiya və hökumət tərəfindən yüksək dərəcədə 
qiymətləndirilmişdir. İndi biz hamımız artıq böyük iftixar hissi ilə 
dönə-dönə təkrar edirik ki, respublikamız on bir ildir ki, 
Ümumittifaq sosializm yarışının qalibləri cərgəsində durur və on 
bir ildir ki, dalbadal ölkənin Qırmızı bayrağını almağa nail olur 
(Gurlutulu, sürəkli alqışlar). 

Azərbaycanın hər bir vətəndaşının, hər bir zəhmət adamının 
ürəyi qürur hissi ilədoludur. Ona görəki onuncu beşilliyin 
yekununa görə, bizim respublikamız ümumittifaq miqyasında ən 
yüksək göstəricilər əldə etmiş və müttəfiq respublikalar arasında 
birinci olaraq onuncu beşilliyin planlarını 4 il 2 ay yarım 
müddətində yerinə yetirmiş və böyük əmək qəhrəmanlığına görə 
bizim respublikamız ölkədə yeganə olaraq Lenin ordeni ilə təltif 
olunmuşdur (Sürəkli alqışlar). 

Yoldaşlar, bütün bu nailiyyətlər şübhəsiz ki, asanlıqla əldə 
olunmamış, 70-ci illər Azərbaycan Respublikasının partiya təşkilatı 
üçün, Azərbaycan zəhmətkeşləri üçün böyük mübarizə illəri olmuş, 
böyük zəfər illəri olmuş və gərgin mübarizə ilbəil, dalbadal bizi 
pillədən-pilləyə qaldırmışdır. Bizim ən böyük nailiyyətimiz ondan 
ibarətdir ki, respublikamızın bütün guşələrində  
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və bütün sahələrində sağlam əhval-ruhiyyə, siyasi-mənəvi iqlim 
yaranmış və ədalət, düzlük, təmizlik Azərbaycan partiya 
təşkilatının işində tam bərqərar olmuş, hər bir zəhmət adamı üçün 
hər bir əmək kollektivi üçün, yaxşı işləmək, özünü göstərmək, 
irəlidə gedənlər sırasına çıxmaq üçün şərait yaranmışdır. Bu 
şəraitdə respublikanın zəhmət adamları - fəhlələr, kəndlilər, 
ziyalılar böyük təşəbbüslərdə bulunaraq öz yaradıcılıq şücaətini 
artırmağa nail ola bilmişlər və bunların hamısının nəticəsində 
respublikamız ümumiyyətlə, böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bax, 
belə bir şəraitdə yaxşı işləmək istəyən adam, hökumətin, xalqın, 
Vətənin qarşısında sədaqət göstərmək istəyən kollektiv həmişə 
şübhəsiz ki, məqsədinə nail ola bilmişdir. Bunu sizin rayonun 
timsalında da biz yaxşı görürük. 

Sizin rayon bildiyiniz kimi, respublikamızın ərazisində təbiət 
etibarı ilə, iqlim etibarı ilə, torpaq etibarı ilə gözəl guşələrdən 
biridir və böyük tarixə, böyük ənənələrə malik olan bir rayondur. 
İsmayıllı rayonunun tarixi sizə yaxşı məlumdur. Əsrlərdən-əsrlərə 
keçmiş tarixi abidələr, arxitektura abidələri, həm Lahıc, həm 
Basqal kəndlərinin timsalında, bütün sizin rayonun ərazisində olan 
başqa tarixi abidələrin timsalında özünü göstərir. Sizin rayondan 
qabaqcıl, mütəfəkkir adamlar, partiya, dövlət xadimləri, irəliyə 
çıxmış Sovet hakimiyyəti dövründə əmək qəhrəmanları, Vətən 
müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən adamlar əvvəl də, indi də az 
olmamışdır. Elə bu gün burada, sizin bu fəallar yığıncağında 
həmyerliniz, Böyük Vətən müharibəsinin qəhrəmanı, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Bəhyəddin Mirzəyev iştirak edir. 

Respublikanın bir neçə qabaqcıl inşaatçısı və Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adına layiq olmuş inşaatçıları da sizin 
həmyerlilərinizdir,  
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bu rayonda anadan olub, bu torpaqdan qüvvə alıb inkişaf etmiş 
adamlardır (Sürəkli alqışlar). 

Bu gün fəallar yığıncağında sizin rayonun və respublikanın 
qabaqcıl sağıcısı Gülüstan Həsənova yoldaş çıxış etdi. O, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adı almış, onuncu beşilliyin əmək qəhrəmanıdır. 
Bu da ki, həm sizin rayonun fəxridir, həm də bizim respublika 
heyvandarlarının fəxridir (Sürəkli alqışlar). 

Mən daha çox faktlar gətirib sizin rayonun hər cəhətdən - həm 
təbiət cəhətindən, həm iqlim cəhətindən, həm torpaq cəhətindən, 
həm də ən böyük sərvətimiz olan zəhmətkeş adamlar, istedadlı 
adamlar cəhətindən nə qədər zəngin olduğunu sizə bir daha göstərə 
bilərdim. Ancaq təəssüf ki, belə bir zəngin keçmişi olan, böyük 
imkanları olan, əməksevər adamları olan bir rayon respublika 
miqyasında uzun müddətdə geridə qalanlar sırasında olmuşdur. 
Ancaq doqquzuncu beşillikdən sonra, xüsusən onuncu beşillik 
dövründə sizin rayon böyük sıçrayış etmiş, geriliyin daşını atmış və 
respublikanın indi irəlidə gedən rayonları sırasına çıxmışdır 
(Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

Yoldaşlar, rayonunuzun qısa bir müddətdə öz mövqeyini 
dəyişməsi, irəliyə doğru addım atması məhz respublikamızda 1969-
cu il avqust plenumundan sonra yaranmış şəraitin nəticəsidir. Sizin 
əldə etdiyiniz bu nailiyyətlər, sizin rayonun bu günkü səviyyəsi 
həmən o böyük tədbirlərin gözəl bəhrəsidir (Alqışlar). 

Respublika partiya təşkilatında yaranmış işgüzarlıq şəraitində, 
yüksək tələbkarlıq şəraitində ədalətlilik, düzlük, prinsipiallıq 
şəraitində hər bir zəhmət adamı partiya və hökumət qarşısında öz 
əməyini göstərə bilər, hər rayon öz nailiyyətlərini göstərə bilər. 
Belə şəraitdə sizin rayon da nəhayət, özünü göstərə bilib, özünü 
büruzə verib və bu gün belə bir yaxşılığa gəlib çatmışdır. 
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İsmayıllı rayonunun vaxtilə geridə qalmağının səbəbləri sizə 
məlumdur. Mənim xatirimdədir, 1969-cu ildə biz respublikada 
buraxılmış nöqsanları aşkara çıxarıb ləğv etmək tədbirlərini 
apararkən, xüsusən kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi və tərbiyə 
edilməsi sahəsində böyük tədbirlər apararkən, kənd təsərrüfatının 
geriliyini aradan qaldırmaq üçün tədbirlər apararkən İsmayıllı 
rayonu çox çətin bir rayon, ağır bir rayon, bəzən hətta perspektivi, 
yüksək gələcəyi olmayan bir rayon kimi bizim qarşımızda dururdu. 
Nəyə görə? Çünki o vaxt rayon rəhbərləri vəzifələrini layiqincə 
yerinə yetirmədiklərinə görə, pis işlədiklərinə görə, keçmişin pis 
təsirləri altında yaşadıqlarına görə, öz məsuliyyətlərini hiss edə 
bilmədiklərinə görə həmişə rayonu belə qələmə verirdilər ki, 
rayonun mümkünatları yoxdur və burada kənd təsərrüfatı 
istehsalını artırmaq olmaz. Ümumiyyətlə, rayonu inkişaf etdirmək 
mümkün deyil. Etiraf etməliyəm ki, birinci illərdə bəzən biz belə 
məlumatlara, hətta, inanırdıq da. Çünki o vaxt respublikanın rəhbər 
orqanlarında da, elə rayonun keçmiş rəhbərləri kimi adamlar az 
deyildi. Onlar hamısı belə fikir yaradırdılar və bizi də inandırmağa 
çalışırdılar. Ancaq sonra biz hiss etdik ki, bu fikirlərin hamısı 
səhvdir və İsmayıllı rayonunun inkişafı üçün ciddi, birinci növbədə 
təşkilati tədbirlər görmək lazımdır və sizin rayonun keçmiş 
rəhbərləri bildiyiniz kimi işdən götürüldü, cəzalandırıldı və bir 
neçə ciddi təşkilati tədbirlər görüldü və ondan sonra dərhal sizin 
rayon özünü göstərməyə başladı, tədricən irəliyə daha inamlı 
addımlar atmağa başladı. Demək, respublika partiya təşkilatı, 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi bir az gec 
də olsa, İsmayıllı rayonunun vəziyyətini dəyişdirmək üçün lazımi 
tədbirlər gördü. Bu tədbirlər öz müsbət nəticəsini, xüsusən, onuncu 
beşillik dövründə yaxşı göstərdi. 
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Yoldaşlar, bizim bütün bu nailiyyətlərimiz həm İsmayıllı 
rayonunda, həm respublikamızda olan bütün bu nailiyyətlər hamısı 
bildiyiniz kimi, respublika partiya təşkilatının apardığı prinsipial 
xətti - hərəkatın nəticəsidir. Bir də qeyd edirəm ki, respublikamızda 
yaranmış bu işgüzar şəraitin, sağlam əhval-ruhiyyənin, sağlam 
iqlimin və mənəvi atmosferin nəticəsidir. Eyni zamanda bütün 
bizim nailiyyətlərimiz hamısı partiyanın, hökumətin Azərbaycan 
xalqına, bizim respublikamıza göstərdikləri daimi qayğının 
nəticəsidir (Gurultulu alqışlar). 

Bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, partiyanın, hökumətin 
bizim respublikamıza göstərdiyi daimi köməkdən səmərəli surətdə 
istifadə edə bilirik. Və respublikamızı ilbəil irəli aparmağa nail ola 
bilirik. Bu baxımdan sizin rayonun, bir də qeyd edirəm, son illərdə 
əldə etdiyi göstəricilər də bizi sevindirir. Biz şadıq ki, rayonda 
taxılçılıq artıq yaxşı inkişaf edir. İsmayıllı böyük taxılçılıq 
rayonudur. Respublikamızda taxılçılıq sahəsində siz çox görkəmli 
yer tutursunuz. Əgər əvvəllər hər hektardan 9-10 sentnerdən artıq 
rayon üzrə taxıl götürə bilmirdinizsə, indi artıq dəmyə şəraitində 
keçən il 36 sentner taxıl götürmüsünüz və yoldaş Aslanov bu gün 
burada elan etdi ki, bu il hər hektardan 40 sentneri keçəcəksiniz 
(Alqışlar). 

Yoldaşlar, taxılçılıq ümumiyyətcə kənd təsərrüfatı sahəsində 
köhnə peşədir. Sizin rayon da taxılçılıqla dövri-qədimdən məşğul 
olur. Ancaq niyə bəs bu torpaqdan, bu ab-havadan, bu təbiətdən 
keçmişdə zəif istifadə olunubdur? Bu günkü nailiyyətləriniz 
göstərir ki, siz nə qədər keçmişdə vaxt itirmisiniz və nə qədər 
böyük səhvlərə yol vermisiniz. Ancaq mənə belə gəlir ki, sizin bu 
günkü nailiyyətləriniz də son hədd deyil və biz tam əminik ki, siz 
taxılçılıq sahəsində respublikamızda qabaqda gedəcəksiniz.  
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Həm məhsuldarlığa görə, həm ümumi taxıl istehsalına görə 
respublikada taxılçılığın inkişafına öz böyük payınızı verəcəksiniz 
(Alqışlar). 

Sizin rayonda doqquzuncu, onuncu beşilliklər dövründə 
üzümçülük inkişaf edir. Bu, sizin rayon üçün demək olar ki, geniş 
miqyasda yeni bir sahədir, ancaq bizi sevindirən cəhət ondan 
ibarətdir ki, qısa müddətdə siz bu sahənin çətinliklərini 
mənimsəmisiniz. Rayonun ərazisində artıq geniş sahələrdə gözəl 
üzüm bağları salınmış və bu bir tərəfdən sizin onsuz da gözəl olan 
rayonunuzun təbiətini daha da gözəlləşdirmiş və ikinci tərəfdən 
sizin iqtisadiyyatı xeyli irəli aparmışdır. Keçən il əldə etdiyiniz 
nailiyyətlər, bu il götürdüyünüz öhdəlik üzümçülük sahəsində onu 
göstərir ki, siz respublika partiya təşkilatı tərəfindən üzümçülüyün 
inkişafı sahəsində irəli sürülmüş böyük proqramın həyata 
keçirilməsi yolunda çox iş görmüsünüz və bu sahədə sizin də 
xidmətiniz var. 

Heyvandarlıq sizin rayonun böyük sahəsidir və bu sahədə də 
onuncu beşillikdə əldə etdiyiniz nailiyyətlər bizi sevindirir. 
Beləliklə, kənd təsərrüfatının əsas sahələrində siz qısa bir 
müddətdə irəliyə gedə bilmisiniz. Bunların hamısının nəticəsində 
də siz irəlidə gedən rayonlar cərgəsinə çıxmısınız. Burada yoldaş 
Aslanov qeyd etdi ki, altı ildir ki, sizin rayon respublika yarışının 
qabaqcılıdır. Keçən ilin qışlamasına görə Ümumittifaq yarışında 
qalib çıxmısınız və mənə belə gəlir ki, bundan sonra daha da yaxşı 
işləsəniz, daha da yüksək səviyyələrə çatıb, daha da yüksək 
mükafatlara nail ola biləcəksiniz. (Alqışlar). 

Rayonun kənd təsərrüfatı sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər 
çoxdur. Sizin rayonun qabaqcıl kolxozu, Kalinin adına kolxoz 
onuncu beşillikdə qazandığı  nailiyyətlərə görə Qırmızı Əmək 
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Bayrağı ordeni ilə təltif olunmuş və biz bu günlər kolxozun 
ümumi iclasında dövlətin bu yüksək mükafatını kolxoza təqdim 
edəcəyik (Alqışlar). 

İsmayıllıda bu müddətdə iqtisadiyyat və başqa sahələrdə də 
yaxşı irəliləmə görünür. Bu da ondan ibarətdir ki, rayonunuzda 
abadlıq və tikinti işlərinə onuncu beşillikdə çox fikir verilib. 
Mədəniyyətin inkişafı ilə siz çox yaxşı məşğul olursunuz. İdeoloji 
iş müəyyən qədər güclənib və bunlar hamısı sizin rayonun 
nüfuzunu, hörmətini daha da artırmışdır. Bunların hamısına görə də 
sizin rayona respublika, o cümlədən Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi tərəfindən münasibətdə xeyli 
dəyişilmiş, bu yaxşı münasibətin təzahürü bir də onda görünür ki, 
bu gün biz də burada sizinlə birlikdə belə bir mühüm iclas keçiririk 
və sabah respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində ən böyük 
tədbirlərdən biri - heyvandarlıq və yemçiliyin inkişafına aid 
seminar-müşavirə sizin rayonun ərazisində keçiriləcək; Kalinin 
adına kolxozun sahəsində. Və bu seminarda da həm Azərbaycan 
Kommunist Partiyasının MK-nın büro üzvləri, həm respublika 
nazirliklərinin rəhbərləri, həm vilayət, rayon partiya komitələrinin 
birinci katibləri və başqa rəhbər işçiləri iştirak edəcəklər. 

Mən bu gün sizin rayonun bir neçə təsərrüfatında oldum. Rayon 
mərkəzini qısa müddətdə də olsa, gəzdik, rayon mərkəzinin 
abadlaşmasını, yeni binaların, xüsucən ticarət müəssisələrinin 
yüksək səviyyədə tikilməsini və istifadə olunmasını gördük. 
Küçələrinizin nə qədər abad və təmiz olduğunu, ümumiyyətlə, 
şəhərinizin doğrudan da gözəl olduğunu mən özüm şəxsən hiss 
etdim. 

Sonra sizin rayonda bu günləri bir hadisədə də - rayon 
mərkəzində  
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böyük kitab evinin tikilib başa çatdırılması, istifadəyə verilməsi 
mərasimində iştirak etdim və ondan sonra Girdiman çayının 
üzərində tikilən körpünün inşaat prosesi ilə tanış olmaq üçün ora 
getdim və orada inşaatçılarla, körpü tikənlərlə görüşüb söhbət 
etdim. Bu qısa müddətdə mənim çox böyük təəssüratlarım var. 
Bütün bu görüşlərimizdə rayonun kolxozçuları, sovxoz fəhlələri, 
bütün zəhmət adamları hamısı öz sevinclərini, öz razılıqlarını 
bildirdilər ki, mən sizin rayona gəlmişəm (Gurultulu alqışlar). 

Bütün bu görüşlərdə sizin rayonun zəhmət adamları bizim 
partiyaya, hökumətə, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi 
Komitəsinə və o cümlədərı mənə öz xoş arzularını, məhəbbətlərini, 
hissiyatlarını, səmimi surətdə çatdırdıqlarını mən özüm şəxsən hiss 
etdim və bu günkü görüşlərin hamısının, rayonunuza gəlməyimin 
nə qədər zəruri olduğunu bir daha hiss etdim (Sürəkli alqışlar). 

Yoldaşların çoxu mənə bu gün rayonunuzda olduğuma görə 
sevinclərini, razılıqlarını bildirərək eyni zamanda deyirdilər ki, 
bizim rayona daha tez-tez gələsiniz. 

Bilirsiniz, həmişə kollektivin rəhbəri, kolxoz sədri, sovxoz 
direktoru, yaxud da ki, bir müəssisənin rəhbəri səyini, fikrini o yerə 
verir ki, oradan daha da çox, demək ümumi işin irəli getməsi üçün 
xeyir gəlir. Kənd təsərrüfatını irəli aparmaq üçün pambıqçılığı, 
üzümçülüyü, tərəvəzçiliyi inkişaf etdirməkdə fərqlənən, təşəbbüs 
göstərən, başqa rayonları irəli aparmaq üçün təsir göstərən rayonlar 
öz yüksək göstəriciləri ilə bizim onlara daha yaxın olmağımızı 
məcbur edir. Ancaq sizin rayon əvvəlki illərdə geri qalırdı. Ümumi 
fikir vardı ki, bu rayonda nə var ki, ora gedəsən? Təsərrüfat 
sahəsində geriliyinizdən savayı bizim 
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prinsiplərimizə zidd olan hərəkətlər, oğurluq, əyrilik, rüşvətxorluq, 
cürbəcür pis hərəkətlər də burada vardı. Ona görə də bunlar həmişə 
mənim buraya gəlmək arzuma müəyyən qədər mane olurdu. Ancaq 
o vaxtdan ki, sizin rayon yüksəliş yoluna çıxdı, o vaxtdan ki, sizin 
rayon ilbəil addımlarını genişləndirdi, o vaxtdan ki, siz tədrici 
olaraq qabaqcıllar cərgəsinə çıxmaq yoluna düşdünüz, onda mənim 
də sizin rayona gəlmək arzum get-gedə artdı (Alqışlar). 

Onuncu beşilliyi yaxşı başa vurduğunuza görə, onuncu 
beşillikdə yaxşı nailiyyətlər əldə etdiyinizə görə, mən sizin rayona 
gəldim və bu gəlişimə görə, bu görüşlərimə görə, çox şadam 
(Sürəkli alqışlar). 

Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu müddətdə Azərbaycan 
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi, onun bürosu, o cümlədən 
mən də həmişə sizin rayonun işləri ilə maraqlanmışıq. Rayonun 
bütün məsələlərinə diqqətlə yanaşmışıq. Sizin rayonun 
iqtisadiyyatının inkişafı üçün, sosial problemlərin həlli üçün çox 
böyük tədbirlər görmüşük. Bunlardan bir neçəsini Aslanov yoldaş 
qısaca da olsa dedi. Sizin rayonun bir neçə təşəbbüsü Azərbaycan 
KP MK-nın qərarı ilə bəyənilmiş və respublikada yayılması barədə 
göstəriş verilmişdir. Sizin rayonun əsrlərdən bəri həll olunmayan 
əsas məsələlərindən biri yol çəkilişi məsələsi idi. Girdiman çayının 
üstündə körpü salınması barədə iki il bundan qabaq qərar qəbul 
olunmuş, bu işin sürətləndirilməsi tapşırılmışdır. Mən bu gün orada 
işin gedişi ilə tanış oldum. Körpü avqust ayında tikilib istifadəyə 
veriləcək. Bakıdan Şamaxıya, Şamaxıdan sizin rayona, ondan sonra 
Qutqaşen rayonuna çəkilən, rayon üçün ümumiyyətlə, 
respublikanın bu zonası üçün çox böyük əhəmiyyətə malik bu 
yolun çəkilməsi  
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də bu gün müzakirə olundu və yol nəqliyyat naziri R.Xələfov 
yoldaş və başqa yoldaşlar öhdəlik götürdülər ki, onlar bu yolun 
tamamilə qurtarmasını gələn ilin üçüncü kvartalında başa 
çatdıracaqlar. Onların rayon partiya komitəsinin birinci katibi 
Aslanov yoldaşla birlikdə qəbul etdikləri nəcib təşəbbüslərini 
bəyəndim və arzu etdim ki, bu təşəbbüsü yerinə yetirsinlər və əgər 
verdikləri söz həyata keçirilərsə, mən söz verdim ki, bu 
münasibətlə gələn il bir də sizin rayona gəlim (Gurultulu 
alqışlar). 

Sizin rayona qaz kəmərinin çəkilməsi, rayonun qazlaşması 
mühüm problemlərdən biri idi. Bu barədə Azərbaycan KP MK 
rayon partiya komitəsinin xahişinə görə, lazımi tədbirlər görmüş və 
qaz kəməri çəkilmiş, kəndlərə çəkilməkdədir. Demək, bu böyük 
problem də həll olunubdur. 

Su təminatı ilə, xüsusən kəndlərin su ilə təmin olunması 
məsələsi ilə ciddi məşğul olmuşuq. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı 
sahəsində suvarma işlərinin daha da yaxşı aparılması üçün ciddi 
tədbirlər görülüb. 

İnşaat işlərinin gücləndirilməsindən ötrü bir neçə tədbir görülüb. 
İsmayıllının iqtisadiyyatının inkişafı üçün bir neçə xüsusi qərarlar 
qəbul edilib. Bunlar və bir neçə başqa tədbirlər onu göstərir ki, 
doqquzuncu, onuncu beşilliklər dövründə, xüsusən onuncu beşillik 
dövründə Azərbaycan KP MK sizin rayonun inkişafına daim qayğı 
göstərmiş və həmişə rayon respublika partiya təşkilatının diqqət 
mərkəzində olmuşdur (Alqışlar). 

Biz çox şadıq ki, bütün bu tədbirlərdən, respublika partiya 
təşkilatının qayğı və köməyindən rayonun partiya təşkilatı səmərəli 
surətdə istifadə edib və bunların hamısının nəticəsində rayonunuz 
həm iqtisadiyyat, həm də mədəniyyət və sosial sahələrdə yaxşı 
nailiyyətlər əldə etmişdir. 
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Mən bu gün bir şeyi də hiss etdim ki, sizin rayonda yaxşı 
işgüzar şərait yaranmışdır, rayon zəhmətkeşlərinin əhval-ruhiyyəsi 
yaxşıdır. Təsərrüfatlarda olarkən rayonun mərkəzində zəhmət 
adamları ilə görüşərkən mən çox suallar verdim ki, yaşayışınız 
necədir, çətinliyiniz nədir, nəyiniz çatmır, mənə xahişiniz, arzunuz, 
şikayətiniz nədən ibarətdir? Bütün bu suallarıma ümumən eyni 
cavab almışam ki, yaxşı yaşayırıq, güzəranımız yaxşıdır. Arzumuz 
bir o idi ki, sizinlə görüşək, ona da nail olduq. Bunlar hamısı bizi 
sevindirir (Sürəkli alqışlar). 

Mən sizin rayonun ünvanına çox böyük təriflər dedim və onu da 
qeyd etmək istəyirəm ki, bu nailiyyətləriniz birinci növbədə 
kolxozçuların, sovxoz fəhlələrinin, kommunistlərin, bütün zəhmət 
adamlarının fədakar əməyinin nəticəsidir, sizin öz zəhmətinizin 
nəticəsidir və eyni zamanda şübhəsiz ki, bütün bu nailiyyətlər 
rayon partiya təşkilatı tərəfindən, təsərrüfat rəhbərləri tərəfindən 
aparılan böyük təşkilati-siyasi işin, əməli tədbirlərin nəticəsidir. 
Əslində İsmayıllının adamları həmişə zəhmətsevər olub. Ancaq 
əvvəllər rayon təşkilatlarında təşkilatçılıq işi çatmamışdır və ona 
görə də siz geri qalmışdınız. Bu baxımdan indi rayon partiya 
təşkilatının işini, rayon partiya komitəsinin işini, o cümlədən rayon 
partiya komitəsi bürosunun işini və rayon partiya komitəsinin 
birinci katibi Q.Aslanov yoldaşın işini bu günləri mən müsbət 
qiymətləndirərək rayonda partiya komitəsinin və Aslanov yoldaşın 
əldə olunan nailiyyətlərdə böyük xidmətlərini göstərmək istəyirəm 
(Alqışlar). 

Bu gün Aslanov yoldaş və başqa çıxış edən yoldaşlar, on birinci 
beşillikdə rayonun qarşısında duran vəzifələr haqqında danışdılar 
və sizin yeni öhdəliklərinizi bildirdilər. Ümumiyyətcə, XXVI 
partiya qurultayından sonra Azərbaycan Kommunist 
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Partiyası XXX qurultayından sonra sizin rayon partiya təşkilatı, 
rayon zəhmətkeşləri kənd təsərrüfatı sahəsində bir neçə nəcib 
təşəbbüslər irəli sürmüş və bu təşəbbüslər Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi tərəfindən bəyənilmiş, bu 
təşəbbüslər barəsində xüsusi qərarlar qəbul olunmuş və sizin bu 
təşəbbüslər respublikamızda kənd təsərrüfatının daha da inkişaf 
etdirilməsinə kömək edir. Mən razılıq hissi ilə bildirmək istəyirəm 
ki, siz bu gün daha yaxşı, daha vətənpərvər təşəbbüslərlə çıxış 
etdiniz. Birinci növbədə siz kənd təsərrüfat planlarını, beşillik 
planları dörd ildə yerinə yetirməyi öhdənizə götürmüşsünüz. Bu 
yaxşı öhdəlikdir və mən sizin hamınıza bu öhdəliyin yerinə 
yetirilməsində böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram (Sürəkli 
alqışlar). 

Rayonunuz üzüm istehsalında 1990-cı il səviyyəsinə 1985-ci 
ildə çatmaq barədəki təşəbbüsünə yenidən nəzər salmış və bu 
müddəti daha bir il qabaqlamağı qərara almışdır. Xanlar adına 
sovxoz isə 1990-cı il səviyyəsinə 1982-ci ildə çatacaqdır 
(Alqışlar). 

Bu sizin yeni öhdəliklərinizdir. Biz ürəkdən alqışlayıb, bunları 
bəyənirik və bu yeni vətənpərvər təşəbbüslərinizə görə sizə 
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin dərin 
razılığını bildirirəm (Sürəkli alqışlar). 

Ancaq bilməlisiniz ki, sizin işinizdə hələ nöqsanlar da var. Hələ 
istifadə olunmamış ehtiyat qüvvələri, mənbələri də var. Bir sözlə, 
sizin əldə etdiyiniz müvəffəqiyyətlər və çatdığınız səviyyə sizin 
üçün heç də son hədd ola bilməz və siz bütün imkanlardan səmərəli 
surətdə istifadə edib rayonun iqtisadi potensialını daha da 
gücləndirməlisiniz. Rayonun respublika miqyasında, kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində xüsusi çəkisini  
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daha da artırmalısınız. Bunun üçün sizin böyük perspektiv 
planiarınız var. Buna nail olmaq üçün birinci növbədə siz gərək 
işinizdə mövcud olan nöqsanları aradan qaldırasınız. Nöqsanlar da 
ondan ibarətdir ki, sizin təsərrüfatların hamısı eyni səviyyədə 
işləmir. Qabaqcıl təsərrüfatlarla yanaşı geridə qalan 
təsərrüfatlarınız da çoxdur. Bu, sizin zəif cəhətinizdir. Sizdə 
Kalinin adına kolxozun taxılçılıq, üzümçülük, həm də heyvandarlıq 
sahəsində olan nailiyyətləri respublika miqyasında nümunədir və 
sizin özünüzün belə bir qabaqcıl təsərrüfatınız olduğu halda, siz 
niyə geridə qalan təsərrüfatların işi ilə gərək razılaşasınız? Əgər biz 
respublikamızın başqa təsərrüfatlarını bu səviyyəyə qaldırmaq 
istəyiriksə, siz öz rayonunuzda olan bu qabaqcıl təcrübədən gərək 
daha da səmərəli istifadə edəsiniz. Məsələn, sizin başqa 
kolxozlarınız da var. Bu gün Aslanov yoldaş mənə dedi ki, Nizami 
adına kolxoz və onun veteran sədri Mahmudov yoldaş Kalinin 
adına kolxozun sədri Nikitin yoldaşla bəhsləşir, onun ardınca gedir. 
Yaxşı  nailiyyətlər əldə edir. Bu da çox sevindiricidir. Məsələn, bu 
gün Xanlar adına sovxozda, "Rusiya" sovxozunda mən gördüm ki, 
qısa müddətdə heyvandarlıq və digər sahələrdə xeyli inkişaf 
olmuşdur. Bunlar hamısı onu göstərir ki, sizin rayonda geridə qalan 
təsərrüfatları  irəlidə olan təsərrüfatların səviyyəsinə qaldırmaq 
mümkündür. Və mənə belə gəlir ki, siz buna nail olmalısınız. 
Gülüstan Həsənova kimi sağıcılar sizdə gərək az-az olmasın, 
yeganə olmasın. Başqa sağıcılar, məsələn, niyə Gülüstan kimi 
işləməsin?! Bax, ona görə də siz gərək ehtiyat qüvvələrindən 
səmərəli istifadə edəsiniz. 

Sizin rayonda üzümçülük böyük sahədir. Bu gün siz belə elan 
etdiniz ki, 1984-cü ildə 100 min ton üzüm istehsal edəcəksiniz.  
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Yaxşı, bəs 90-cı ildə nə qədər olacaq? 200 min ton, yoxsa daha 
çox? Sözüm odur ki, rayonda üzümçülüyün gələcək perspektivləri 
üzərində dərindən düşünmək lazımdır. Gələcəyin nailiyyətləri üçün 
siz gərək üzümçülükdə də böyük səmərəliliyə nail olasınız. 
Şübhəsiz ki, sahələri müəyyən qədər genişləndirəcəksiniz. Ancaq 
mövcud olan sahələrdən gərək yaxşı istifadə edəsiniz. Rayon üzrə 
üzüm bağlarının seyrəkliyi 18 faizdir. Demək, sizin üzüm altında 
olan torpağın 18 faizi istifadə olunmur. Əgər 18 faizi istifadə 
eləsəniz, gör nə qədər əlavə məhsul ala bilərsiniz. İndi 18 faiz 
seyrəkliyə dözmək olmaz. Bunu tezliklə aradan qaldırmaq 
lazımdır. Üzüm sahələrinin məhsuldarlığı da eyni səviyyədə deyil. 
Əgər, qabaqcıl təsərrüfatlarda 140-150 sentner məhsul götürülürsə, 
başqa təsərrüfatlarda bu göstərici aşağıdır. Ancaq mənə belə gəlir 
ki, siz nəinki hər hektardan 150-200 sentner üzüm götürməlisiniz, 
hər hektarın məhsuldarlı-ğını daha yüksəyə çatdıra bilərsiniz. Və 
bu məqsəd uğrunda da siz mübarizə aparmalısınız. Başqa 
sahələrdə, bitkiçilikdə, məsələn, meyvə istehsalı sahəsində də siz 
gərək nöqsanları aradan qaldırasınız. (Kartof istehsalı, düzdü, bu 
sahələr sizdə cüzidir). Məsələn, cəmisi siz onuncu beşillikdə 1809 
ton meyvə tədarük etmisiniz, 643 ton kartof tədarük etmisiniz. 
Ancaq planı yerinə yetirməmisiniz. Sizin planınız meyvə üzrə 
onuncu beşillikdə 2739 tondur ki, bunu da 68 faiz yerinə 
yetirmisiniz, kartof üzrə (istehsal) 1290 tondur, bunu 50 faiz yerinə 
yetirmisiz. Bu, əlbəttə, yaramaz. Əgərqabaqcıl rayon olmaq 
istəyirsinizsə, gərək bu nöqsanları aradan qaldırasınız. O ki qaldı 
heyvandarlıq sahəsinə, bu sahədə də sizin hələ ki, nöqsanlarınız 
var. Ən böyük nöqsan isə naxırda inəklərin xüsusi çəkisinin az 
olmasıdır. Bu göstərici 24,6 faizdir. Sizin kimi qabaqcıl 
heyvandarlıq rayonu gərək inəklərin naxırda xüsusi çəkisini ən azı 
32-34-35 
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faizə çatdırsın. 24-25 faiz sizin üçün biabırçılıqdır, bu, respublika 
səviyyəsindən də aşağıdır. Respublikada bu rəqəm 26,4 faiz təşkil 
edir. Siz bu gün söz verdiniz ki, heyvandarlıq sahəsində ən 
qabaqcıl rayon olacaqsınız. Bunu Aslanov yoldaş bu yaxınlarda 
respublikanın zona müşavirəsində də demişdir. Artıq bu vəd 
respublikada səslənib, yayılıbdır, indi gərək sözünüzün arxasında 
durasınız. Bunun üçün də siz gərək ən azı iribuynuzlu malın 
çəkisini 450 kiloqrama çatdırasınız. Mənə belə gəlir ki, 450 
kiloqram da sizə imkan verməyəcək ki, birinci yerə çıxasınız. Elə 
bu beşillikdə 450 kiloqram mal təhvil verən rayonlar var. Söz 
verdiyiniz hər inəkdən sağılan südü 3000 kiloqrama çatdıra 
bilməyiniz də sizə birinci yerdə durmağa haqq verməyəcək. Çünki 
bizim Abşeron rayonu, Şəki rayonu, Şamaxı rayonu, Xaçmaz 
rayonu, bir neçə başqa rayonlar artıq belə rəqəmlərə nail olublar. 
Ona görə də sizin heyvandarlıq sahəsində bu günlər elan etdiyiniz 
öhdəlikləri mən məmnuniyyətlə qəbul edirəm, ancaq istəyirəm 
bildirəm ki, birinci yerdə durmaq istə-yirsinizsə, gərək bu 
nöqsanları aradan qaldırasınız və heyvandarlığın bütün sahələrini 
daha da səmərələşdirəsiniz. 

Bir məsələni də, sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Rayonda kənd 
zəhmətkeşlərində, fərdi təsərrüfatlarda mal-qaranın sayı azdır. Bu 
da partiyanın bu günkü tələblərinə uyğun deyil. Bu işlə ciddi 
məşğul olmalısınız. Bilirsiniz ki, XXVI partiya qurultayında bu 
məsələyə çox ciddi fikir verilibdir və hər bir kəndli evinin gərək 
mütləq mal-qarası olsun və mütləq inəyi olsun. Sizin rəqəmlər bu 
barədə ümumi respublika səviyyəsindən aşağıdır. Ona görə rayon 
partiya komitəsi, rayon icraiyyə komitəsi və təsərrüfat rəhbərləri, 
kənd soveti sədrləri gərək bu işlə də ciddi məşgul olsunlar. 

Sizin rayon partiya təşkilatı qarşısında kənd təsərrüfatından  
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əlavə, başqa mühüm məsələlər də durur. Sosial problemlərin 
bundan sonra daha da sürətlə həll olunması, mədəniyyətin inkişafı, 
kəndlərin daha da abadlaşdırılması, kəndlərin hamısında yaxşı 
yaşamaq üçün bütün şəraitlərin yaradılması, bu məsələlərlə də 
ciddi məşğul olmalısınız. Sizin rayon partiya təşkilatının mühüm 
vəzifələrindən biri də ondan ibarətdir ki, keçmişin tarixi abidələrini 
qoruyub, onları bərpa etməklə daha dəqiq, iş görsünlər. Lahıc kəndi 
artıq respublika partiya təşkilatının və Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 
bütövlükdə qoruq elan olunubdur. Və o artıq dövlət tərəfindən 
qorunmalıdır. Ancaq təəssüf ki, uzun illər müddətində bu işə fikir 
verilmədiyinə görə Lahıc kəndinin gözəl tarixi abidələrinin çoxu 
xarab olmuşdur. Bundan sonra buna yol vermək olmaz. Ona görə 
bu işlə ciddi məşğul olmaq lazımdır. 

Rayon mərkəzindən Lahıca gedən yolun gediş-gəliş üçün daha 
işlək və rahat olmasından ötrü ciddi düşünmək vaxtıdır. Mən bu 
gün yol nəqliyyat naziri R.Xələfova və yoldaş Aslanova ciddi 
göstəriş verdim ki, gələn il üçüncü kvartalda Lahıc yolu tamamilə 
tikilsin, bütün körpülər istifadəyə verilsin. Burada Lahıca getmək 
üçün, bütün nəqliyyat vasitələri ilə getmək üçün tam yaxşı şərait 
yaradılsın (Alqışlar). 

Vəzifələriniz ondan ibarətdir ki, rayonun ərazisində olan bütün 
tarixi abidələrin hamısını bərpa edəsiniz, yenidən qurub 
abadlaşdırasınız. Onları qoruyasınız və onlardan indi bizim gənc 
nəslin tərbiyəsi üçün, ümumiyyətlə, respublikamızın tarixini təbliğ 
etmək üçün səmərəli istifadə edəsiniz. Sonra sizin rayonun böyük 
mümkünatı var. Rayon təbiətcə çox gözəl rayondur. Gözəl 
meşələri, dağları, çayları, bulaqları var. Bunlar hamısı doğrudan da 
istirahət üçün, turizm üçün çox yararlıdır. Mən belə fikirdəyəm ki, 
Şamaxıdan sizə gələn yol açılandan sonra 
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və sizdən Qutqaşenə gedən yol səhmana salınandan sonra biz bu 
məqsədə nail ola biləcəyik. Və siz indidən xırda-xırda rayonun bu 
böyük təbii sərvətlərini, gözəlliyini istirahət məqsədilə hazırlamaq 
üçün lazımi tədbirlər görməlisiniz və mən yoldaş Aslanova 
demişəm ki, bu sahədə ətraflı təkliflərinin Azərbaycan KP MK-ya 
təqdim etsin. Dediyim kimi, əldə etdiyiniz nailiyyətlər onu göstərir 
ki, son illərdə partiya təşkilatının işi, ideoloji iş güclənmişdir. 
Ancaq bundan sonra da bu işləri təkmilləşdirmək lazımdır, daha da 
gücləndirmək lazımdır. Rayonda bütün sahədə partiya işində, sovet 
və təsərrüfat orqanlarının işində nizam-intizamı möhkəmləndirmək 
və kommunistlərin, bütün zəhmət adamlarının fəaliyyətini daha da 
gücləndirmək lazımdır. Eyni zamanda siz gərək çalışasınız ki, 
nizam-intizamın möhkəmlənməsində də, tələbkarlığın 
gücləndirilməsində də, kadrların məsuliyyət hissinin artırılmasında 
da qabaqcıllar cərgəsində olasınız. Siz gərək çalışasınız ki, xalqın 
rifah halını get-gedə yaxşılaşdırmaq sahəsində də qabaqcıllar 
cərgəsində olasınız. Siz gərək çalışasınız ki, rayon əhalisinə yaxşı 
xidmət göstərilsin. Bu gün mənə bir neçə yaxşı ticarət müəssisəsi 
göstərdilər. Görünüşləri yaxşıdır. Yaxşı rəssamlar, memarlar 
işləyiblər. Ancaq lazımdır ki, bütün bu müəssisələrdə İsmayıllı 
rayonunun zəhmət adamlarına yaxşı xidmət göstərilsin, yüksək 
keyfiyyətli xidmət göstərilsin. Ticarət orqanlarında, ticarət 
şəbəkəsində gərək düzlük olsun, təmizlik olsun, ticarət işçiləri 
gərək alıcını aldatmasınlar, vəzifələrindən sui-istifadə etməsinlər, 
oğurluqla, əyriliklə məşğul olmasınlar və rayon partiya komitəsi 
gərək bu sahədə işi daha da gücləndirsin və ticarətdə olan bütün 
mənfi halların hamısının tamamilə aradan qaldırılmasını mütləq 
təmin etsin (Alqışlar). 

Keçmişdə bizim respublikanı geriyə aparan hallardan biri də 
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ondan ibarət olub ki, kadrların seçilməsində və yerləşdirilməsində 
çox böyük səhvlərə yol verilmiş və rəhbər kadrların çoxu 
vəzifəsindən uzun müddət sui-istifadə etmiş və rüşvətxorlar, 
əliəyrilər, dövlət əmlakına xor baxan adamlar təəssüf ki, vaxtı ilə 
mötəbər adamlar kimi görünmüş, amma düz, təmiz, xalqa sədaqətlə 
işləyən, mənəvi cəhətdən pak olan adamlar sıxışdırılmışlar. Biz 
indi vəziyyəti dəyişmişik. Respublikamızda bütün mənfi hallar, 
kommunist əxlaqına zidd olan bütün ünsürlərin hamısına qarşı biz 
ciddi mübarizə aparmışıq və bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə 
etmişik. Amma bu ünsürlərin hamısını, yoldaşlar, aradan çıxara 
bilməmişik. Hələ ki, bizim sıralarımızda oğrular da var, 
rüşvətxorlar da var, vəzifəsindən sui-istifadə edənlər də var, dövlət 
əmlakına xor baxanlar da var. Sizin rayonda da belə adamlar 
olmamış deyil. Əgər desəniz ki, yoxdur, mən buna inanmaram. 
Ancaq siz gərək öz işinizə özünütənqid nöqteyi-nəzərdən 
yanaşasınız və bu sahədə işi get-gedə gücləndirəsiniz. İqtisadiyyat 
şübhəsiz ki, bizim işin əsasını təşkil edir. Mənəviyyat da bizim işin 
əsasını təşkil edir. Nizam-intizam da iqtisadiyyat və bütün başqa 
sahələrdə aparılan işlərin əsasıdır. Cəmiyyətimizə zidd olan bütün 
mənfi hallara qarşı mübarizə aparmaq işi bizim respublika partiya 
təşkilatının, rayon və ilk partiya təşkilatlarının ən ümdə, ən 
müqəddəs vəzifəsidir və bu vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi 
üçün siz gərək bundan sonra daha da çox işləyəsiniz. 

Sizin rayon çoxmillətli rayondur və beynəlmiləl ənənəsi olan 
rayondur. Biz sevinirik ki, rayon miqyasında bir çox millətlərin 
nümayəndələri qardaş ailədə, dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşayır, 
yaradır və ümumi iş naminə çalışır. Bu, bizim respublikanın, 
ümumiyyətlə, xarakterik cəhətlərindən biridir. Bizim respublikamız  
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çoxmillətli respublikadır. Bizim respublikamız çox beynəlmiləl 
ənənəli respublikadır və bu ənənələri biz daha da inkişaf etdiririk. 
Bunu biz özümüz üçün böyük və müqəddəs vəzifələrdən biri hesab 
edirik. Bu günkü şərait, əldə etdiyiniz nailiyyətlər də beynəlmiləl 
tərbiyə sahəsində yüksək qiymətə layiqdir. Ancaq bu sahə daim 
diqqət tələb edir və ona görə də rayon partiya təşkilatı bu işlərlə 
daha da ciddi məşğul olmalıdır. 

Yoldaşlar, bir sözlə, sizin qarşınızda çox böyük vəzifələr var. 
On birinci beşillikdə sizdən daha yüksək nəticələr gözləyirik. 

Bu yaxınlarda sizin rayonda təbii fəlakət nəticəsində bir çox 
təsərrüfatlara zərər dəymişdir. Bilirsiniz ki, o günlərdə dərhal sizin 
rayona kömək göstərdik, rayonda vəziyyəti aşkar etmək üçün, 
əməli kömək göstərmək üçün xüsusi komissiya təşkil olundu. Bu 
sahədə xeyli iş görülüb və bundan sonra da görüləcək və qısa 
müddətdə sizin rayonun iqtisadiyyatına vurulan zərərin hamısı 
aradan qaldırılacaqdır. Siz bilməlisiniz ki, bu il güclü yağışların 
yağması, sellərin şiddətlənməsi, dolu düşməsi, başqa təbii 
fəlakətlər nəticəsində respublikanın bir çox rayonlarında kənd 
təsərrüfatına ziyanlar dəymişdir. Bu barədə mərkəzi televiziya 
xəbər vermiş və Ağdam rayonunda daşan seli, dağıntını 
göstərmişdir. L.İ.Brejnev yoldaş mərkəzi televiziyanın bu verilişinə 
baxıb bizim respublikada olan hadisələrdən dərhal narahat 
olmuşdur. Səhərisi günü Brejnev yoldaş mənə zəng edib dedi ki, 
olan vəziyyəti geniş danışım. Mən ona ətraflı məlumat verdim. 
Brejnev yoldaş soruşdu ki, sizə nə kömək etmək lazımdır? Mən 
yoldaş Brejnevə çatdırdım ki, biz çətinliklərin öhdəsindən özümüz 
gələcəyik, bizim respublikaya təbii fəlakət nəticəsində vurulan 
zərəri özümüz aradan qaldıracağıq. 
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...Mən, Brejnev yoldaşa söz verdim ki, bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının zəhmətkeşləri və 
xüsusən kənd zəhmətkeşləri bu il yeni böyük rekord nailiyyətlər 
əldə etmək uğrunda mübarizə aparırlar və biz bütün bu çətinlikləri 
aradan qaldırıb kənd təsərrüfatının bütün sahəsində yeni zirvələrə 
qalxacağıq (Sürəkli alqışlar). 

Mən gördüm ki, sizin rayona təbii fəlakət daha çox ziyan verib. 
Bütün bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün böyük iş 
görmüsünüz, fədakarcasına çalışmısınız, böyük səy edirsiniz və bu 
mənə bir daha əsas verir deyim ki, Brejnev yoldaşa dediyim sözlər 
tam həqiqətdir və əsaslıdır. Biz verdiyimiz vədi tam yerinə 
yetirəcəyik. Bütün vədlərin və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün 
biz bundan sonra gərək daim əzmlə çalışaq və mən tam ümidvar 
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, İsmayıllı rayonunun 
zəhmətkeşləri Azərbaycan respublikasının 1981-ci ildə üzərinə 
götürdüyü öhdəliklərin hamısının müvəffəqiyyətlə yerinə 
yetirilməsində bundan sonra daha da fədakarcasına çalışacaq və 
bütün əməli işlərlə bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin 
edəcəkdir (Sürəkli alqışlar). 

Yoldaşlar, mən bir daha sizin hamınıza yaxşı işinizə görə öz 
razılığımı bildirirəm və arzu edirəm ki, bu günkü görüşümüz, bu 
günkü səmimi söhbətimiz İsmayıllı rayonunun gələcək inkişafı 
üçün yaxşı əsas yarada bilsin və siz fədakarcasına işləməklə bütün 
məqsədlərinizə nail ola biləsiniz. Yəni İsmayıllı rayonu 
respublikanın ən qabaqcıl rayonları cərgəsinə çıxa bilsin (Uzun 
müddət arası kəsilməyən gurultulu alqışlar, hamı ayağa 
qalxır). 

 
* * * 

İyulun 23-də rayon partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağı 
olmuşdur. 
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Partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağı əkinçilik və heyvandarlıq 
sahəsində işlərin gedişini və kənd təsərrüfatı istehsalının daha da 
inkişaf etdirilməsinə dair Sov.İKP XXVI qurultayının tələbləri ilə 
əlaqədar olaraq rayon partiya təşkilatının vəzifələrini müzakirə 
etmişdir. 

Rayon partiya komitəsinin birinci katibi Q.Aslanov yoldaş 
fəallar yığıncağında kənd təsərrüfatı işlərinin gedişi barədə məruzə 
etmişdir. O göstərmişdir ki, rayonun kənd əməkçiləri on birinci 
beşilliyin ilk ilini yüksək məhsuldarlıq ilinə çevirmək üçün var 
qüvvə ilə işləyirlər. 

Havaların əlverişsiz keçməsinə baxmayaraq taxılçılar 
yetişdirdikləri bol məhsulu itkisiz toplayırlar. Rayon üzrə hər 
hektardan 40 sentner taxıl götürmək real vəzifəmiz hesab edilir. 

Q.Aslanov yoldaş dedi: 
- Son beş-altı ildə 10 min hektara yaxın üzümlük salmışıq. 

Proqram üzrə 1990-cı ildə 100 min ton üzüm istehsal etməliyik. 
Sov.İKP XXVI qurultayı şərəfinə bu səddə vaxtından beş il əvvəl - 
1985-ci ildə çatmağı öhdəmizə almışıq. Lakin imkanlarımızı bir 
daha nəzərdən keçirərək 1990-cı il səviyyəsinə 1984-cü ildə 
çatmağa söz veririk. Bu il dövlətə azı 45 min ton üzüm satacaq, 
təhvil verilən məhsulun şəkərliyində yenə respublikada birinci yerə 
çıxacağıq. 

Natiq qeyd etdi ki, yubiley beşilliyində heyvandarlıq məhsulları 
istehsalı da xeyli yüksəlmişdir. İribuynuzlular təxminən beş min 
baş, davarlar 15 min baş, quşlar isə iki dəfəyə yaxın artmışdır. Hər 
inəkdən sağılan süd isə 600 kiloqramdan çox yüksəlib. Bütün 
bunlara baxmayaraq heyvandarlıq məhsullarının artımı hələ də 
qaneedici deyildir. Xüsusən naxırda inəklərin xüsusi çəkisi azdır. 
On birinci beşillikdə heyvandarlığın kəmiyyət  
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və keyfiyyət göstəriciləri üzrə respublikada qabaqcıl yerə 
çıxacağıq. Beşilliyin sonunadək hər inəkdən sağılan südü 3000 
kiloqrama yaxınlaşdıracaq, təhvil verilən hər qaramalın diri 
çəkisini 450 kiloqrama çatdıracaq, digər heyvandarlıq məhsulları 
istehsalını daha da artıracağıq. 

Yem istehsalına diqqət getdikcə artır. Bu il şərti hesabla hər baş 
qaramala azı 30 sentner yem vahidinin toplanması nəzərdə 
tutulmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə, komplekslərin yanında 
mədəni otlaqların yaradılmasına və suvarmanın təşkil edilməsinə 
ciddi ehtiyac duyulur. 

Q.Aslanov yoldaş H.Ə.Əliyev yoldaşı və yığıncaq iştirakçılarını 
əmin etdi ki, rayonun kənd əməkçiləri 1981-ci ildə, bütövlükdə on 
birinci beşillikdə Vətəni həmişə rekord məhsulla sevindirəcəklər. 

"Sovet Azərbaycanının 40 illiyi" sovxozunun sağıcısı, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Gülüstan Həsənova, "Oktyabr" kolxozu partiya 
komitəsinin katibi Xalid Qəniyev aqrar-istehsal birliyinin baş 
direktoru Təvəkkül Ağayev, Kuybışev adına sovxozun üzümçüsü 
Səhər Məmmədova, rayon xalq maarif şöbəsinin müdiri Valeh 
Salehov çıxış etmişlər. Onlar öz çıxışlarında rayonumuza gəldiyi 
üçün H.Ə.Əliyev yoldaşa dərin razılıqlarını bildirdilər və dedilər 
ki, bu etimadı doğrultmaq üçün daha da yaxşı işləyəcəklər. 

Çıxış edənlər göstərmişlər ki, nailiyyətlərlə yanaşı, kənd 
təsərrüfatı istehsalının bir sıra sahələrində ciddi nöqsanlar da 
vardır, daxili ehtiyat mənbələrindən kifayət qədər səmərəli istifadə 
olunmur. Qabaqcıl təsərrüfatların göstəriciləri ilə "ortababların" 
göstəriciləri arasında fərq hələ də böyükdür. Dağlarda yerləşən 
kəndlərdə işçi qüvvəsindən kifayət qədər səmərəli istifadə  
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edilmir. Üzümlüklərin seyrəkliyi əvvəlki kimi yenə də çoxdur 
Seyrəklik ləng aradan qaldırılır. 

Fəallar tərəfindən səmimi qarşılanan Sov.İKP MK Siyasi bürosu 
üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
H.Ə.Əliyev yığıncaqda çıxış etmişdir. 

 
* * * 

Azərbaycan KP MK-nın katibi İ.Ə.Məmmədov, Azərbaycan 
KPMK-nın məsul işçiləri, respublikanın bir sıra nazirliklərin və 
komitələrin rəhbərləri yığıncaqda olmuşlar. 

 
"Zəhmətkeş" qəzeti,  

30.VII.1981. 
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KALININ ADINA KOLXOZUN 
BAYRAĞINDA ORDEN 

 
İSMAYILLI. 24 iyul (Azərinforumun xüsusi müxbirlərindən). 

İldən-ilə rekord göstəricilər əldə edən Kalinin adına kolxoz haqlı 
olaraq Azəbaycanın dağ təsərrüfatlarının flaqmanı adlanır. 
Buradakı tarla və ferma ustaları layiqli nümunə, bacarıqlı 
təsərrüfatçılıq nümunəsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
etmək, istehsalı kimyalaşdırmaq və mexanikləşdirmək nümunəsi 
göstərirlər. 

Ötən beşillik milyoner kolxozun bioqrafiyasında xüsusilə 
mühüm mərhələ, ən yüksək əmək nailiyyətləri ilə əlamətdar 
mərhələ olmuşdur. Əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları 
istehsalına və dövlətə satışına dair onuncu beşillik planlarının 
yerinə yetirilməsilə qazandığı müvəffəqiyyətlərə görə qabaqcıl 
təsərrüfat Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülmüşdür. 
Vətənin bu yüksək mükafatının təqdim edilməsi münasibətilə 
İvanovka kəndinin bayramsayağı bəzədilən mədəniyyət evində 
kolxozçuların təntənəli yığıncağı oldu. 

Yığıncağı kolxoz partiya komitəsinin katibi V.P.Panin açdı. 
Salona toplaşanlar tərəfindən hərarətlə qarşılanan Sov.İKP MK 

Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi H.Ə.Əliyevə söz verildi. 
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H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Əziz yoldaşlar! 
Sovet İttifaqı ordenləri ilə qeyd edilən Azərbaycan kolxoz və 

sovxozlarının şanlı dəstəsinə yeni layiqli kollektiv daxil olmuşdur. 
Əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalına və dövlətə 
satışına dair onuncu beşillik planlarının yerinə yetirilməsində 
qazandığı müvəffəqiyyətlərə görə İsmayıllı rayonunun Kalinin 
adına kolxozu Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. 
(Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti 
adından sizi, əziz yoldaşlar, kolxozun bütün əməkçilərini yüksək 
dövlət mükafatı münasibətilə hərarətlə və səmimi təbrik edirəm. 
(Gurultulu alqışlar). Əziz kalininlilər, sizə cansağlığı və 
xoşbəxtlik, partiyanın XXVI qurultayının tarixi qərarlarını həyata 
keçirmək uğrunda mübarizədə yeni qələbələr və nailiyyətlər 
arzulayıram. (Gurultulu alqışlar). 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni sizin kolxozunuzun yarıməsrlik 
yolunun layiqli yekunudur. Bu yol Lenin kooperativ planının 
böyük müdrikliyinə və həyati qüvvəsinə əyani sübutdur. 
Kollektivləşmənin ilk çağlarında, 1930-cu ilin fevralında yaradılan 
bu kolxoz 17 yoxsul təsərrüfatı birləşdirmişdi. Kol-kos basmış 
susuz torpaqlar haqqında məlumatı ancaq arxiv materiallarından 
öyrənmək olar. Kəndlinin əsas istehsal aləti xış idi, taxıl məhsulu 
5-6 sentnerdən, hər inəkdən sağılan südün miqdarı isə 150-200 
kiloqramdan yuxarı qalxmırdı. O zaman adamların necə 
yaşadıqlarını, kəndin mədəniyyətdən nə qədər uzaq olduğunu 
xatırlatmağa ehtiyac yoxdur, axı, kənd sakinlərinin əksəriyyəti 
hətta oxuyub yazmağı da bacarmırdı. 
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Bu gün biz İvanovka əhalisinin həyatı, əməyi və məişəti ilə tanış 
olduq. Biz müasir sovet kəndinin gözəl mənzərəsini gördük. 
Burada əsl vətənpərvərlər, öz kolxozunun, öz rayonunun, bütün 
respublikamızın sərvətini və şöhrətini artırmağa yekdilliklə çalışan 
adamlar xoşbəxt, firavan və mədəni həyat sürür və işləyirlər. 
(Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

Kolxoz öz varlığı ərzində bir çox inkişaf mərhələləri keçmişdir. 
Lakin Azərbaycanın bütün kənd təsərrüfatının coşğun yüksəlişi ilə 
əlamətdar olan doqquzuncu və onuncu beşilliklər bu kolxozun 
tarixində ən yaxşı mərhələdir. Bütün respublika kimi bu kolxoz da 
yetmişinci illərdə bir-birinin ardınca yüksək zirvələri fəth etmiş və 
rekord göstəricilərə nail olmuşdur. On il ərzində təsərrüfatda taxıl 
istehsalı 1,7 dəfə, ət istehsalı 2,2 dəfə, süd istehsalı 2,2 dəfə, 
yumurta istehsalı 2,2 dəfə, yun istehsalı 1,8 dəfə, üzüm istehsalı 3,1 
dəfə artmışdır. Dövlətə əkinçilik və heyvandarlıq məhsulu satışı 
xeyli çoxalmışdır. Həm də xüsusi qeyd etmək istəyirik ki, bütün bu 
nailiyyətlər əsasən intensiv amillər - kənd təsərrüfatı bitkilərinin, 
mal-qaranın və quşların məhsuldarlığının yüksəldilməsi hesabına 
əldə edilmişdir. 

Onuncu beşillikdə sizin əməyiniz ən xoş sözlərə layiqdir. Taxıl 
və üzüm istehsalı planı bir dəfə yarım, ət istehsalı planı 42 faiz, süd 
istehsaiı planı 9 faiz, yumurta istehsalı planı 12 faiz, yun istehsalı 
planı təqribən 30 faiz artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 
Doqquzuncu beşillikdəkinə nisbətən orta illik taxıl istehsalı 10 min 
tondan 14 min tona, üzüm istehsalı 2.600 tondan, 4.600 tona, ət 
istehsalı 308 tondan 430 tona, süd istehsalı 1.600 tondan 2.200 
tona, yumurta istehsalı 572 mindən 707 minə çatmışdır. Kolxoz 
üzrə bütün tədarük planları xeyli artıqlaması ilə yerinə 
yetirilmişdir. 



80  
 

41 
 

Məlum olduğu kimi, sizin kolxozunuz suvarılan əkinçilik 
zonasına daxil deyildir. Lakin aqrotexnikanın bacarıqla tətbiq 
edilməsi, yüksək əkinçilik mədəniyyəti sayəsində siz keçən il 
dəmyə şəraitində hər hektardan 48 sentner taxıl yığmısınız. Hər 
inəkdən süd sağımı 3.800 kiloqramdan çox olmuşdur, qabaqcıl 
sağıcılar isə daha çox - 5.000 - 5.500 kiloqram süd sağırlar. 
Yoldaşlar, yuxarıda göstərilən rəqəmlərə fikir versək, kolxozun 
dünənki fərəhsiz gündən bu günkü gözəl günə çox böyük sıçrayışı 
aydın olar (Gurultulu alqışlar). 

Şöhrəti respublikanın hüdudlarını çoxdan aşıb keçən Kalinin 
adına kolxoz indi ixtisaslaşdırma və aqrar-sənaye inteqrasiyası 
yoluna möhkəm qədəm qoymuş iri, mexanikləşdirilmiş, yüksək 
rentabelli təsərrüfatdır. Burada 91 traktor, 67 avtomaşın, 32 
kombayn, çoxlu başqa kənd təsərrüfatı texnikası vardır. Bu, yaxın 
keçmişdə bütün rayonunuzun malik olduğu texnikadan artıqdır. 
Onuncu beşillik ərzində istehsalın rentabelliyi doqquzuncu 
beşillikdəkinə nisbətən 16 faiz artmiş və 1980-ci ildə 47,8 faizə 
çatmışdır. Bu, respublikamızda ən yüksək göstəricilərdən biridir. 
(Gurultulu alqışlar). Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu keçən il 
5 milyon 100 min manatlıqdan çox olmuş, xalis mənfəət 2 milyon 
455 min manat təşkil etmişdir. Yaxşı nəticələrdir yoldaşlar! 

Təsərrüfatın gəlirinin artması ilə birlikdə kolxozçuların maddi 
rifahı da yüksəkdir. Son on il ərzində onların orta aylıq qazancı 
ikiqat artmış və 1980-ci ildə 217 manat, mexanizatorların və 
heyvandarların qazancı isə 300 manat və daha çox olmuşdur. 

Beləliklə, başlıca vəzifə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir - sovet 
adamının rifahı, durmadan yüksəlir. Fərəhlidir ki, idarə heyəti,  
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partiya təşkilatı, kənd Soveti kəndinizin sosial problemlərinin həlli 
üçün kolxozun yüksək gəlirindən düzgün istifadə edirlər. Bu gün 
gördüklərimiz çox mühüm bir nəticə çıxarmağa imkan verir: 
İvanovkada həyat şəraiti gözəldir, şəhərin həyat şəraitinə inamla 
yaxınlaşır. Şəhərlə kənd arasında fərqlər işdə, praktikada bax, belə 
silinir. (Gurultulu alqışlar). 

Sizin kəndiniz şəhərtipli iri qəsəbədir. Onun geniş asfalt, yaşıl 
küçələrində orijinal layihələr üzrə tikilmiş səliqə-sahmanlı evlər 
cərgə ilə düzülmüşdür. Bizə deyildiyinə görə, indi onların sayı 
1.150-dir. Bu evlərin hamısına elektrik işığı, qaz və radio 
çəkilmişdir. Hər evdə televizor, soyuducu, yaxşı mebel vardır.  
200-ə qədər kolxozçu minik avtomaşınının sahibidir. İvanovkada 
200 nömrəlik avtomat telefon stansiyası işləyir, məktəb, stadion, 
mehmanxana, xəstəxana, məişət evi, univermaq, yeməkxana vardır, 
700 nəfərlik tamaşa salonu olan gözəl mədəniyyət sarayı, habelə 
ticarət mərkəzi, uşaq kombinatı tikilir. Yoldaşlar, sizin hər şeyiniz 
vardır (Gurultulu alqışlar). Kəndlilər evdə çörək bişirmək 
qayğısından azaddırlar - kəndin öz çörək zavodu vardır və 
deməliyəm ki, çox ləzzətli çörək bişirir. Biz bu gün onun dadına 
baxa bildik (Gurultulu alqışlar). 

Kolxoz idarə heyəti təsərrüfat obyektlərinin, inzibati və mədəni-
məişət öbyektlərinin tikilməsi, kəndin abadlaşdırılması üçün çoxlu 
vəsait, ayrı-ayrı illərdə 700 min manata qədər pul ayırmaqla 
düzgün hərəkət edir. Bu iş isə nəzərdən qaçmamışdır. 1979-cu ildə 
kolxoza SSRİ XTNS-nin qızıl medalı verilmişdir (Gurultulu 
alqışlar). 

Onu da deməmək olmaz ki, tikintinin müvəffəqiyyətləri 
kolxozun öz tikinti materialları istehsalı bazasına əsaslanır. 
Kolxozda asfalt-beton zavodu, kərpic və ağac emalı sexləri işləyir, 
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mişarlama dəzgahları vardır. Beləliklə, başqa kəndlərdə tikintini 
məhdudlaşdıran bir çox məsələlər İvanovkada çoxdan həll 
edilmişdir. 

Kolxozun coşğun iqtisadi və sosial-mədəni yüksəlişi kənd 
həyatına münasibətdə əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Gizli 
deyildir ki, əllinci-altmışıncı illərdə İvanovkadan təqribən 600 ailə 
köçüb Azərbaycanın və digər respublikaların müxtəlif şəhərlərinə 
getmişdir. Yaxın vaxtlaradək gənclərin də çox hissəsi şəhərə can 
atırdı. Fərəhlidir ki, vəziyyət dəyişilmişdir. Hər şeydən əvvəl, qeyd 
etmək istəyirəm ki, indi istehsalın müxtəlif sahələrində orta 
məktəbi son illərdə bitirmiş 250-dən çox adam işləyir. Bu il 35 
gənc və ya məzunların yarısı kolxoza daxil olmaq haqqında ərizə 
vermişdir. Onlara attestatla birlikdə kolxoz əmək kitabçaları da 
təqdim edilmişdir. Doğma diyarı tərk edənlərin də bir çoxu geri 
qayıdır. Bu da yaxşıdır ki, kolxoz öz vəsaiti ilə ev tikir və onları 
möhlətlə öz üzvlərinə, birinci növbədə gənc ailələrə satır. 

Ağıllı təsərrüfatçı sabahkı günə qayğı göstərməsi ilə fərqlənir. 
İndi kolxozun tarla və fermalarında 100 mütəxəssis çalışır. Lakin 
gələcək haqqında düşünən kolxoz ali və orta ixtisas məktəblərində 
təhsil almaq üçün 150-dən çox oğlan və qız göndərmişdir. Kolxoz 
tədris kombinatında traktorçular, kombaynçılar, şoferlər, digər 
kütləvi peşə kadrları hazırlanır. 

Kalinin adına kolxoz nəinki Azərbaycanda kolxoz hərəkatının 
veteranlarından biridir, həm də kənd təsərrüfatı əməkçilərinin 
sosializm yarışının önündə gedir. Ötən on il ərzində kolxoz altı 
dəfə Sov.İKP MK-nın, SSRI Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və 
UİLKGİ MK-nın Qırmızı bayrağı ilə və bir dəfə respublika Qırmızı 
bayrağı ilə təltif edilmişdir (Gurultulu alqışlar). 
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Deyilənlərə yekun vurarkən, hər şeydən əvvəl kolxozun 
müvəffəqiyyətlərinin qazanılmasında onun idarə heyətinin və 
partiya təşkilatının böyük rolunu qeyd etmək istərdim. Onların 
ahəngdar işi və birgə fəaliyyəti, həmişə başlıca istiqaməti seçmək 
və bununla birlikdə xırda şeyləri də unutmamaq bacarığı, təsərrüfat 
vəzifələrinin və siyasi vəzifələrin yerinə yetirilməsinin düzgün 
əlaqələndirilməsi kolxozun və bütün kəndin ardıcıl kompleks 
inkişafına imkan yaradır. 

Hamımızın dərin hörmət bəslədiyi Nikolay Vasiliyeviç 
Nikitinin fəaliyyəti ən yüksək qiymətə layiqdir (Gurultulu 
alqışlar). 28 ildir ki, o, sizin koxozunuzun sədridir. Bütün bu illər 
ərzində yorulmaq bilmədən, bacarıqla, təşəbbüskarlıqla çalışır. 
Respublika onu öz təsərrüfatının, respublikanın bütün kolxozlarının 
təkcə bu gününü deyil, gələcəyini də düşünən bacarıqlı rəhbər və 
təşkilatçı kimi tanıyır. Kalinin adına kolxozda bir çox yeni və 
faydalı təşəbbüslər meydana gəlmiş və Azərbaycanda yayılmışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, sabah burada biz yemçiliyin və heyvandarlığın 
inkişaf etdirilməsi sahəsində sizin kolxozunuzun iş təcrübəsinin 
öyrənilməsinə dair respublika seminar-müşavirəsi keçirəcəyik. 

Nikolay Vasiliyeviç Nikitin Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
Azərbaycan KP MK üzvü, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı 
və rəyasət heyətinin üzvüdür. Partiya və hökumət qarşısında, 
xalqımız qarşısında onun böyük xidmətləri belə qeyd edilmişdir 
(Gurultulu alqışlar). 

Əziz dostlar, sizin kollektivinizdə bir çox diqqətəlayiq adamlar 
işləyirlər. Rəşadətli əməyə görə 130 adam Sovet İttifaqının orden 
və medalları ilə, o cümlədən 100 adam doqquzuncu və onuncu 
beşilliklərdə əldə edilən yüksək göstəricilərə görə təltif olunmuşdur 
(Gurultulu alqışlar). 
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Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı, Lenin ordenli, gənclərin 
hami tərbiyəçisi Qriqori Voropayevin briqadası daim respublika 
taxılçıları yarışının liderləri sırasında olur (Gurultulu alqışlar). 
Keçən il bu briqada hər hektardan 51,3 sentner taxıl götürmüşdür, 
indi isə 53 sentner məhsul uğrunda mübarizə aparır. Biz əminik ki, 
bu zirvə də fəth ediləcəkdir (Gurultulu alqışlar). Rəşadətli əməyə 
görə Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif elilən sağıcı Anastasiya 
Minnikova Azərbaycanda yaxşı tanınır (Gurultulu alqışlar). 
Keçən il o, hər inəkdən 5063 kiloqram süd sağmışdır (Alqışlar). 

Briqadirlər Pavel Kazakov, Qriqori Dubrovin, Timofey 
Kozlovstsev, sağıcılar Qalina Kazakova, Anna Buzlukina, 
maldarlar Mixail Fatayev, Nikolay Novosetsev, ferma müdirləri 
İvan Kazlovtsev, İvan Smorodin, nəslən mexanizatorlar 
Prokofyevlər və Akimovlar, qoyunçular Güləliyevlər və İsayevlər, 
inşaatçılar Panfyorovlar və başqaları əla işləyirlər (Gurultulu 
alqışlar). 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə qeyd edilən diqqətəlayiq 
qələbə bütün kollektivin zərbəçi əməyinin bəhrəsidir (Gurultulu 
alqışlar). Vətənin bu gün kolxoza təqdim edilən yüksək mükafatı 
haqlı olaraq ivanovkalıların bütün nəsillərinə məxsusdur. Biz 
kolxozun təməlini qoyanları, cəbhələrdə vuruşanları və arxada 
çalışıb qələbə gününü yaxınlaşdıranları minnətdarlıqla xatırlayırıq. 
Biz kolxozçuların yeni nəsillərinə, öz ata və babalarının ənənələrini 
göz bəbəyi kimi qoruyub zənginləşdirən, kolxozun salnaməsinə 
yeni-yeni səhifələr yazan nəsillərinə hədsiz dərəcədə minnətdarıq 
(Gurultulu alqışlar). Biz şübhə etmirik ki, siz böyük partiyamızın 
planlarını həyata keçirmək uğrunda ümumxalq mübarizəsinin 
həmişə önündə gedəcəksiniz (Gurultulu alqışlar). 
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Bu təntənəli gündə biz kolxozun inkişafında rayon partiya 
təşkilatının səmərəli rolunu xüsusi qeyd etmək istəyirik. İsmayıllı 
Rayon Partiya Komitəsi təsərrüfatın idarə heyəti və partiya təşkilatı 
ilə daim işgüzar əlaqə saxlayır, qarşıda duran vəzifələrin yerinə 
yetiriləmsində və vaxtı çatmış problemlərin həllində onlara əməli 
yardım göstərir. Biz bu düzgün yolda rayon partiya komitəsinə yeni 
nailiyyətiər arzulayırıq. (Gurultulu alqışlar). 

Kalinin adına kolxoz çoxmillətli Azərbaycanın, onun partiya 
təşkilatının beynəlmiləl ənənələrini təcəssüm etdirir. Bu ənənələr 
kolxozun və bütün İsmayıllı rayonunun əməkçilərinin işində parlaq 
ifadəsini tapır; burada bir çox xalqların nümayəndələri bir ailə kimi 
yaşayır və işləyirlər (Alqışlar). Müxtəlif millətlərdən olan 
adamların dostluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlətmək, onların 
sıralarını daha sıx birləşdirmək, kommunizm ideallarının təntənəsi 
uğrunda birgə mübarizəyə səfərbərliyə almaq partiya təşkilatının 
müqəddəs borcudur (Gurultulu alqışlar). 

Yoldaşlar! Doqquzuncu və onuncu beşilliklərdə Kalinin adına 
kolxozun müvəffəqiyyətləri bütün respublikamızın kənd təsərrü-
fatının diqqətəlayiq nailiyyətlərinin tərkib hissəsidir. Partiyanın 
aqrar siyasətinin ardıcıl həyata keçirilməsi, yetkin sosializm 
mərhələsində Azərbaycan kənd təsərrüfatının dinamik inkişafına 
onun daimi qayğısı yetmişinci illərdə respublikada əkinçilik və 
heyvandarlığın əsaslı yüksəlişini təmin etmişdir. On il ərzində 
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər Soveti respublikanın 
kənd təsərrüfatına dair üç fundamental qərar qəbul etmişlər, həm də 
axırıncı qərar, "Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını 
daha da ixtisaslaşdırmaq, üzümçülüyü və şərabçılığı  
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inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında" 1979-cu il 22 fevral tarixli 
qərar uzun bir dövr üçün, əslində ta iki mininci ilədək fəaliyyət 
proqramımızı müəyyən etmişdir. Kalinin adına kolxozun Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilməsi respublikamızın kənd 
təsərrüfatı əməkçilərinə partiya və hökumətin qayğısının yeni 
təzahürüdür (Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

Azərbaycan kənd əməkçiləri partiyaya, hökumətə, özlərinin 
hədsiz minnətdarlığını bütün göstəricilər üzrə planları və sosialist 
öhdəliklərini hər il tamamilə və artıqlaması ilə yerinə yetirməklə 
ifadə edirlər (Gurultulu alqışlar). 

Yoldaşlar, icazə verin, bu fərəhli bayram günündə 
yığıncağımızın iştirakçıları, Azərbaycan kəndinin bütün əməkçiləri 
adından bir-daha Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinə, MK Siyasi 
Bürosuna, Sovet hökumətinə, Azərbaycan üçün, onun xalqının 
tərəqqisi üçün qayğısına görə səmimi minnətdarlığımızı bildirim. 
(Gurultulu, sürəkli, ardı-arası kəsilməyən alqışlar, hamı ayağa 
qalxır). 

Yoldaşlar, biz az iş görməmişik. Lakin qarşıda daha mürəkkəb 
və məsul vəzifələr durur. Sov.İKP XXVI qurultayındakı 
məruzəsində L.İ.Brejnev yoldaş ərzaq proqramının əsası olan kənd 
təsərrüfatını daha da yüksəltmək və ən əvvəl ət və başqa 
heyvandarlıq məhsulları istehsalını artırmaq lüzumunu xüsusi qeyd 
etmişdir ki, xalq təsərrüfatının başqa sahələrində olduğu kimi, kənd 
təsərrüfatı istehsalının da qarşısında duran başlıca problem 
səmərəliliyi və keyfiyyəti yüksəltmək problemidir. "Söhbət onun 
haqqında gedir ki, torpaqlardan, xüsusən melorasiya tədbirləri 
görülmüş torpaqlardan, maşınlardan, gübrələrdən, yemlərdən 
istifadə olunmasının səmərəliliyi qəti surətdə yüksəldilsin, bütün 
bitkilərin məhsuldarlığı artırılsın". 
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Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, respublikanın partiya təşkilatı 
Sov.İKP XXVI qurultayının və Azərbaycan Kommunist Partiyası 
XXX qurultayının qərarlarını yerinə yetirmək üçün böyük 
təşkilatçılıq işi və ideoloji iş aparır. Öz praktikanızdan sizə yaxşı 
məlumdur ki, on birinci beşilliyin birinci ilinin planlarını və 
sosialist öhdəliklərini yerinə yetirmək uğrunda tarlalarda və 
fermalarda necə gərgin mübarizə gedir. Yazda və yayın 
əvvəllərində havaların əlverişsiz keçməsi, sizin rayona da toxunan 
təbii fəlakətlər bu mübarizəni mürəkkəbləşdirmişdir. 
Respublikamızın əməkçiləri sağ olsunlar ki, çətinlikləri mərdliklə 
qarşılamış və aradan qaldırmışlar. Son illər toplanmış təcrübə və 
əldə edilən ustalıqlar öz bəhrələrini vermişdir. Taxıl zəmilərində, 
pambıq tarlalarında, üzümlüklərdə, bostanlarda və bağlarda, 
fermalarda və yaylaqlarda işlər keçən ildəkindən daha sürətlə gedir. 
Biz əsla şübhə etmirik ki, Azərbaycan kəndinin əməkçiləri verilən 
vədə əməl edəcək və 1981-ci il əkinçilik və heyvandarlığın bütün 
sahələrində ən yüksək göstəricilər ilinə çevirəcəklər (Gurultulu, 
sürəkli alqışlar). 

Əlbəttə, müəyyən edilən zirvələrə çatmaq üçün gərək bütün 
işlərin sürəti və keyfiyyəti hər vasitə ilə gücləndirilsin, ehtiyat 
mənbələrindən bacarıqla istifadə edilsin, nöqsanlar dərhal aradan 
qaldırılsın. 

Bununla əlaqədar olaraq mən, bu gün təntənəli münasibətlə 
toplaşmış olsaq da, sizin təsərrüfatınızın istifadə edilməyən bəzi 
imkanları haqqında danışmaya bilmərəm. Ən əvvəl, bu, naxırda 
doğar mal-qaranın xüsusi çəkisinin aşağı olmasına aiddir. 1980-ci 
ildə bu xüsusi çəki cəmi 27 faiz olmuşdur. Zənnimcə, belə göstərici 
sizin kolxoza yaraşmaz və təsərrüfatın heyvandarları yaxın illərdə 
inəklərin xüsusi çəkisini 35-37 faizə çatdırmaq  
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üçün ciddi işləməlidirlər. Siz bunun öhdəsindən gələ bilərsiniz 
(Gurultulu alqışlar). 

Siz sürünün və naxırın törədilib artırılmasını yaxşılaşdırmaq 
üçün də çox iş görməlisiniz. Keçən il hər yüz doğar heyvandan 
cəmi 88 buzov və 95 quzu alınmışdır. Bu da yaxşı yem bazası və 
maddi-texniki bazası olan, mütəxəssislərlə kifayət qədər təmin 
edilən təsərrüfatınızın imkanlarından aşağıdır. 

Kolxoz inəklərin məhsuldarlığının xeyli yüksəlməsinə nail 
olmuşdur. 1970-1980-ci illər ərzində təsərrüfatda orta süd sağımı 
2.020 kiloqramdan 3.817 kiloqrama çatmışdır. Lakin təsərrüfatda 
olan cins mal-qaranın genetik potensialından heç də tamamilə 
istifadə edilmir. Buna görə də bizim ümid etməyə haqqımız vardır 
ki, hər inəkdən 5.000-5.500 kiloqram süd sağan ayrı-ayrı 
qabaqcılların rekord göstəriciləri yaxın illərdə kolxozun bütün 
heyvandarlarına müyəssər olacaqdır (Gurultulu alqışlar). 

Kalinin adına kolxoz respublikada qabaqcıl kolxozlardan biridir. 
Lakin birincilər cərgəsində olmaq nəinki şərəflidir, həm də çox 
məsuliyyətlidir. Öz mövqelərini saxlamaq üçün daimi axtarış, 
yaradıcı gərgin əmək, işin nəticələrinə hər kəsin dərin maraq 
göstərməsi tələb olunur. Əziz yoldaşlar, icazə verin, əmin 
olduğumu bildirim ki, Kalinin adına kolxozun əməkçiləri bundan 
sonra da sosializm yarışının önündə gedəcək, 1981-ci ili və bütün 
on birinci beşilliyi yeni əmək tələbləri ilə başa çatdıracaqlar. 
(Gurultulu, sürəkli alqışlar). 

İndi isə yoldaşlar, izin verin, şərəfli tapşırığı yerinə yetirib 
kolxoza yüksək dövlət mükafatını təqdim edim (Gurultulu 
alqışlar). 
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AZƏRBAYCAN SSR-in İSMAYILLI 
RAYONUNDAKI KALİNİN ADINA KOLXOZUN 

QIRMIZI ƏMƏK BAYRAĞI ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ 
HAQQINDA SSRİ ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN 

FƏRMANI 
 
Əkinçilik və heyvandarlıq raəhsulları istehsalına və dövlətə 

satışına dair onuncu beşillik planların yerinə yetirilməsində 
qazandığı müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR-in İsmayıllı 
rayonundakı Kalinin adına kolxoz Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni 
ilə təltif edilsin. 

 
SSRİ ALİ Soveti Rəyasət heyətinin sədri 

L.BREJNEV 
SSRİ ALİ Soveti Rəyasət heyətinin katibi 

M.GEORQADZE. 
 
(H.Ə.Əliyev yoldaş uzun müddət arası kəsilməyən gurultulu 

alqışlar altında ordeni kolxozun bayrağına sancdı). 
Əziz dostlar, Vətənin yüksək mükafatı münasibətilə sizi bir 

daha səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. (Gurultulu, sürəkli alqışlar). 
Sizə cansağlığı, şəxsi səadət, böyük Vətənimizin rifahı naminə 
əməkdə böyük müvəffəqiyyətiər arzulayıram. (Uzun müddət arası 
kəsilməyən gurultulu alqışlar. Hamı ayağa qalxır). 

Kolxozun kollektivi adından onun sədri, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı N.V.Nikitin çıxış etdi. O dedi: Bu gün torpağımıza 
böyük və fərəhli bayram gəlmişdir. Kalinin adına kolxoza Vətənin 
yüksək mükafatı - Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni təqdim edilmişdir. 
Əməyimizin yüksək qiymətləndirilməsinə görə, icazə verin, 
təsərrüfatın idarə heyəti partiya, həmkarlar ittifaqı, komsomol 
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təşkilatları, bütün əməkçiləri adından Sov.İKP Mərkəzi 
Komitəsinə, MK-nın Siyasi Bürosuna dərin minnətdarlığımızı 
bildirim. 

Nikitin yoldaş axırda dedi: Vətənin fəxri mükafatı, bizə 
göstərilən yüksək etimad Kalinin adına kolxozun kollektivini yeni 
əmək müvəffəqiyyətlərinə ruhlandırır. Biz on birinci beşilliyin 
birinci ilinin və bütün beşilliyin planlarını və sosialist öhdəliklərini 
vaxtından əvvəl yerinə yetirməyə, partiyanın aqrar siyasətinin 
həyata keçirilməsinə layiqincə kömək etməyə, Sov.İKP XXVI 
qurultayının tarixi qərarlarını şərəflə yerinə yetirməyə söz veririk. 

Yığıncaqda adlı-sanlı sağıcı Anastasiya Minnikova, tarlaçılıq 
briqadasının briqadiri Nikolay Lebedev, mexanizator Nikolay 
Akimov, gənc kolxozçu Svetlana Minnikova həyəcanla çıxış 
etdilər. Onlar kənd təsərrüfatı istehsalının daha da yüksəlişi üçün, 
yeni nailiyyətlər qazanmaq üçün hər bir kolxozçunun, bütün əmək 
kollektivinin yüksək məsuliyyət daşıdıqlarından danışdılar. 
Natiqlər dedilər ki, mükafata, Kommunist Partiyasının və Sovet 
hökumətinin qayğısına cavab olaraq Kalinin adına kolxozun 
əməkçiləri daha yaxşı, daha məhsuldar işləmək, partiyanın əzəmətli 
göstərişlərini şərəflə yerinə yetirmək əzmindədirlər. 

V.İ.Lenin adına sovxozun direktoru Mahirə Vəliyeva təltif 
olunanları səmimi sözlərlə təbrik etdi. 

Yığıncaqda Azərbaycan KP MK katibi İ.Ə.Məmmədov iştirak 
etmişdir. 

Yığıncağın iştirakçıları üçün Azərbaycan incəsənət ustalarının 
iştirakı ilə konsert verilmişdir. 

 
"Zəhmətkeş " qəzeti,  

28 iyul 1981. 
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AZƏRBAYCANDA HEYVANDARLIĞIN VƏ 

YEM İSTEHSALININ ƏSASLI YÜKSƏLİŞİNİ 
TƏMİN ETMƏLİ 

 
Respublika rayonları rəhbərlərinin Azərbaycan KP MK 

tərəfindən təşkil edilən respublika seminar-müşavirəsində 
partiyanın yüksək tələbləri mövqeyindən mühüm işgüzar söhbət 
getmiş, Sov.İKP XXVI qurultayının tələbləri ilə əlaqədar olaraq 
Azərbaycanda heyvandarlığı əsaslı surətdə yüksəltmək yolları 
müzakirə edilmişdir. Seminar-müşavirə heyvandarlıq və yem 
istehsalı sahəsində hər il rekord nəticələr əldə edən qabaqcıl 
kolxozda - İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozda 
olmuşdur. Seminar-müşavirədə vilayət, şəhər və rayon partiya 
komitələrinin birinci katibləri, xalq deputatları Sovetləri icraiyyə 
komitələrinin sədrləri, rayon kənd təsərrüfatı idarələrinin rəisləri, 
kolxoz sədrləri və sovxoz direktorları, iri təsərrüfatların partiya 
komitələrinin katibləri, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 
nazirliklərin və baş idarələrin rəhbərləri, alimlər, heyvandarlıq və 
yem istehsalı mütəxəssisləri, yaradıcılıq ittifaqlarının, kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan 
KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaş giriş 
nitqi ilə seminarı açaraq demişdir: 

- Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Sov.İKP XXVI 
qurultayının qərarlarını, iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o 
cümlədən 
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kənd təsərrüfatı sahəsində irəli sürülən vəzifələri həyata keçirmək 
üçün ardıcıl surətdə əməli tədbirlər görür. Biz qurultayın 
göstərişlərinə uyğun olaraq respublikada heyvanlarlığın daha da 
yüksəldilməsinə və bu yüksəlişin ən mühüm əsası kimi yem 
istehsalının sürətlə inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk. 
Bununla əlaqədar olaraq on birinci beşillik üçün böyük planlar 
müəyyən etmişik. 

Ölkə kommunistləri məclisinin tələblərinə və göstərişlərinə 
uyğun olaraq heyvandarlığın və yem istehsalının 
intensivləşdirilməsi məsələlərini müzakirə etmək üçün bu gün 
keçirdiyimiz respublika seminar-müşavirəsi də məhz Sov.İKP 
XXVI qurultayının qararlarını həyata keçirmək sahəsində 
Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin tədbirlər kompleksinə 
daxildir. İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndinə, Kalinin adına 
kolxoza toplaşmağımız onuncu beşillikdə bu mühüm sahələrin 
inkişafında təsərrüfatın böyük müvəffəqiyyətlər qazanması ilə 
əlaqədardır. Bu müvəffəqiyyətlər heyvandarlıqda qabaqcıl əmək 
formalarının və metodlarının tətbiq edilməsi, bütün işlər 
kompleksinin yaxşılaşdırılması, partiyanın müasir mərhələdəki 
aqrar siyasətinin tələblərinə Sov.İKP MK iyul (1978-ci il) 
plenumunun qərarlarına uyğun olaraq heyvandarlığın durmadan 
intensiviəşdirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. 

Seminarı bu qabaqcıl təsərrüfatda keçirməkdən məqsədimiz 
Kalinin adına kolxozda toplanılmış təcrübəni öyrənmək və sonra 
geniş yaymaqdır. Əminik ki, seminarın iştirakçıları - vilayətlərin, 
şəhərlərin və rayonların, nazirliklərin və baş idarələrin rəhbərləri, 
kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri, xüsusən heyvandarlıq və yem 
istehsalı mütəxəssisləri müzakirəyə böyük maraq göstərəcək, 
işgüzarlıqla yanaşacaq, on birinci beşilliyin birinci 
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ilində Azərbaycanda heyvandarlığın yeni, indikindən xeyli yüksək 
zirvələr fəth etməsi üçün ən yaxşı nə varsa hamısını öyrənib sonra 
öz işlərində fəal surətdə tətbiq etməyə çalışacaqlar. 

Sonra seminarın yekun iclası olmuşdur. İclasda Cəbrayıl Rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi F.Vəlixanov, Xaçmaz Rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi A.Nəsibov, Ağdam Rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi S.Murtuzayev, Bərdə Rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi R.Səfərəliyev, İsmayıllı Rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi Q.Aslanov, respublika meşə 
təsərrüfatı naziri H.Həsənov, Azərbaycan SSR Dövlət Üzümçülük 
və Şərabçılıq Komitəsinin sədri Y.Rzayev, Baş Kolxoz-Sovxoz 
Tikintisi Idarəsinin rəisi Ş.Həsənov çıxış etmişlər. Onlar demişlər 
ki, Azərbaycan KP MK-nın təşkil etdiyi seminar-müşavirə yüksək 
səviyyədə keçmiş, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmuşdur. 
Natiqlər məzmunlu məruzələr və məlumatlar üçün, qabaqcıl əmək 
metodlarının əməli surətdə göstərilməsi üçün Kalinin adına 
kolxozun rəhbərlərinə və mütəxəssislərinə özlərinin 
minnətdarlığını bildirmiş və xüsusi olaraq qeyd etmişlər ki, 
təsərrüfatın bacarıqla idarə olunması, torpaq ehtiyatlarından, 
texnikadan, gübrələrdən, işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə 
edilməsi sahəsində Kalinin adına kolxozun zəngin təcrübəsinin 
geniş miqyasda yayılması böyük əhəmiyyətə malikdir. Fermaların 
işçiləri arasında sosializm yarışlarının təşkili, işçilər üçün yaradılan 
əmək və məişət şəraiti hamıya böyük təsir bağışlamışdır. 

Çıxış edənlər qeyd etmişlər ki, Sov.İKP XXVI qurultayı kənd 
təsərrüfatını daha da inkişaf etdirməyin başlıca problemləri 
arasında heyvandarlıq məhsulu istehsalını və tədarükünü hər vasitə  
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ilə artırmağın, onun yem bazasını xeyli yaxşılaşdırmağın zəruri 
olduğunu göstərmişdir. İlin birinci yarısının yekunları göstərir ki, 
respublikanın heyvandarları Sov.İKP XXVI qurultayının 
qərarlarını, Azərbaycan Kommunist Partiyası XXX qurultayının 
tapşırıqlarını həyata keçirərək, fermalarda məhsul istehsalını və 
dövlətə satışını artırmış, yem tədarükünü sürətləndirmişlər. Bir sıra 
rayonlarda cöngələrin sənaye əsasında bəslənməsi təşkil edilmişdir. 
Süd istehsalının sənaye təməli üzərinə keçirilməsi davam etdirilir. 
Damazlıq işi yaxşılaşır. Məhsuldarlığı yüksək olan südlük düyələr 
bəslənməsi üçün yeni kompleks-lərin tikilib istifadəyə verilməsi 
buna çox kömək edir. Bərdə, Ağdam, Balakən rayonlarında və bir 
sıra başqa rayonlarda xalq tikintisi metodu ilə heyvandarlıq 
obyektləri tikilməsi genişlənmişdir. Bu zaman iqtisadi cəhətdən 
sərfəli layihələrdən istifadə olunur. Bu, işlərin müddətlərini və 
dəyərini xeyli azaltmağa imkan verir. 

Heyvandarlığın və yem istehsalının daha da inkişafı uğrunda 
mübarizə ilin ikinci yarısında da eyni gərginliklə davam edir. 
Seminarda qeyd edilmişdir ki, məsələnin mənafeyi bu işin daha da 
yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Qüvvələrin yem tədarükünü və 
heyvandarlıq obyektləri tikintisini sürətləndirmək üzərində 
cəmləşdirilməsi tələb olunur. Kalinin adına kolxozda olduğu kimi, 
kadrlarla işin yaxşılaşdırılmasına, onların düzgün seçilməsinə və 
istehsalın mühüm sahələrində yerləşdirilməsinə xüsusi fikir 
verilməlidir. Heyvandarlığın və yem istehsalının idarə olunması 
təkmilləşdirilməli, istehsal prosesləri kompleks 
mexanikləşdirilməli və avtomatlaşdırılmalı, əmək məhsuldarlığı 
yüksəldilməli, elm və texnikanın nailiyyətləri, qabaqcıl təcrübə 
geniş miqyasda tətbiq edilməlidir. Heyvanların süni surətdə 
mayalanmasının  
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hər yerdə tətbiqi məsələsinə xüsusi fikir verilmişdir. Bunun 
sayəsində cins tərkibini sürətlə təzələmək mümkündür. Başqa 
ehtiyat mənbələrindən bacarıqla istifadə olunması da 
heyvandarlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Məsələn, orta pillə 
mütəxəssislərinin və işçilərinin ixtisasının artırılmasına, texnikaya 
yaxşı bələd olan kütləvi peşə işçilərinin hazırlanmasına xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. 

Bununla əlaqədar olaraq natiqlər Kalinin adına kolxozun zəngin 
təcrübəsinin tezliklə ümumiləşdirilməsi və yayılması məsələsini 
qaldırmışlar. Həmin təcrübə ilə təkcə təsərrüfatların rəhbərləri və 
mütəxəssislər deyil, geniş partiya, sovet, komsomol fəalları, 
müvafiq nazirliklərin və baş idarələrin işçiləri tanış olmalıdılar. 

Seminarın iştirakçıları öz rayonlarında mövcud olan ciddi 
nöqsanlardan, istifadə edilməmiş imkanlardan danışmış, sahəyə 
zəif rəhbərlik edən, heyvandarların ehtiyaclarına və tələbatına, 
mütərəqqi metodların tətbiq olunmasına kifayət qədər diqqət 
yetirməyən respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini, bir sıra 
təchizat təşkilatlarını, Baş Kolxoz-Sovxoz Tikintisi İdarəsini tənqid 
etmişlər. Onlar 70-ci illərdə respublika pambıqçılarının və 
üzümçülərinin istifadə etdikləri qabaqcıl əmək metodlarının yem 
istehsalında tətbiqinin zəruri və məqsədyönlü olduğunu qeyd 
etmişlər. Respublikanın yem bitkiləri əkilmiş sahələrinin təqribən 
70 faizini təşkil edən suvarılan torpaqlarda həmin bitkinlərin 
məhsuldarlığı əvvəlki kimi yenə da aşağıdır. Mütəxəssislərin bir 
qismi arasında belə bir fikir mövcuddur ki, guya respublikada 
heyvandarlığın gələcək inkişafı üçün yeni, iri torpaq sahələri tələb 
olunur. Qeyd olunmuşdur ki, bu fikir tamamilə əsassızdır. Kalinin 
adına kolxozun əməkçilərinin təcrübəsi buna  
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bir daha inandırır. Onlar dəmyə sahələrdə hər hektardan 50 
sentnerə qədər yem vahidi əldə edirlər. Bu təsərrüfatın 
əməkçilərinin müvəffəqiyyəti sübut edir ki, hətta suvarılmayan 
torpaqlarda da qabaqcıl aqrotexnikadan bacarıqla istifadə etdikdə 
çox yüksək məhsul yetişdirmək mümkündür. 

Seminarda həmçinin respublika layihə və tikinti-quraşdırma 
təşkilatlarının işindəki nöqsanlardan danışılmışdır. Onlar 
Azərbaycan şəraitində özünü doğrultmayan heyvandarlıq 
obyektləri, gücü az olan yem istehsalı müəssisələri tikintisindən 
heç cür əl çəkmirlər. Məsələn, Baş Kolxoz-Sovxoz Tikintisi 
İdarəsinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görülməlidir. 
Onun yerli idarələri heyvandarlıq obyektlərini ləng tikirlər, bu 
obyektlərin tikintisi üçün sahələri bəzən uğursuz seçirlər. 

Hər yerdə kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə qarşı tələbkarlığı, 
tapşırılmış iş sahəsi üçün onların məsuliyyətini artırmaq lazımdır. 
Bununla əlaqədar olaraq qeyd edilmişdir ki, S.Ağamalı-oğlu adına 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu yanında daimi kurslarda 
rəhbər kadrların təhsilinin və hazırlığının təkmilləşdirilməsinin 
keyfiyyəti aşağıdır və günün tələblərinə hələ cavab vermir. Burada 
qabaqcıl təsərrüfatların təcrübəsi pis ümumiləşdirilir. 

Natiqlər demişlər ki, yaxın vaxtlarda respublikada yem bitki-
lərinin məhsuldarlığını xeyli yüksəltmək, pambıqçılıqda və 
üzümçülükdə istifadə olunan qabaqcıl aqrotexnikanı yem 
istehsalında da tətbiq etmək tələb olunur. 

Seminar iştirakçıları yekdilliklə bildirmişlər ki, heyvandarlığı və 
yem istehsalını sürətlə inkişaf etdirmək, kənd təsərrüfatının bu 
mühüm sahələrində hələ 1981-ci ildə əsaslı dönüş yaratmaq üçün 
bütün imkanlar vardır. Onlar əmin etmişlər ki, Azərbaycanın  
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Sov. İKP XXVI qurultayının qərarlarını, var qüvvələrini on birinci 
beşilliyin birinci ilində heyvandarlıqda və yem istehsalında rekord 
nəticələr qazanılması üçün səfərbərliyə alacaqlar. 

Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaş öz çıxışında seminar 
müşavirəyə yekun vurmuşdur. 

Respublika seminar-müşavirəsinin işində Azərbaycan KP MK 
bürosunun üzvləri, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 
H.N.Seyidov, Azərbaycan KP MK katibi İ.Ə.Məmmədov, 
Azərbaycan KP MK bürosu üzvlüyünə namizədlər, Dağlıq Qarabağ 
Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi B.S.Gevorkov və 
Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi C.M.Müslümzadə 
Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdirləri 
V.M.Quluzadə və Ə.F.Daşdəmirov iştirak etmişlər (Azərinform). 

 
"Kommunist" qəzeti,  

29 iyul 1981. 
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H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN ÇIXIŞI 
 
Respublika seminar-müşavirəsinə yekun vurarkən on birinci 

beşillikdə və bütün gələcək dövr ərzində Sov.İKP XXVI 
qurultayının tələblərinə, uyğun olaraq heyvandarlıq və yem 
istehsalı sahəsində görəcəyimiz işlərin çox böyük əhəmiyyətini bir 
daha xatırlatmaq istəyirəm. Hamımız bu gün heyvandarlıq kənddə 
zərbəçi cəbhədir - sözlərini yüksək məsuliyyət hissi ilə 
qarşılamışıq. 

Baş katib sovet kommunistləri məclisindəki məruzəsində, 
özünün sonrakı çıxışlarında ölkəmizdə heyvandarlığın 
vəziyyətindən narahat olduğunu bildirərək kənd təsərrüfatının bu 
mühüm sahəsində işləri kökündən yaxşılaşdırmaq zərurəti 
haqqında müddəanı inkişaf etdirmiş, müvəffəqiyyət qazanmaq 
üçün görüləsi işlərin konkret yollarını göstərmişdir. Bununla 
əlaqədar olaraq onun belə bir göstərişinin prinsipial əhəmiyyəti 
vardır ki, on birinci beşillik heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazası 
yaratmaq beşilliyi olmalıdır. Yoldaşlar, bizim ən birinci vəzifəmiz 
elə səmərəli tədbirlər görməkdir ki, bunlar heyvandarlığı və yem 
istehsalını daha da yüksəltmək haqqında Sov. İKP XXVI 
qurultayının qərarlarını respublikamızda tamamilə həyata 
keçirməyə imkan versin. 

Sizə mulumdur ki, Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX 
qurultayında biz doqquzuncu və onuncu beşilliklərdə respublikada 
heyvandarlıq və yem istehsalı sahəsində görülən işləri ətraflı təhlil 
etmiş, nöqsanları kəskin tənqid etmiş, bu sahələrdə mövcud olan 
bütün problemlərin həll edilməsi yollarını müəyyənləşdirmişik.  
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Lakin partiyanın XXVI qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq bu 
sahədə bütün işimizi yüksəltmək üçün əlavə tədbirlər hazırlayıb 
həyata keçirmək lazım gəldi. 

Bu məqsədlə Azərbaycan KP MK bürosu bir sıra əməli tədbirlər 
gördü. Kənd təsərrüfatı istehsalını, o cümlədən heyvandarlığı və 
yem istehsalını daha da inkişaf etdirmək məsələləri bu il martın  
17-də Sov.İKP XXVI qurultayının yekunlarına həsr olunmuş 
respublika partiya fəalları yığıncağında ətraflı nəzərdən keçirildi. 
Bu məsələlər mayın 15-də keçirilən və XXVI qurultayın qərarlarını 
yerinə yetirmək sahəsində təşkilat-siyasi tədbirləri müzakirə edən 
Azərbaycan KP MK plenumu iclasına və kənd təsərrüfatına dair 
respublika partiya-təsərrüfat fəalları yığıncağına çıxarıldı. 

Əliyev yoldaş daha sonra demişdir: Heyvandarlıq və yem is-
tehsalı sahəsində yetmişinci illərdəki fəaliyyətimizin yekunlarından 
danışarkən qeyd etməliyik ki, bu dövrdə biz xeyli irəliləmiş və az 
müvəffəqiyyət qazanmamışıq. Doqquzuncu və onuncu beşilliklərin 
bütün illərində respublika heyvandarlıq məhsulları istehsalı və 
tədarükü planları ardıcıl surətdə yerinə yetirilmişdir. Biz 1980-81-
ci ildə mal-qaranın qışlaması sahəsində və yeni beşilliyin birinci 
ilinin altı ayının yekunları üzrə yaxşı göstəricilər əldə etmişik. 
Əvvəllər də deyildiyi kimi, bunlar ölkədə ən yaxşı göstəricilərdən 
biridir. 

Lakin əldə edilmiş nəticələr bizi hələ razı salmır, respublika 
partiya təşkilatımızın rəyi belədir. Bu rəy ona əsaslanır ki, 
heyvandarlıq məhsulları istehsalının və tədarükünün artım sürətinin 
yüksək olması ilə bərabər, mal-qaranm məhsuldarlığı sahəsində 
Azərbaycanın göstəriciləri orta ittifaq səviyyəsindən geri qalır, 
respublikanın böyük imkanlarından hələ heç də tamamilə istifadə  
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edilmir. Bir sözlə, biz indiyədək kiçik addımlarla irəliləmişik. 
Yoldaşlar, heyvandarlığın və yem istehsalının əsaslı yüksəlişinə 
nail olmaq lazımdır və bu gün biz buna tamamilə hazırıq. Buna 
görə də indi vəzifə elə tədbirlər həyata keçirməkdir ki, onlar bizə 
heyvandarlıq və yem istehsalı sahəsində əsaslı dönüş yaratmaq 
imkanı versin. Azərbaycan Kommunist Partiyasının baş xətti 
belədir və onu sözsüz həyata keçirmək lazımdır. 

Başqa bir cəhət. Son vaxtlar respublikada əkinçiliyin bütün 
sahələri sürətlə inkişaf edir. Yetmişinci illərdə pambıq, üzüm, 
tərəvəz, meyvə, tütün istehsalı yüksək səviyyəyə çatdırılmışdır. 
Taxılçılıqda da müvəffəqiyyət az deyildir. Nailiyyətləri obyektiv 
qiymətləndirərək qeyd etmək lazımdır ki, heyvandarlığın və yem 
istehsalının inkişaf sürəti bitkiçiliyin inkişaf sürətindən xeyli geri 
qalır. Bu da istifadə edilməmiş böyük imkanlar olduğunu göstərir. 

O adamlar ki, 50-ci və 60-cı illərdə Azərbaycanda pambıqçılığın 
perspektivsizliyindən danışırdılar, yüksək məhsuldarlığa nail 
olmağı və bol pambıq yetişdirməyi mümkün saymırdılar, onlar indi 
yəqin etmişlər ki, şəkk-şübhələri və kəmetiqadlıqla çıxardıqları 
nəticələr nə qədər səhv, hətta respublikamız üçün nə qədər zərərli 
idi. Yetmişinci illərin əvvəllərində az adam inanırdı ki, biz qısa 
müddətdə üzümçülükdə böyük sıçrayışa nail ola bilərik. Kəhrəba 
salxımlar istehsalının inkişafında Azərbaycan kommunistlərinin, 
bütün Azərbaycan zəhmətkeşlərinin təcrübəsi və müvəffəqiyyətləri 
indi təkcə respublikamızda yox, həm də bütün ölkədə yüksək 
qiymət almış və şöhrət qazanmışdır. Səbəb nədir ki, biz keçmişdə 
son dərəcə bərbad vəziyyətdə olan bu sahələrdə çox böyük 
müvəffəqiyyətlər qazanmışıq, vaxtilə bitkiçilikdən daha çox geri 
qalan heyvandarlıqda isə lazımi  
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dönüş yarada bilməmişik? Səbəb aydındır, biz bu barədə dəfələrlə 
danışmışıq, lakin mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Səbəb budur 
ki, biz heyvandarlıq və yem istehsalı problemlərinə respublikanın 
hər yerində, aşağıdan-yuxarıyadək əsl maraq göstərilməsinə nail 
olmamışıq. 

Əgər biz indi həqiqətən də düzgün yola düşmüşüksə və 
həqiqətən bu mühüm sahələrin əsaslı yüksəlişini təmin etmək 
istəyiriksə bu işə ən yüksək məsuliyyətlə və ən böyük diqqətlə 
yanaşmalıyıq. Bu isə, əlbəttə, bizim qüvvəmiz və imkanlarımız 
daxilindədir. 

Yoldaşlar, üzümüzə gələn dövr üçün, bütün on birinci beşillik 
üçün vəzifə belədir. Bunu əsas götürərək, Azərbaycan KP Mərkəzi 
Komitəsi bu ilin dördüncü kvartalında heyvandarlıq və yem 
istehsalı məsələləri üzrə MK-nın xüsusi plenumunu keçirməyi 
nəzərdə tutur. Heyvandarlığı inkişaf etdirmək işində bu plenumun 
dönüş mərhələsi olması üçün ona çox ciddi və hərtərəfli 
hazırlaşmaq lazımdır. Elə hazırlaşmaq ki, plenum kənd təsərrüfatı 
istehsalının bu çox mühüm sahələrində fəaliyyətimizin nəinki əsas 
istiqamətlərini müəyyən etsin, həm də heyvandarlığın və yem 
istehsalının əsaslı yüksəlişi üçün konkret tədbirləri nəzərdən 
keçirsin və təsdiq etsin. 

Şəxsən mən vəzifəmizi belə təsəvvür edirəm. Azərbaycan KP 
MK bürosunun üzvləri də bu fikrə şərikdirlər. Buna görə də biz 
plenuma hazırlaşmaq üçün respublikada geniş miqyaslı iş 
aparmalıyıq, bu işin gedişində hər bir təsərrüfatda, hər bir fermada 
həll edilməli məsələlərin hamısı müzakirə olunmalı və götür-qoy 
edilməlidir. Həmin işə geniş əməkçi kütlələri, heyvandarlıq və yem 
istehsalı mütəxəssisləri, alimlər, partiya, sovet, təsərrüfat işçiləri 
cəlb olunmalıdırlar.  Bir sözlə, plenuma konkret  
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və müfəssəl təkliflərlə gəlmək üçün biz son zamanlar respublikada 
toplanmış bütün təcrübəni və biliyi səfərbərliyə almalıyıq. 

Əliyev yoldaş qeyd etmişdir ki, plenuma hazırlıq kompleksində 
biz bu seminar-müşavirəni də keçirməyi qərara almışdıq. Etiraf 
edim ki, bu barədə çoxdan düşünürdük. Özü də bax belə bir 
səpkidə düşünürdük. Bir tərəfdən, bu tədbiri elə təşkil etmək 
lazımdır ki, yaxşı əməli fayda, lazımi səmərə versin, formal 
xarakter daşımasın. Digər tərəfdən isə istəyirdik ki, heyvandarlığın 
və yem istehsalının inkişafı sahəsində Kalinin adına kolxozun 
zəngin təcrübəsi respublikanın bütün ferma əməkçiləri arasında 
yayılsın. Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi bu qabaqcıl 
təsərrüfatın işinin nəticələrini digər kolxozlara və sovxozlara 
dəfələrlə nümunə göstərmişdi. Respublika partiya-təsərrüfat 
fəallarının bu yaxınlarda keçirilən yığıncaqlarda Nikitin yoldaş 
çıxış edərək kolxoz heyvandarlarının diqqətəlayiq işləri haqqında 
yenidən danışdı, bir sıra tənqidi mülahizələr söylədi və qiymətli 
təkliflər irəli sürdü. Respublika seminar-müşavirəsini məhz burada 
İvanovka kəndində keçirmək haqqında qəti qərara da elə o zaman 
gəldik. Azərbaycan KP MK buna tərəf dar çıxdı və indi burada 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyimiz xüsusi qərar qəbul etdi. 

İvanovkaya toplaşmış bütün seminar-müşavirə iştirakçıları 
görülmüş işlərdən, zənnimcə, son dərəcə razıdırlar, mənə elə gəlir 
ki, qarşıya qoyduğumuz məqsədə çatmışıq. Biz yaxşı bir tədbir 
hazırlayıb həyata keçirməyə müvəffəq olmuşuq, ən başlıcası isə 
tədbirimiz işgüzarlıq, qarşılıqlı anlaşma, yaradıcılıq və demokratiya 
şəraitində keçmişdir. Biz gün ərzində aktual məsələləri və 
problemləri ətraflı müzakirə etmişik və seminar-müşavirənin 
yekunlarından ümumən razı ola bilərik. 
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Heyvandarlıq və yem istehsalı sahəsində Kalinin adına 
kolxozun işindən aldığımız təəssürrata gəldikdə, mənim fikrimcə, 
bütün seminar iştirakçılarının təəssüratı eynidir: İvanovka kəndində 
eşitdiklərimizin və gördüklərimizin hamısı böyük hörmətə və ən 
yüksək qiymətə layiqdir. Əvvəla biz maraqlı əməli təcrübə ilə 
zəngin, çox məzmunlu, konkret, dolğun çıxışlara qulaq asdıq. Ən 
əvvəl, Nikitin yoldaşın canlı, sadə və tutarlı dəlillərlə 
əsaslandırılmış məruzəsini dinlədik. O, bir saat ərzində bizə yüksək 
istehsal göstəricilərinə əsaslanan, işi, heyvandarlıq və yem istehsalı 
nəzəriyyəsini və praktikasını dərin izah edən inandırıcı və zəngin 
material təqdim etdi. Eyni zamanda toplan-mış bütün təcrübəni və 
biliyi çox böyük həvəslə və səxavətlə bölüşdü. Biz onun çıxışında 
Kalinin adına kolxozun sədrinin öz işinə əsl vətənpərvər kimi, 
dövlət adamı kimi yanaşdığını hiss etdik. Öz kollektivi ilə birlikdə 
böyük müvəffəqiyyətlər qazanmış Nikitin yoldaş ürəkdən istəyir ki, 
onların qabaqcıl metodları respublikanın hər yerində yayılsın, 
bütün təsərrüfatların malı olsun. Nikitin yoldaşın məruzəsi mənə 
bax belə təsir bağışladı və zənnimcə, siz onunla razılaşarsınız. 

Kolxozun digər nümayəndələri: partiya komitəsinin katibi Panin 
yoldaş, heyvandarlıq kompleksinin müdiri Smorodin yoldaş, yem 
tədarükü briqadasının briqadiri Jabin yoldaş, kolxozun baş 
mühəndisi Minnikov yoldaş da bu ruhda danışdılar. 

Seminarımızın fərqləndirici xüsusiyyəti, müstəsna əhəmiyyəti 
və əməli faydası bundadır ki, biz məruzələri dinlədikdən sonra 
deyilənlərlə yerindəcə, əyani şəkildə tanış ola bildik. Demək olar 
ki, biz hər şeyə - yonca və qarğıdalı əkinlərinə də, digər yem 
bitkiləri sahələrinə də, yolüstü, taxıl zəmilərinə də baxdıq. Kolxozu 
gəzdikcə öz gözümüzlə görüb yəqin etdik ki, təsərrüfatda  
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yem istehsalının kompleks inkişafı planı müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirilir. Gördük ki, gərgin əməklə yetişdirilmiş yem bacarıqla 
tədarük olunur, hazırlanır, sonra da, mal-qaranın yüksək 
məhsuldarlığına nail olmaq üçün səmərəli tətbiq edilir. Yəni yem 
istehsalının və mal-qaranın yemlənməsinin yaxşı sahmanlanmış 
mürəkkəb prosesini öz gözümüzlə gördük. Bütün bunlar çox güclü 
təsir bağışladı və aydın göstərdi ki, ictimai heyvandarlığı 
dönmədən intensivləşdirmək yolunda Kalinin adına kolxozun 
müvəffəqiyyətlərinin təməli həqiqətdə nədən ibarətdir. 

Bununla birlikdə biz digər mühüm texnoloji proseslərlə də, mal-
qaranın törəyib artması, qaramalın sayının çoxaldılması işləri ilə, 
mal-qaranın saxlanma şəraiti ilə də tanış olduq. Heyvandarlıq 
binalarının vəziyyəti, kompleksin bütün ərazisi, kökəltmə 
məntəqəsi, süni mayalanmanın təşkili, habelə fermada istehsal 
proseslərinin yüksək dərəcədə mexanikləşdirilməsi, inəklərin 
maşınla sağılması - südün bol və keyfiyyətli olmasını təmin edən 
hər şey hamımıza gözəl təsir bağışladı. 

Başlıcası isə biz həm seminarın birinci hissəsində kalininlilərin 
çıxışlarını dinləyərkən, həm də kolxoz obyektlərini gəzərkən hiss 
etdik ki, burada heyvandarlıqda və yem istehsalında çalışan hər bir 
adam öz işinə necə məhəbbətlə, maraqla və həvəslə yanaşır, öz 
işini nə qədər yaxşı bilir. İvanovka kəndində biz vicdanla işləyən, 
heyvandarlıq məsələlərinə dərindən bələd olan, nəzəri biliklərdən, 
ölkəmizin və xarici ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən əməli işdə 
bacarıqla və yaradıcılıqla istifadə edən kolxoz üzvlərini gördük. 
Seminarda düzgün qeyd edildi ki, kolxozun bütün üzvləri - həm də 
bu tribunadan danışanlar, həm də təsərrüfatda tanış olduğumuz 
əməkçilər öz peşələrini 
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mükəmməl bilən, məharətdə nə respublika, nə də Ümumittifaq 
miqyaslı mütəxəssislərdən geri qalmayan adamlardır. Kalinin adına 
kolxozun heyvandarlarmm sanballı nailiyyətlərinin əsas 
amillərindən biri də məhz budur. 

Təəccüblüdür ki, bəzi yoldaşlar Kalinin adına kolxozun 
heyvandarlıq sahəsindəki yüksək göstəricilərini xüsusi, son dərəcə 
əlverişli torpaq-iqlim şəraitində görürlər. Deyirlər ki, belə 
torpaqlarımız olsa idi, biz də müvəffəqiyyət qazanardıq. Bu cür 
düşünənlər ancaq təəssüf doğurur. Belə mühakimələr işə səthi 
yanaşmağı, kənd təsərrüfatının heyvandarlıq kimi çox mühüm 
birsahəsində əməlli-başlı işləmək arzusunun olmamasını göstərir. 
Deyim ki, Kalinin adına kolxozun şəraiti adi şəraitdir, ideal 
şəraitdən uzaqdır, onun torpaqları suvarılmayan əkinçilik 
zonasındandır, bütün məhsulu dəmyə torpaqlarda istehsal edilir. Bu 
isə əsla əlverişli cəhət deyildir, əksinə, təsərrüfatın idarə 
olunmasını mürəkkəbləşdirən cəhətdir. Deməli, burada taxıl, üzüm, 
yem bitkiləri, heyvandarlıq məhsulları istehsalında əldə edilmiş 
yüksək göstəricilər ən əvvəl və yalnız inadlı, gərgin əməyin, kənd 
təsərrüfatına, o cümlədən heyvandarlığa və yem istehsalına 
dərindən bələd olmağın nəticəsidir. 

Kalinin adına kolxozun nailiyyətlərinin mənbələrini dərindən 
təhlil etmək fikrində deyiləm, lakin hər halda bəzi cəhətlər üzərində 
dayanmaq istəyirəm. Müvəffəqiyyətin həlledici amillərindən biri 
bundan ibarətdir ki, kolxozun idarə heyəti, partiya təşkilatı Sov. 
İKP MK mart (1965-ci il) plenumunda müasir mərhələ üçün işlənib 
hazırlanmış, Sov. İKP qurultaylarında və MK-nın sonrakı 
plenumlarında, daha da inkişaf etdirilmiş aqrar siyasətin dönmədən 
həyata keçirilməsinə kollektivi səfərbər edə bilmişlər. Yəni Sov. 
İKP-nin aqrar siyasətinin həyata keçirilməsinə  
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düşünülmüş, işgüzar münasibət, əsl dövlət münasibəti, yüksək 
partiyalı münasibət gözümüz qabağındadır. Sov.İKP-nin aqrar 
siyasəti kənd təsərrüfatımn intensiv şəkildə idarə edilməsinin 
əsasıdır və ötən illər ərzində ölkəmizdə kənd təsərrüfatı istehsalının 
inkişafı sahəsində toplanmış zəngin təcrübə buna sübutdur. 

Kalinin adına kolxozun kommunistləri, əməkçiləri respublikada 
kənd təsərrüfatımn inkişafı üçün 70-ci illərdə yaradılmış əl-verişli 
imkanlardan, Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin və Azərbaycan 
hökumətinin yerli partiya, sovet və təsərrüfat təşkilatlarına 
köməyindən düzgün və bacarıqla istifadə edirlər. 

Kalinin adına kolxozun nailiyyətləri bir çox cəhətdən onun 
əməkçilərinin işə yaradıcılıqla yanaşması, qabaqcıl təcrübədən 
geniş istifadə edilməsi, ən yüksək göstəricilər qazanmaq arzusunun 
güclü olması sayəsində qazanılmışdır. Bunlar idarə heyətinin, 
kolxoz istehsalının bütün vəsilələri rəhbərlərinin böyük təşkilatçılıq 
işinin, təsərrüfatın partiya təşkilatı tərəfindən bacarıqla aparılan 
tərbiyə işinin nəticəsidir. Kalininlilərin daim axtarışda olduqlarını, 
öz torpaq sahələrinin bütün imkanlarından bacarıqla istifadə 
etdiklərini, torpağa qayğıkeşliklə və təsərrüfatçılıqla yanaşdıqlarını, 
eyni zamanda hər hektardan maksimum səmərə götürməyə 
çalışdıqlarını, yəni onların həmişə müvəffəqiyyət üçün rəhn olan 
yüksək dərəcədə mütəşəkkil əməyini xüsusi qeyd etmək istərdim. 

Bu gün biz heyvandarlığın və yem istehsalının texnoloji 
silsiləsində bəzi orijinal yeniliklərlə tanış olduq. Kolxozçular 
bunları nümayiş etdirərkən iftixarla məlumat verirdilər ki, bax 
bunu özləri ixtira etmişlər, bunu da kolxozun öz yenilikçiləri 
yaratmışlar. Yoldaşlar, sosialist təşəbbüskarlığı, işə qeyrətli 
münasibət 
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məhz buna deyilir, partiya onun Mərkəzi Komitəsi bizi buna 
çağırırlar. 

Biz Nikolay Vasiliyeviç Nikitini kənd təsərrüfatı istehsalının 
böyük təşkilatçısı kimi, təsərrüfatın inkişafının bütün məsələlərini 
dərindən və düşünülmüş şəkildə həll edən bir adam kimi tanıyırıq. 
Biz onu və yaxın köməkçilərini, kolxozun bütün rəhbər işçilərini 
yorulmadan, bacarıqla çalışan, hazırlayıb həyata keçirdikləri 
tədbirlərin iqtisadi səmərəsini hər dəfə dəqiq müəyyənləşdirən 
adamlar kimi tanıyırıq. Onlar öz işlərindən danışarkən belə bir 
cəhəti daim qeyd edirlər: nə qədər xərc çəkmişlər və nə 
götürmüşlər, nəyə nail olmaq istəyirdilər və nəyə nail olmuşdular, 
nəyin dəyəri nə qədərdir. Kolxoz rəhbərlərinin yaradıcılıq, 
təsərrüfatçılıq məharəti məhz bundadır ki, onlar kollektivin 
şəraitinə, konkret məqsədlərinə uyğun olaraq müxtəlif mənəvi və 
maddi həvəsləndirmə metodlarından fəal istifadə edirlər. Demək 
istəyirəm ki, kalininlilərin burada danışdıqları və onlara yüksək 
göstəricilər əldə etmək imkanı verən bir çox faktları və nümunələri 
respublikamızın bütün başqa kolxozlarında və sovxozlarında nəinki 
əsas götürmək olar, həm də əsas götürmək lazımdır. Bunun bütün 
kolxoz və sovxozlara ancaq xeyri dəyər. 

Təsərrüfatda yüksək partiya intizamı, dövlət və əmək intizamı, 
nümunəvi qayda, əldə edilən nəticələrə tənqidi münasibət, eyni 
zamanda böyük partiya-təşkilatçılıq işi və ideoloji iş 
müvəffəqiyyətin, şübhəsiz, mühüm əsasdır. Nöqsanlara qarşı, 
kolxoz həyatı nizamnaməsindən, sosialist cəmiyyətimizin 
tələblərindən və prinsiplərindən kənara çıxmaq hallarına qarşı 
qətiyyətli mübarizə müvəffəqiyyətin mühüm əsasıdır. 

Axı, nə Kalinin adına kolxoz, nə də İvanovka kəndi əvvəllər 
indiki kimi çiçəklənməmişdi. Seminardakı məruzələrdə bu barədə 
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danışıldı, dünən Qırmızı Əmək Bayrağı ordenini kolxoza təqdim 
edərkən mən də öz çıxışımda bunu qeyd etdim. Mən bu səfərə 
hazırlaşarkən kolxozun tarixi ilə tanış olmuş və onu təhlil etmişəm. 
Qabaqlar kolxoz necə də ağır vəziyyətdə idi, torpaqlar necə də 
başlı-başına buraxılmışdı! Bu gün bizə ayrı-ayrı sahələri göstərir və 
hər dəfə izahat verərək deyirdilər ki, bax bura başdan-başa bataqlıq 
idi, bura başdan-başa keçilməz kolluq idi! Kolxozçular az vaxtda 
800 hektar istifadəsiz torpağı şumlayıb, yararlı hala salmış və kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsinə daxil etmişlər. Həm də bu işi öz 
təşəbbüsləri ilə görmüşlər, heç kim onları buna vadar etməmişdir, 
heç kim bunun üçün onlara plan verməmişdir. 

Başqa bir cəhət də buranın təbii şəraitini kənd təsərrüfatı üçün 
əlverişli hesab edənlərə yaxşı cavab ola bilər. Biz sizinlə kolxoz 
ərazisinin xeyli hissəsini gəzdik, hər yerdə təkcə yamaclar, 
yoxuşlar, enişlər gördük, düzənlik sahələrə demək olar rast 
gəlmədik. Əlbəttə, mailliyi 45 dərəcəyə çatan az qala sıldırım 
yamacda traktorla və başqa texnika ilə işləmək, torpağı şumlamaq, 
taxıl və ya qarğıdalı səpmək, əkinləri becərmək o qədər də asan 
deyildir. Lakin insan hər şeyə qadirdir, hər şey insanın öz əlindədir! 
Yoldaşlar, bu gün biz Kalinin adına kolxozun timsalında bunu bir 
daha yəqin etdik. 

Mən burada bizi sevindirən, son dərəcə maraqlı və ibrətamiz 
olan cəhətdən dünən danışmışam və bu gün da danışmaq istəyirəm. 
Bu cəhət odur ki, kəndin sosial məsələlərini fəal surətdə həll etmək, 
əməkçilərin rifahını yüksəltmək üçün təsərrüfatın gəlirindən 
bacarıqla istifadə olunur. Həm də təkcə onların pul qazancını 
artırmaq yolu ilə yox, eyni zamanda kolxozçular üçün maksimum 
əlverişli əmək, həyat və istirahət şəraiti yaratmaq  
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yolu ilə. Burada nə qədər mədəni-məişət obyekti, ticarət obyekti və 
başqa obyektlər tikilmişdir! Nə qədər çox yaraşıqlı evlər vardır, 
kəndi abadlaşdırmaq üçün nə qədər çox iş görül-müşdür, küçələr nə 
gözəl küçələrdir - əsl prospektlərdir! Bu gün İvanovkanı haqlı 
olaraq müasir kənd, əsl sosialist kəndi adlandıra bilərik. 
Respublikamızın bütün kəndləri belə olmalıdır. Kalinin adına 
kolxoz kimi yüksək səviyyədə təşkil edilmiş müasir sosialist 
təsərrüfatı, mayak olmalıdır, başqaları üçün nümunə olmalıdır. 

Əliyev yoldaş sözünə davam edərək demişdir: Zənnimcə, 
deyilənlərə aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır. Kalinin adına 
kolxoz, onun idarə heyəti və sədri, rayon partiya təşkilatı, onun 
raykomu və birinci katib Aslanov yoldaş seminarın təşkilinə 
yüksək məsuliyyətlə yanaşmış, onu nümunəvi hazırlamaq və 
keçirmək üçün bütün işləri görmüş, bunu Azərbaycan Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin böyük etimadı və diqqəti kimi 
qarşılamışlar. Onlar İsmayıllı rayonuna, İvanovka kəndinə 
gələnlərə iki gündür ki, böyük qonaqpərvərlik və qayğı göstərirlər. 
Seminarın yaxşı təşkilinə görə, böyük əmək müvəffəqiyyətlərinə və 
mehriban qonaqpərvərliyə görə Kalinin adına kolxozun idarə 
heyətinə, kolxozun bütün üzvlərinə və İvanovka kəndinin 
sakinlərinə seminarın bütün iştirakçıları adından səmimi 
minnətdarlığımı bildirirəm. Tədbirimizin yüksək səviyyədə 
keçməsini təmin edən rayon partiya komitəsinə, rayon icraiyyə 
komitəsinə, rayonun bütün fəallarına təşəkkür etmək istəyirəm. 

Yoldaşlar, respublika seminar-müşavirəsinin yekunlarını əsas 
götürərək nə etmək lazımdır? Qarşıda böyük işlər durur. Əlbəttə, 
ən əvvəl, seminarın hər bir iştirakçısı burada eşitdiklərini və 
gördüklərini dərindən dərk etməli, öz rayonlarında bütün 
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imkanları səfərbərliyə almalı və kalininlilərin faydalı təcrübəsini 
mümkün qədər tez bir zamanda öyrənib tətbiq etməlidirlər. Bunun 
üçün rayon partiya komitələrinin birinci katibiəri, rayon icraiyyə 
komitələrinin sədrləri, rayon kənd təsərrüfatı idarələrinin rəisləri, 
heyvandarlıq və yem istehsalı mütəxəssisləri, nazirliklərin və baş 
idarələrin rəhbərləri, seminarın işində iştirak edənlərin hamısı 
xüsusi göstəriş gözləmədən müvafiq konkret tədbirlər fikirləşib 
həyata keçirməlidirlər. Kalinin adına kolxozun təcrübəsini nəzərə 
alaraq hər kəs heyvandarlıq və yem istehsalı sahəsində öz 
təsərrüfatının işini dərindən təhlil etməli və müəyyənləşdirməlidir 
ki, indi nə etmək olar, bu il və on birinci beşilliyin sonrakı illərində 
hansı tədbirləri həyata keçirmək mümkündür. Əmin olmaq istərdim 
ki, bu iş dərhal başlanacaq, ardıcıl və geniş surətdə aparılacaqdır. 

Seminarın yekunları Azərbaycan KP MK bürosunun yaxın 
iclasında təhlil edilib ümumiləşdiriləcəkdir. Görünür, müzakirəmi-
zin yekunları üzrə MK xüsusi qərar qəbul edəcəkdir. 

Yoldaşlar burada dedilər ki, belə seminar respublikada ilk dəfə 
keçirilir. Doğrudan da, bizdə müxtəlif məsələlər üzrə və müxtəlif 
səviyyələrdə az tədbir keçirilməmişdir. Lakin belə yüksək 
səviyyədə, belə ciddi hazırlıqla, ən başlıcası mücərrəd şəkildə 
deyil, bir kolxozun konkret əməli bazasında bu cür ətraflı görüşü 
biz ilk dəfə keçirmişik. Bir qədər gec olsa da, mənim fikrimcə biz 
görüşü müvəffəqiyyətlə hazırlayıb keçirmişik, bu isə, şübhəsiz, 
böyük əməli fayda verəcəkdir. 

Dediyim kimi, biz heyvandarlıq üzrə plenum keçirməyi nəzərdə 
tutmuşuq, yaxın vaxtlarda bu məsələ barəsində müvafiq qərar 
qəbul ediləcəkdir. Mənə elə gəlir ki, indiki seminar-müşavirə 
plenuma hazırlıq yolunda mühüm mərhələdir və yerlərdə 
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plenuma hazırlığı indidən genişləndirmək lazımdır. Şəxsən mən 
bunu belə təsəvvür edirəm: hər bir təsərrüfatda, hər bir rayonda 
işlərin vəziyyəti dərindən və hərtərəfli öyrənilməli, heyvandarlığı 
və yem istehsalını daha da intensivləşdirmək üçün potensial 
imkanlar aşkara çıxarılmalıdır. On birinci beşilliyin sonrakı 
illərində heyvandarlığının əsaslı yüksəlişini təmin etmək üçün bu 
təhlil əsasında təşkilati, maddi-texniki və elmi-əməli tədbirlər 
düşünülüb müəyyənləşdirilməlidir. Həm də bu zaman yem 
istehsalını daha sürətlə inkişaf etdirmək, heyvandarlıq binaları 
tikmək, təsərrüfatları lazımi texnika ilə təmin etmək, kadr 
hazırlamaq və sairə üçün görülməli olan bütün zəruri işlərin həcmi 
nəzərə alınmalıdır. 

Aşağıdan belə təkliflər gəldikdə bunlar respublikanın kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olan nazirlikləri və baş idarələri tərəfindən, 
sonra isə bütövlükdə respublika üzrə ümumiləşdirilməli, maddi-
texniki imkanlarımıza uyğunlaşdırılmalıdır. Biz bunların hamısını 
birlikdə MK plenumunun müzakirəsinə verəcəyik ki, sonrakı 
işlərimizin müvafiq istiqamətlərini real təməl əsasında təsdiq edək 
və müəyyənləşdirilmiş tədbirləri həyata keçirməyə başlayaq. 
Məsələləri bu səpkidə həll etmək üçün indiki seminar - müşavirə 
yaxşı təməl və zəmin yaradır. Sizin isə vəzifəniz, yoldaşlar, 
bunlardan səmərəli istifadə etməkdir. 

Sonra Əliyev yoldaş heyvandarlıq və yem istehsalı sahəsində 
Kalinin adına kolxozun təcrübəsini geniş yaymaq lüzumundan 
danışaraq göstərmişdir ki, bu təsərrüfatın nəzdində respublika 
qabaqcıl təcrübə məktəbi yaratmaq məqsədə uyğundur. Kalinin 
adına kolxoza gəlib ustalıq öyrənmək bütün kolxoz sədrlərimiz və 
sovxoz direktorlarımız, ferma müdirlərimiz, briqadirlərimiz, 
mexanizatorlarımız, heyvandarlıq və yem istehsalı 
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üzrə mütəxəssislərimiz üçün faydalı olar. Zənnimcə, Kalinin adına 
kolxozda da buna razılıq verərlər, hərçənd bu onların işini xeyli 
artıracaqdır. Lakin mənə elə gəlir ki, respublikada heyvandarlığı 
daha da inkişaf etdirmək xatirinə onlar üzərlərinə əlavə qayğı 
götürərlər. Bununla əlaqədar olaraq, respublika təşkilatlarının 
qüvvəsi ilə İvanovkada yataqxana, tədris binaları tikmək, bir sözlə, 
müvafiq tədris bazası yaratmaq lazım gələcəkdir. 

Əliyev yoldaş 1981-ci ilin ikinci yarısında Azərbaycan 
heyvandarlarının qarşısında duran vəzifələrdən danışaraq 
respublikanın bütün rayonlarında və təsərrüfatlarında bu sahədə 
yüksək göstəricilər əldə edilməsinin vacib olduğunu göstərmişdir. 
O demişdir: Bunun üçün gərək yem tədarükünə dair 
öhdəliklərimizi yerinə yetirmək üçün görülən işlər genişləndirilsin 
ki, hər baş şərti mal üçün 20-30 sentner yem vahidi ehtiyatı 
yaradılsın. 

Tədarük edilən yemin keyfiyyətinə diqqəti xüsusilə cəlb etmək 
istəyirəm. Bu yaxınlarda mən Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun 
üzvü, MK katibi ilə danışırdım. O, yem istehsalı sahəsində işimizi 
ümumən müsbət qiymətləndirdi və eyni zamanda qeyd etdi ki, 
alınan siqnallara görə, tədarük edilən yemin, xüsusilə senajın və 
silosun keyfiyyətinə Azərbaycanın heç də hər yerində ciddi fikir 
verilmir. Doğrudan da bizdə belə faktlar olmuşdu, biz bu faktlara 
kəskin münasibətimizi bildirdik və gələcəkdə də belə edəcəyik. 
İndi hər yerdə tədarük edilən yemin keyfiyyəti üzərində, yemin 
düzgün texnologiya ilə basdırılması üzərində ciddi nəzarət qoymaq 
lazımdır. Ət və süd istehsalını durmadan artırmaq üçün bizdə 
nəinki kifayət qədər, həm də ən yüksək keyfiyyətli yem də 
olmalıdır. 

İlin ikinci yarısında süd sağımının artırılması və mal-qaranın  
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çəki artımının çoxaldılması xüsusi məsələdir. Bunların həcmi ilin 
birinci yarısındakı qədər olmalıdır. Təəssüf ki, ilin ikinci yarısında 
ümumən respublikada süd sağımı azalır. Bunu normal hesab etmək 
olmaz. Kalinin adına kolxozun heyvandarlıq kompleksinin müdiri 
Smorodin yoldaş seminardakı çıxışında bunu inandırıcı şəkildə 
izah etdi. Birinci altı ay ərzində bu təsərrüfatda hər inəkdən iki min 
kiloqramdan çox süd sağılmışdır. Heyvandarlığın bütün qanunları 
və mövcud praktika əsasında ilin ikinci yarısında da burada hər 
inəkdən azı iki min kiloqram süd sağmaq fikrindədirlər. Biz 
seminarın tövsiyələrini və kalininlilərin təcrübəsini nəzərə alaraq 
respublikanın başqa təsərrüfatlarında da belə nəticələrə nail 
olmalıyıq. 

İlin birinci yarısında Azərbaycanda hər yemlənən inəkdən, 
keçən ilin müvafiq dövründəkindən orta hesabla, 54 kiloqram çox 
süd sağılmışdır. Biz ümumən respublikada hər inəkdən sağılan 
südü 100 kiloqram artırmağı öhdəmizə götürmüşük və dəfələrlə 
dediyim kimi, bu rəqəmə minimum rəqəm kimi baxmaq lazımdır. 
Bəzi rayonlarımız bu həddə ilin birinci yarısında çatmışlar, lakin 
elələri də vardır ki, orada sağım ancaq 10-15 kiloqram artmışdır. 
Bəzilərində sağım hətta azalmışdır. Göstəricilərin belə 
müxtəlifliyinə heç bir əsas yoxdur və buna əsla dözmək olmaz. 
Bunu yalnız onunla izah etmək olar ki, harada süd istehsalı 
artmırsa, deməli, orada pis işləyirlər. O yerdə ki, çox süd sağılır, 
deməli, orada işə can yandırır, var qüvvə ilə çalışırlar. Bir sözlə, 
biz indi heyvandarlığı və yem istehsalını daha da intensivləşdirmək 
uğrunda ən fəal mübarizə aparmalı, mal-qaranın məhsuldarılığını 
aydan-aya daha da yüksəltməyə və on birinci beşilliyin birinci ilini 
respublikada kənd təsərrüfatının bu çox mühüm sahələrinin əsaslı 
yüksəlişi ilinə çevirməyə çalışmalıyıq. 
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Əliyev yoldaş axırda demişdir: Seminar-müşavirəmizin 
təşkilatçılarına bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Seminar-
müşavirə heyvandarlığı və yem istehsalını inkişaf etdirmək 
sahəsində işimizin yeni mərhələsinin başlanğıcı olacaqdır. Əliyev 
yoldaş ürəkdən əmin olduğunu bildirmişdir ki, Azərbaycan kənd 
təsərrüfatı əməkçiləri Kalinin adına kolxozun təcrübəsini 
respublikanın bütün təsərrüfatlarında yaradıcılıqla və bacarıqla 
tətbiq edərək yüksək göstəricilərə nail olacaq və on birinci 
beşilliyin hələ birinci ilində heyvandarlıq sahəsində partiyanın 
XXVI qurultayı qərarlarının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildiyi 
haqqında Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinə məlumat verəcəklər. 

(H.Ə.Əliyev yoldaşın çıxışı seminarın iştirakçıları tərəfindən 
böyük diqqətlə dinlənilmiş və dəfələrlə sürəkli alqışlarla 
qarşılanmışdır.) 

 
"Kommunist" qəzeti,  

29.VII.81. 
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TƏBİİ FƏLAKƏTLƏ MÜBARİZƏDƏ 
 
Son bir ay ərzində Azərbaycanda 20-dək yeraltı təkan qeydə 

alınmışdır. Bu təkanlar dekabrın 2-dən 4-dək İsmayıllı rayonu 
zonasında daha güclü olmuşdur. İlkin hesablamalara görə, 
zəlzələnin mərkəzindən əlli kilometrədək radiusda iki mindən çox 
bina, əsasən köhnə tiklilər dağılmışdır. Məsələn, yaşayış evləri, 11 
məktəb, bir sıra istehsal tikilisi, ticarət müəssisələri, müalicəxanalar 
və başqa binalar zədələnmişdir. Mican, Qalıncaq, Göytəpə, 
Mücühəftəran, Ruşan, Vəng, Quşəncə kəndlərinin və İsmayıllı 
rayon mərkəzinin sakinləri zəlzələdən daha çox zərər çəkmişlər. 
Həmin yaşayış məntəqələrində binaların əksəriyyəti zədələnmiş, 
bir çoxu dağılmışdır. 

Rayonda zərər çəkmiş əhaliyə yardım göstərilməsi və zəlzələnin 
nəticələrinin ləğv edilməsi üçün qərargah yaradılmışdır. Oərərgaha 
Azərbaycan KP İsmayıllı Rayon Komitəsinin birinci katibi 
Q.N.Aslanov başçılıq edir. Əməli komissiya təbii fəlakət 
ləticəsində dəymiş zərəri müəyyənləşdirir. 

Rayon kommunistlərindən, komsomolçularından və fəallarından 
ibarət xüsusi drujinalar Bakı qarnizonunun xilasetmə işlərində 
göndərilmiş əsgərlərinin köməyi ilə adamları daha təhlükəli 
zonalardan köçürmüşlər. Dağılmış tikililərin tör-töküntüləri 
təmizlənir, ordu çadırları qurulur, səyyar mətbəxlər və 
avtodükanlar işləyir. Yararlı binalarda məktəblilərin tədrisinin 
təşkili üçün tədbirlər görülür. Maliyyə orqanları sığorta haqqı və 
digər müavinətlər verməyə başlamışlar. 

Dekabrın 5-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev İsmayıllı  
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rayonuna gəlmişdir. Onunla birlikdə Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin sədri H.N.Seyidov, Azərbaycan KP MK bürosunun üzvü, 
general-leytenant A.V.Kovtunov, respublika Nazirlər Soveti 
sədrinin müavini Ə.C.Ləmbəranski də buraya gəlmişlər. H.Əliyev 
yoldaş zəlzələdən daha çox zərər çəkmiş yerlərdə olmuşdur. Ruşan, 
Mican, Mücühəftəran kəndlərində, İsmayıllı rayon mərkəzində o, 
sakinlərlə səmimi söhbət etmiş, təbii fəlakət qarşısında 
İsmayıllıların yüksək mərdlik və iradə göstərdiklərini qeyd 
etmişdir. O, baş vermiş hadisənin təfsilatı ilə maraqlanmış, kimin 
nəyə ehtiyacı olduğunu öyrənmiş, suallara cavab vermiş, zərər 
çəkənlərə yardım göstərilməsi üçün Azərbaycan Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və respublika hökumətinin müəyyən 
etdikləri tədbirlərdən danışmış, əməli məsləhətlər vermişdir. 

İsmayıllıda fəhlə V.Abutalıbovun evində H.Ə.Əliyev baş vermiş 
hadisə haqqında daha ətraflı danışmağı xahiş etmişdir. 

Fəhlə demişdir: 
- Təkanları biz son 15-20 gün ərzində hiss edirdik. Çox vaxt 

bunlar cüzi, gücü 2-3 bal olan təkanlar idi, arabir daha güclü 
təkanlar da olurdu. Axırıncı günlər isə yer əməlli-başlı silkələndi. 
Birinci güclü təkana ev davam gətirdi, üçüncü təkandan sonra isə 
divar uçdu... 

Açıgını deyim ki, əvvəlcə, qorxu-hürkü keçib gedəndən sonra 
düşündüm: indi mən başıma nə çarə qılım, axı üç divar arasında 
yaşamaq mümkün deyil, üstəlik damın da uçmasına lap az qalır. 
Çöldə isə yağış tökür, qış da qapını döyməkdədir. Lakin heç bir 
saat keçməmiş rayon partiya komitəsinin işçiləri gəldilər, ailəmizi 
çadıra köçürdülər və ilk çağlar üçün nə lazımsa bizə hər şey 
verdilər. Bütün qonşularıma da beləcə kömək göstərdilər. 

Dağlıq Ruşan kəndində, demək olar, bütün yaşayış evləri və 
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başqa tikililər dağılmış, ya da xeyli zədələnmişdir. Burada bir 
söhbət zamanı kəndin sakini, yerli məktəbin müəllimləri H.Əliyev 
yoldaşa üz tutub hamının fikrini belə ifadə etmişdir. 

- Biz qətiyyən şübhə etmirdik ki, doğma Kommunist 
Partiyamız, respublikanın rəhbərliyi bizə, çətinliyə düşmüş 
adamlara yardım göstərmək üçün nə lazımsa edəcəklər. Çox sağ 
olun ki, xoş sözlə bizi ürəkləndirirsiniz, zərərçəkənlərə yardım 
göstərilməsi işlərini sürətləndirdiniz. 

Mican, Mücühəftaran kəndlərində tikililərin böyük əksəriyyəti 
zəlzələdən bu və ya digər dərəcədə zərər çəkmiş, iyirminci illərin 
əvvəllərində tikilmiş məktəb binaları daha çox zədələnmişdir. 
H.Əliyev yoldaş divarlardakı çatlara və dağıntılara baxdıqdan sonra 
ən yaxın vaxtlarda müasir tələblərə cavab verən yeni məktəblər 
tikilməsinə başlamağın, indi isə normal təhsil almaq üçün uşaqlara 
maksimum şərait yaratmağın zəruri olduğunu qeyd etmişdir. 

Həmin gün Əliyev yoldaş zərər çəkmiş əhaliyə yardım göstərən 
və zəlzələnin nəticələrini ləğv edən qərargahın müşavirəsini 
keçirmişdir. Müşavirədə Azərbaycan Kommunist Partiyası 
İsmayıllı Rayon Komitəsi bürosunun və rayon Soveti İcraiyyə 
Komitəsinin üzvləri, rayon təşkilatlarının məsul işçiləri, respublika 
Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin, respublika kənd tikintisi, sənaye 
tikintisi, rabitə, avtomobil nəqliyyatı, maarif, səhiyyə 
nazirliklərinin, Azərbaycan Baş Meliorasiya Tikintisi İdarəsinin, 
Baş Qaz İdarəsinin, Azərittifaqın rəhbərləri, seysmologiya və 
geofizika sahəsində çalışan alimlər və mütəxəssislər iştirak 
etmişlər, H.Ə.Əliyev yoldaş rayon partiya komitəsinin və rayon 
qərargahının fəaliyyətinə müsbət qiymət vermişdir. O, bildirmişdir 
ki, Azərbaycan KP MK-nın qərarına əsasən İsmayıllı rayonunun 
zərər çəkmiş əhalisinə yardım göstərilməsi üçün Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti sədrinin müavini Ə.C.Ləmbəranskinin 
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sədrliyi ilə hökumət komissiyası yaradılmışdır. Komissiyaya 
tapşırılmışdır ki, zərər çəkmiş adamlara yardım göstərilməsi üçün 
təxirəsalınmaz tədbirlər görsün, dağılmış yaşayış fondunun, ictimai 
binaların, təsərrüfat binalarının və digər binaların bərpası 
sahəsində, əhaliyə maddi yardım göstərilməsi sahəsində ən qısa 
müddətdə tədbirlər müəyyən etsin. 

H.Əliyev yoldaş daha sonra demişdir: Zəlzələdən zərər 
çəkənlərə ilk yardım göstərilmişdir. Təhlükəsiz yerlərdə 160 iri 
ordu çadırı qurulmuşdur. Çadırların qurulması davam edir. Vəzifə 
bu çadırları mümkün qədər tezliklə avadanlıqla təchiz etməkdən, 
döşəmələr salmaqdan, qızdırmaqdan və elektrik enerjisi ilə təmin 
etməkdən ibarətdir. Yaxın günlərdə zəlzələdən daha çox zərər 
çəkmiş yaşayış məntəqələrinə səhra şəraitində inşaatçı fəhlələrin 
yaşaması üçün kiçik vaqonlar, habelə quraşdırma taxta evlər 
gətiriləcəkdir. H.Ə.Əliyev demişdir: Eyni zamanda hər binanın nə 
dərəcədə zədələndiyini dəqiq müəyyən etmək və mümkün olan 
yerdə təmir və bərpa işləri görmək lazımdır. 

- Respublikanın nazirlikləri və baş idarələri rayon əhalisinə 
inşaat materialları, nəqliyyat, ərzaq məhsulları, sənaye malları, 
dava-dərman sarıdan hər vasitə ilə yardım göstərməlidirlər. İdeoloji 
işçilərin, bütün partiya və komsomol fəallarının borcu dövlət 
tərəfindən görülən tədbirlər haqqında rayonun hər bir əməkçisinə 
məlumat verməkdən ibarətdir. H.Əliyev yoldaş əmin olduğunu 
bildirmişdir ki, İsmayıllı rayonunun kommunistləri və bütün əhalisi 
bundan sonra da yüksək mütəşəkkillik və intizam göstərəcək, təbii 
fəlakətin nəticələrini dövlətin köməyi ilə ən qısa müddətlərdə 
aradan qaldıracaqlar (Azərinform). 

 
"Kommunist" qəzeti,  

8.XII.1981. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ  
HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏKİYƏ SƏFƏRİ 

 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Şəkidə 

tikintisi başa çatmış Olimpiya idman kompleksinin açılış 
mərasimində iştirak etmək üçün noyabrın 8-də ölkəmizin bu qədim 
şəhərinə yola düşmüşdür. 

Maşın karvanının keçdiyi rayon və kəndlərin sakinləri 
dövlətimizin başçısını salamlamaq, ona hörmət və ehtiramını bir 
daha ifadə etmək üçün yolların kənarına çıxmışdılar. 

İsmayıllı şəhərinin girəcəyində, xalça sexinin qarşısında 
rayonun minlərlə sakini toplaşmışdı. Prezident Heydər Əliyevi 
müşayiət edən maşın karvanı burada dayandı. Dövlətimizin başçısı 
onu qarşılamağa çıxan insanlarla səmimiyyətlə görüşdü. 

İsmayıllılar prezident Heydər Əliyevi böyük mehribanlıqla, 
hərarətlə salamladılar, onlarla görüşmək, hal-əhval tutmaq üçün 
vaxt ayırdığına görə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Onlar 
xatırladılar ki, keçmişdə, hələ 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana 
rəhbərlik edərkən də dövlətimizin başçısının gündəlik diqqət və 
qayğısını hiss etmişlər. O,1981-ci illərdə iki dəfə İsmayıllıda 
olmuş, özünün göstəriş və tövsiyələri ilə rayonun sosial-iqtisadi 
inkişafına yaxından kömək etmişdir. 

İcra hakimiyyətinin başçısı Əhliman Tağıyev prezident Heydər 
Əliyevi rayon sakinləri adından bir daha salamladı, son dövrdə 
sosial-iqtisadi həyatda baş verən yeniliklər, xüsusilə aqrar islahatın 
həyata keçirilməsi və onun müsbət nəticələri barədə  
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məlumat verdi. Prezident Heydər Əliyev ölkəmizin bu gözəl 
guşəsinin bacarıqlı, əməksevər adamlarını yüksək qiymətləndirərək 
dedi ki, İsmayıllının gözəl təbiəti və insanları var. Ölkəmiz dövlət 
müstəqilliyi əldə etdikdən sonra burada da inkişaf vətərəqqi üçün 
geniş imkaniar yaranmışdır. İsmayıilıda sahibkarlar yeni emal 
müəssisələri işə salmaq, beləliklə də məhsul bolluğu yaratmaq 
sahəsində öz sözlərini deyə bilərlər. 

Azərbaycan prezidentini qarşılayanlar arasında gənclər də çox 
idi. Onlar həm də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevlə görüşməyə can 
atırdılar. Rayon camaatı, o cümlədən ağsaqqallar, gənclər Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevi səmimiyyətlə 
salamladılar. 

Səmimi söhbət zamanı rayon sakinləri son illər ölkəmizdə və 
eləcə də bu rayonda baş verən bütün müsbət dəyişikliklərə görə 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını 
bildirdilər. 

 
*   *   * 

Prezident Heydər Əliyevi müşayiət edən maşın karvanı burada 
dayandı. İsmayıllılar dövlətimizin başçısını böyük mehribanlıqla, 
hərarətlə salamladılar. Prezident Heydər Əliyev rayon sakinlərini 
səmimiyyətlə salamlayaraq, hal-əhval tutdu: 

- Necəsiniz? Kefiniz, əhvalınız necədir? Təsərrüfatda işləriniz 
nə cürdür? 

YERDƏN SƏSLƏR: Çox sağ olun, var olun, yaxşıyıq, şükür 
Allaha, hər şey yaxşıdır. Allah canınızı sağ eləsin. Hər şey 
qaydasındadır. 

Cənab prezident, torpağı şumlamışıq, toxum səpmişik. 
Heydər ƏLİYEV: Hərənin öz torpağı var, öz mal-qarası var? 



80  
 

82 
 

Kəndlərdə evlər tikilir? YERDƏN SƏSLƏR: Bəli, var. Evlər 
tikilir, hər şey yaxşıdır.  

Əhliman TAGIYEV (rayon icra hakimiyyətinin başçısı): 
Cənab prezident, icazənizlə məlumat vermək istəyirəm. İsmayıllı 
rayonunda 200 min başdan çox davar, 70 min başa yaxın qaramal 
var. Əhalimizin sayı 76 minə yaxındır. Adambaşına təxminən bir 
qaramal düşür.  

Heydər ƏLİYEV: Əhaliniz 70 mindir?  
Əhliman TAGIYEV: Cənab prezident, 76 min nəfərə yaxındır. 

Sizin apardığınız uğurlu aqrar islahatlar nəticəsində bu il 66 min 
tondan çox taxıl götürüblər. Gələn il bundan da çox məhsul 
gözlənilir. Çünki aparılan işlər uğurlu nəticə əldə etməyə əsas verir. 
Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il əlavə 5 min hektar 
sahədə səpin aparılıbdır. 4 min hektardan çox sahədə də şum 
aparmışıq. 

Cənab prezident, aqrar islahatlar sayəsində çox uğurlu nəticələr 
əldə olunur. Amma kənd təsərrüfatından əldə edilən məhsulları 
satmaq üçün rayonda geniş yerlər lazımdır. 

Heydər ƏLİYEV: Bəs nə üçün bunu etmirsiniz? 
Əhliman TAGIYEV: Cənab prezident, sosial-iqtisadi inkişafla 

bağlı müvafiq proqram hazırlanıbdır. 
Heydər ƏLİYEV: Bu işdə sizə bir kömək lazımdırmı, yoxsa 

özünüz görməlisiniz? 
Əhliman TAGIYEV: Proqram təqdim olunubdur, işlər artıq 

gedir. Sizin tapşırığınız və tövsiyələrinizlə rayonumuzda xeyli 
abadlıq və təmizlik işləri aparılıbdır. Camaat buradadır, yəqin ki, 
onlar özləri də deyərlər. Bu işlər davam etdirilir. Yeni layihələrimiz 
var. Şəhərimizdə bir balaca su problemi də var. Mütəxəssislər 
gəldilər, birlikdə işlədik, təkliflərimizi təqdim etmişik. 1 milyard 
manatadək vəsait lazımdır ki, təxminən 6,5 kilometrlik məsafədən 
yeni su xətti çəkilsin. 
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Heydər ƏLİYEV: Rayon mərkəzinə su xətti çəkmək 

istəyirsiniz? 
Əhliman TAGIYEV: Şəhərin üst hissəsində təzə evlər inşa 

olunubdur. Əvvəlki su xətti tələbatı tam təmin etmir. 
Heydər ƏLİYEV: Şəhərin üst hissəsi bu gördüyümüz yerdir? 
Əhliman TAGIYEV: Bəli. Orada yaşayanların su təchizatında 

bir az problem var. İstəyirik ki, yeni su kəməri çəkək və onu 
şəhərin həmin hissəsi ilə birləşdirək. Bununla da problem tamamilə 
aradan qaldırılar. 

Cənab prezident, sosial problemlərin həllində də xeyli irəliləyiş 
var. Şəhərin mərkəzinə qaz verilibdir, elektrik enerjisi ilə təchizat 
son vaxtlar yaxşılaşıbdır. Əhalimiz də bilir ki, şəhərə qaz verilməsi 
İlham müəllimin təşəbbüsü ilə olubdur. Onun göstərdiyi bu qayğını 
yerlərdə çox yüksək qiymətləndirirlər. Rayonun qazla təmin 
olunması çox böyük nailiyyətdir. 

Heydər ƏLİYEV: Keçmişdə sizin üzümünüz çox idi. İndi 
baxıram ki, üzüm bağları yoxdur, ya azalıbdır. 

Əhliman TAGIYEV: Demək olar ki, yoxdur. Kimlərsə, 
həyətyanı sahələrində fərdi qaydada saxlayıbsa, onlarda var. 
İvanovkada isə, onlar... 

Heydər ƏLİYEV: İvanovka öz yerində. Onlar hər şeyi 
saxlayıblar. Üzümçülüyü də, taxılçılığı da, kolxozu da saxlayıblar. 
Mən onlara icazə vermişəm, onlarla işiniz olmasın. Onlar orada hər 
şeyi yaxşı edirlər, yaxşı yaşayırlar. Kənddə camaat yaxşı yaşayır. 
İşiniz olmasın, kömək edin. 

Demək, taxıl əkirsiniz, ondan başqa bitki yoxdur? 
Əhliman TAGIYEV: Cənab prezident, bizdə meyvə də var. Bu 

il rayonumuzda 8 min tondan çox meyvə yığılıbdır. 
Heydər ƏLİYEV: Almadır, nədir? 
Əhliman TAĞIYEV: Təkcə alma deyil, müxtəlif meyvələrdir. 
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Emal müəssisəmiz olsa, meyvə bundan da çox olar. Məsələn, bizim 
meşələrdə də çoxlu meyvə var. 

Heydər ƏLİYEV: Elə onu soruşmaq istəyirdim. Sizin 
meşələrdə çoxlu meyvə var. 

Əhliman TAGIYEV: Camaat onu yığa bilmir. Elə rayonun 
özündə emal müəssisəsi yaradılsa... 

Heydər ƏLİYEV: Daha sizə emal müəssisəsini dövlət 
yaratmayacaqdır. İndi sizdə bu qədər adamlar var, taxıl əkirsiniz, 
hər nəfərə bir qaramal düşür. Bunun özü böyük bir şeydir. 
Keçmişdə, sovet dövründə belə bir şey olmayıbdır. Bilmirəm, sovet 
dövründə burada nə qədər iribuynuzlu mal-qara olubdur. 

Əhliman TAGIYEV: Cənab prezident, 25-30 min başa yaxın 
idi. 

Heydər ƏLİYEV: 25-30 min baş, amma indi 70 min başdır. 
Davar əvvəllər 100 min baş olubdur, indi 200 min başa yaxındır. 
Amma bunun keyfiyyəti başqa cürdür. O vaxt kolxoz-sovxozda 
olanda inəyin çəkisi də elə deyildi. Bu qədər süd, bala da vermirdi. 
Bir tərəfdən, yaxşı baxmırdılar. Mən özüm o illər respublikaya 
rəhbərlik etmişəm, nailiyyətimiz olub, amma o dövrün qüsurlarını 
da bilirəm, İkinci tərəfdən isə, belə də olmalı idi. O vaxt adamlar 
kolxozda işləyirdilər, amma işləməyənlər də vardı. Hesabdardı, nə 
bilim, onun köməkçisi idi, kolxoz sədri idi, onun müavini idi, 
briqadir idi və sair - bunların hamısı da gərək o adi kolxozçudan 
çox yeyəydi. Elədirmi? Burada belələri var, bilirlər ki, keçmişdə 
necə olubdur. Ona görə də, məsələn, biz çalışdıq ki, qaramalın 
çəkisi, nə bilim, filan qədər olsun, bunu edə bilmirdiniz. Nəzərdə 
tuturduq ki, hər inəkdən filan qədər bala alınsın, ala bilmirdiniz. O 
vaxt çobanlar var idi, biz onları irəli çəkmişdik. Yüz qoyundan 
130, nə bilim 140 bala almaq böyük nailiyyət idi.  

Amma indi mal-qaraya özü baxır, balasını da özü alır, onun 
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inəyi də ətli olur, sonra danası da ətli olur, qoyunu da, keçisi də, 
hamısı... Çünki hamısı özünündür. Torpaqda da canla-başla işləyir. 
Çünki özü üçün işləyir, başqa adam üçün işləmir. Biz kənd 
əhalisini bütün vergilərdən azad etmişik. Torpaq vergisindən 
savayı, heç bir vergi vermirsiniz. Mən 3-4 il bundan qabaq fərman 
verdim, vergidən azad etdim. Ona görə də indi, əlbəttə ki, gəlir 
əvvəlkindən qat-qat artıqdır. Sən burada çox gözəl dedin, biz bu 
islahatları, torpaq islahatını ondan ötrü keçirmişik. 

İndi sən deyirsən, müəssisə lazımdır ki, meyvəni emal etsin, 
Meşədə çoxlu meyvələr var, onlar toplansın, emal olunsun. 
Müəssisəni artıq dövlət yaratmayacaqdır. Müəssisəni sizin bax, bu 
sahibkarlar ki, var-kiçik və orta sahibkarlar, bunların biri, yaxud 
ikisi-üçü bir yerə yığışıb, pul qoyub o müəssisəni tikib yaratsın, 
işlətsin, məhsulu emal etsin, həmin emaldan gəlirini, pulunu 
götürsün. Bunun yolu budur. Bunu da etmək çətin deyildir. Amma 
mən bilirəm, sizin insanların çoxu hələ bu sahibkarlıq keyfiyyətini 
əldə edə bilməyibdir. Bunu öyrənə bilməyiblər. 

Yadımdadır, mən bir müddət Naxçıvanda işləyəndə, 1991-1992-
ci illərdə, 1993-cü ildə mən özüm, qanun-zad olmadan, bəzi dağ 
kəndlərində kolxozları ləğv etmək istəyirdim. Bir-iki dağ kəndinə 
getmişdim. Görürdüm ki, orada kolxoz heç nə vermir. Camaatı 
yığdım və dedim ki, kolxozu ləğv etmək istəyirəm. Mənə dedilər 
ki, yox, ləğv etmə. Soruşurdum, niyə? Mənə dedilər ki, bu, 
kolxozun gözətçisidir, heç olmasa, filan qədər maaş alır. Amma o, 
başa düşmürdü ki, kolxozu ləğv edəndə qazancı ondan çox olacaq. 
Daha gəlib gözətçi durmayacaq, gedib torpaqda işləməlidir, mal-
heyvan saxlamalıdır. Keçmişin bu psixologiyası hələ insanlarda 
yaşayır. Amma daha bundan ayrılmaq lazımdır. Gərək hər kəs 
çalışsın ki, öz həyatını yaxşı qurmaq üçün şəxsi mülkiyyəti ilə, 
şəxsi zəhməti ilə zənginləşsin. Özünə daha da yaxşı şə-                                   
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rait yaratmaq, yaxşı ev tikmək, uşaqlarına yaxşı şərait yaratmaq 
üçün zənginləşsin, eyni zamanda, sahibkar olsun, iş görsün. 

İsmayıllı çox yaxşı rayondur, mən buranı yaxşı tanıyıram, 
əhalisi çox zəhmətkeşdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim o illərdə 
mən bu rayondan bir dənə də olsun mənfi şey eşitməmişdim. 
Təbiəti yaxşıdır, bütün ətrafı gözəl meşələr, çaylardır. İndi Allah 
sizə belə gözəl bir yer nəsib edibdir. Vaxtilə torpaq, mal-heyvan 
əldən alınmışdı, gərək kolxozda işləyəydin, pul alaydın... Bunlar 
artıq getdi. İndi hamıya sərbəstlik verilibdir. Ona görə də mən sənə 
məsləhət görürəm ki, rayondan 10-15 bacarıqlı adam tap. 

Elə adamlar tap ki, öz şəxsi mülkiyyəti ilə müəyyən qədər 
kapital qazanıblar. Onlara kömək et, lazım olsa, deyərəm, bizdən 
də kömək edərlər. 

Məsələn, meyvə emalı müəssisəsi yaratsınlar, başqaları yığışsın, 
ayrı müəssisə yaratsınlar. Çünki siz buradakı gözəl meyvələrinizin 
hamısını aparıb bazarda sata bilməyəcəksiniz. Amma emal edib, 
onlardan gözəl konservlər, şirələr və sair hazırlayıb satanda, onun 
qiyməti xeyli artacaqdır. Amma təkcə meyvə deyil, başqa 
məhsulları da emal etmək olar. Sən su çəkmək deyirsən, ona 
kömək etmək olar. Ancaq gəlib müəssisə tikmək, yox, dövlət daha 
bu işlərlə məşğul olmur və olmayacaqdır. Biz hər şeyi xalqa 
vermişik. Kimin bacarığı var, gəlsin, ortaya çıxsın, müəssisə də 
yaratsın, zavod da yaratsın, fabrik də yaratsın, sahibkar olsun. 

Siz bilirsiniz ki, mən aprel, may aylarında sahibkarlarla böyük 
görüşlər keçirdim. Onları dinlədim, dərdlərini öyrəndim. Ondan 
sonra geniş təhlil apardım və Azərbaycanda kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün 7-8 böyük fərmanlar verdim. 
O fərmanlarda sahibkarlar üçün güzəştlər nəzərdə tutulubdur.  
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Lazımdır ki, siz burada bunları təbliğ edəsiniz. Hər rayonun gərək 
özünün sahibkarlar qrupu yaransın. Elədirmi? 

Əhliman TAĞIYEV: Cənab prezident, bəli, elədir. 
Heydər ƏLİYEV: Mənə nə sözünüz var? 
YERDƏN SƏSLƏR: Sizə cansağlığı arzulayırıq. Sağ olun, Allah 

Sizdən razı olsun. 
Heydər ƏLİYEV: Siz bizim hökumətin siyasətini, mənim 

siyasətimi bilirsiz? 
YERDƏN SƏSLƏR: Bilirik və dəstəkləyirik. 
Heydər ƏLİYEV: Bəyənirsiniz? 
YERDƏN SƏSLƏR: Bəyənirik. 
Heydər ƏLİYEV: Bəikə bir etirazınız var? 
YERDƏN SƏSLƏR: Xeyr. 
Heydər ƏLİYEV: Biz dövlətin işlərini düz aparırıq, yoxsa yox? 
YERDƏN SƏSLƏR: Düz aparırsınız, əla... 
Heydər ƏLİYEV: Səmimi deyirsiniz? 
YERDƏN SƏSLƏR: Bəli, səmimi deyirik, ürək sözümüzdür. 
Heydər ƏLİYEV: Bu, hamının fikridir? 
YERDƏN SƏSLƏR: Bəli, hamının fikridir. 
Heydər ƏLİYEV: Mən də 9 ildir ki, prezident kimi Azərbaycana 

rəhbərlik edirəm, amma prezident deyəndə, hamı elə bilir bu, asan 
işdir. Bilirsinizmi, prezident nə qədər çox əziyyət çəkir? Siz onu 
bilmirsiniz. Heç bilə də bilməzsiniz. Hər şey mənim üzərimdədir: həm 
xarici siyasət, həm daxili siyasət, həm Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin aradan götürülməsi, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad 
edilməsi.ordunun qurulması, nə qədər işlər var... Amma mən sizə deyə 
bilərəm ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat ilbəil inkişaf edir, insanların 
rifah halı yaxşılaşır, qarşıya qoyduğumuz vəzifələrin hamısını yerinə 
yetiririk və güman edirəm ki, bundan sonra daha da yaxşı olacaqdır. 
Ölkənin gəlir- 
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ləri artır, bilirsiniz ki, biz neft strategiyasını həyata keçiririk, indi 
bundan böyük gəlirlər alırıq və gələcəkdə daha da çox gəlir 
alacağıq. Xarici ölkələrin şirkətləri gəlib Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərirlər. Bunlardan da ölkəmiz, təbiidir ki, öz mənfəətini 
götürür. Bu işlərin hamısını qurmuşuq və respublikamız, yəni 
ölkəmiz artıq müstəqil bir dövlət kimi yaşayır. Biz indi müstəqilik, 
azadıq, heç kəsdən asılı deyilik, azərbaycanlıyıq, Azərbaycan 
xalqıyıq, millətiyik. Bizim öz torpağımız, ölkəmiz var və bu ölkədə 
hamımız yaşayırıq. Bundan sonra da və daha da yaxşı yaşayacağıq. 

Mən sizin hamınıza cansağlığı, səadət, bütün işlərinizdə uğurlar 
arzu edirəm və ümidvaram ki, sizin də hər birinizin, hər bir ailənin 
işləri get-gedə yaxşı olacaqdır. Sağ olun. 

YERDƏN SƏSLƏR: Cənab prezident, Sizə yaxşı yol 
arzulayırıq. 

                                          
* * * 

 
İsmayıllıda olduqca səmimi keçən görüşdən sonra prezident 

Heydər Əliyevi müşayiət edən maşın karvanı respublikamızın daha 
bir dilbər guşəsi olan Qəbələ rayonuna yola düşdü. Yolboyu 
kəndlərin əhalisi xalqımızın və müstəqil dövlətimizin etibarlı 
gələcəyinin təminatçısı, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər 
Əliyevi qarşılamağa çıxmışdı. 

                                                              "Azərbaycan " qəzeti,  
                                                                       9-10 noyabr 2002. 
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                İSMAYILLILAR DÖVLƏTÇİLIYƏ  
                              SADİQDİRLƏR 
 
       Ölkə prezidenti ilə görüş bunu bir daha sübut edir                             
         

İsmayıllı çox yaxşı rayondur, mən buranı                        
yaxşı tanıyıram, əhalisi çox zəhmətkeşdir.                        
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim o illərdə mən  

                         bu rayondan bir dənə də olsun  mənfi şey     
                         eşitməmişdim. 

                                                                     
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
İsmayıllı respublikamızın dilbər guşələrindən biridir. Tanrı bu 

yerlərdən səxavətini əsirgəməyib. Təbiəti göz oxşayır, ürək açır. 
Yaylağı yaylaqlar yaraşığıdır, qışlağı qışlaqlar. 

Zirvəsindən qar əskik olmayan arxalı dağları, sərin-şirin 
bulaqları, gursulu çayları, güllü-çiçəkli çəmənzarı, yamyaşıl 
meşələri, ceyranlı-cüyürlü ormanları, bağ-bağatlı el-obası, barlı-
bərəkətli torpaqları var bu yurdun. Bunlar Yaradanın səxavətindən 
İsmayıllının qismətinə düşənlərdi. Ancaq İsmayıllını daha çox 
tanıdan onun əməksevər, təpərli, qeyrətli, torpağa, el-obaya, 
Azərbaycana bağlı insanlarıdır. İsmayıllı camaatını çaşdırmaq 
həmişə boş bir xülya olub. Onlar ağı qaradan seçməkdə çox 
arifdirlər. Dövlətçiliyə bağlılıq, möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevə sadiqlik də məhz bu xarakterin nəticəsidir. Bu xarakter 3-5 
ildə formalaşmayıb. Möhtərəm prezidentimizin hələ respublikaya 
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rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə İsmayıllı üçün etdikləri göz 
qabağındadır. Bugünkü yarlı-yaraşıqlı, abad, müasir İsmayıllı 
şəhəri məhz Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti illərində tikilib-
qurulub. Nəticə ölkə prezidentinə sonsuz ehtiram, hörmət, inam və 
dövlətçiliyə sadiqliyin əbədiliyidir. Olimpiya İdman Kompleksinin 
açılışında iştirak etmək üçün Şəkiyə gedərkən yolüstü İsmayıllı 
şəhərində ayaq saxlayan Heydər Əliyevin böyük bir səmimiyyətlə, 
sevinc, fərəh və qürur hissi ilə qarşılanması da məhz bu keyfiyyətin 
ifadəsi idi. 

Heç kimin gözləmədiyi bir görüş idi. Bayram əhval-ruhiyyəsi 
isə təbii idi, xoş ovqat hər sözdə, hər kəlmədə, görüş iştirakçılarının 
hamısının çöhrəsində hiss olunurdu. Hətta görüşdən sonra da 
İsmayıllı camaatı həmin hisslərin təsirindən qurtara bilməmişdi və 
yəqin ki, bu xoş gün hələ uzun-uzun illər xatirələrdə yaşayacaqdır. 

Məhəmməd Qurbanov, müharibə və əmək veteranı: 
- Camaatın sevinci, keçirdiyi hədsiz fərəh hissini başa düşmək 

çətin deyil. 1970-ci illəri, 1980-cı illərin ilk dövrlərini yaşlı və orta 
nəsil yaxşı xatırlayır. Biz o illərdə respublikada gedən geniş 
quruculuq işlərinin bilavasitə şahidiyik. O illərdə ölkəmiz əsl inşaat 
meydanı idi. Həm də yenilik təkcə tikinti-abadlıq sahəsində deyildi. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycan yenidən qurulurdu, çiçəklənən bir 
diyara çevrilirdi, dünya miqyasında tanınmağa başlamışdı. 

10-11 il əvvəlki durumu da heç kim unutmayıb. Azərbaycan 
məhv olmaq üzrə idi. Ölkə uçuruma gedirdi, hara baxırdıq talan 
görürdük, haqsızlıq, ədalətsizlik görürdük. Hamı sək-səkədəydi, 
sabaha ümid, inam qalmamışdı. Səfalətin bir addımlığındaydıq. 

Bu günü isə hamımız yaşayırıq, Azərbaycanda gedən proses- 
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lərin şahidiyik. Yenidən yüksəliş, inkişaf yolundayıq. İnanırıq ki, 
sabah, biri gün narahatlıq doğuran heç bir problemimiz 
qalmayacaq. Sivil, azad, qüvvətli, firavan bir ölkənin vətəndaşları 
olacağıq. 

Bəli, 1970-80-ci illərdə Azərbaycan yenidən qurulurdu - Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə. 10 il əvvəl girdablara 
yuvarlanırdıq.  Heydər Əliyevsiz idik. Bu gün yenidən zirvələrə 
istiqamət götürmüşük - sükançı Heydər Əliyevdir. Bu məlum 
həqiqətləri unutmaq, qiymətləndirməmək mümkündürmü? Belə bir 
böyük insanla görüşdən qürrələnməmək, fərəhlənməmək 
mümkündürmü? 

Mahmud Süleymanov, fermer; 
- Möhtərəm prezidentimiz İsmayıllı camaatı ilə qısa görüşdə 

hamımız üçün konkret fəaliyyət proqramı verdi. Bizim rayona 
yaxşı bələddir, onun imkanlarını da gözəl bilir. Birinci hakimiyyəti 
dövründə iki dəfə rayonumuzun qonağı olub. Biz bu son görüşdən, 
ölkə prezidentinin tövsiyə və məsləhətlərindən dəyərli nəticələr 
çıxardıq. 

İsmayıllı aqrar rayondur. Bu sahədə imkanlarımız genişdir. 
Xüsusilə taxılçılıqda və heyvandarlıqda böyük uğurlar qazanmışıq. 
Rayonda aqrar islahat müvəffəqiyyətlə aparılıb. 28 min hektara 
yaxın əkin sahəsi, milyardlarla manatlıq əmlak kənd camaatının 
ixtiyarına verilib. Nəticə sevindiricidir. Qaramalın və davarların 
baş sayı, eləcə də taxıl istehsalı 2,5-3 dəfə artıb. Ancaq bu son hədd 
deyil. 

Rayonda rəsmi olaraq 52 fermer təsərrüfatı qeydiyyatdan keçib. 
Fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarının hamısı taxılçılıq və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Ancaq prezident bizə bir daha xatırlatdı 
ki, aqrar təsərrüfat yalnız bu iki sahədən ibarət deyil. Baş- 
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qa sahələr də unudulmamalıdır. İlk növbədə tarixən rayonumuz 
üçün ənənəvi sahə olmuş meyvəçilik kölgədə qalmamalıdır. Bəzi 
fermerlər müəyyən miqdarda bostançılıq və tərəvəzçiliklə məşğul 
olurlar. Ancaq bu sahədə də imkanlardan tam istifadə edilmir. 

Emal müəssisələri yaradılması barədə ciddi düşünməliyik. 
Rayonda fəaliyyətsiz qalmış 7 üzüm emalı müəssisəsi, 2 konserv 
zavodu var. Onlardan birinin bazasında meyvə-tərəvəz emalı 
müəssisəsi yaradılması həm rayonun iqtisadiyyatının yüksəlməsinə, 
həm də dediyimiz sahələrin inkişafına təkan verərdi. 

Sözsüz ki, möhtərəm prezidentimizin məsləhətləri bizi ciddi 
düşünməyə vadar edir. Doğrudan da nəhayət başa düşməliyik ki, 
bu gün meydan sahibkarlığındır. Öz fəaliyyətimizi qəti olaraq 
bazar iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq qurmalıyıq. Yalnız bu 
yolla həm ölkədə məhsul bolluğu yaradılmasında yaxından iştirak 
edə bilərik, həm də öz imkanlarımızı genişləndirərik. 

Mübariz Abdullayev, 
İsmayıllıda məskunlaşmış Cəbrayıldan olan məcburi 

köçkün: 
- O gün İsmayıllıda məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlərin 

də bayramı idi. Çünki biz hər dəfə möhtərəm prezidentimizi 
görəndə, onun dediklərini dinləyəndə toxdaqlıq tapırıq. Doğma el-
obaya qayıda biləcəyimizə ümidimiz artır. İsmayıllıda demək olar 
ki, bütün işğal olunmuş rayonlardan məcburi köçkünlər yaşayır. 
Razılıq hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, biz ilk gündən burada yerli 
camaatın, xüsusilə rayon rəhbərliyinin qayğısıyla rastlaşmışıq. 
Hətta bu qayğı və diqqətdən sıxılıb utanan vaxtlarımız da olub. 
Özümüzə təskinlik vermişik ki, inşallah doğma yurda qayıdandan 
sonra əvəzini çıxarıq, heç kimin qarşısında xə- 
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calətli qalmarıq. Bu elə-belə arzu deyil. Bizim həyatımızın 
amalıdır. Həmin amalın sönməyəcəyinə, ya da təkcə amal, istək 
olaraq qalmayacağına inanırıq. Bu inamı bizdə yaradan möhtərəm 
prezidentimizin həyata keçirtdiyi siyasətdir, onun müdrikliyidir, 
gərgin fəaliyyəti və böyüklüyüdür. İsmayıllıdakı ayaqüstü görüş 
bizdəki bu yəqinliyi bir daha artırdı. 

Heydər Əliyevə etibarımız hədsizdir və həmişə əməli şəkildə 
nümayiş etdirmişik ki, ona arxa-kömək durmağa hər an hazırıq. 
Görüşdən sonra bu əhval-ruhiyyə daha da möhkəmlənib. Biz 
əminik ki, məhz Heydər Əliyevin düzgün siyasəti sayəsində sülh 
yolu ilə torpaqlarımız azad olunacaq, doğma el-obaya qayıdacağıq, 
orada toy-büsat quracağıq və ən mötəbər qonağımız möhtərəm 
prezidentimiz olacaq. 

Namiq Kərimov, 
İsmayıllı rayon Gənclər, İdman və Turizm İdarəsinin rəis 

müavini: 
- Gənclərimiz uzun illər ərzində rayonda yaranmış ənənəyə 

sadiq qalmaq əzmində olduqlarını həmişə nümayiş etdirmişlər. 
Təsadüfi deyil ki, İsmayıllı heç vaxt narahatlıq doğurmayan, stabil 
rayon kimi tanınır. Biz Tanrının səxavətindən də razıyıq - belə bir 
dilbər guşədə yaşayırıq, bizə göstərilən diqqət və qayğıdan da 
gileyimiz yoxdur - respublikamızda gənc nəslin müstəqil ölkənin 
vətəndaşları kimi formalaşması üçün hər cür şərait var. 

Təbii ki, biz gənclik üçün belə bir şəraiti yaradan böyük insanı 
öz rayonumuzda qarşılamaqdan ancaq və ancaq qürur hissi duya 
bilərdik. Bizim üçün əlamətdar olan bir də o idi ki, möhtərəm 
prezidentimizlə birlikdə həm də gənclərin lideri İlham Əliyevi də 
salamlayırdıq və bu səfər xoş bir məram daşıyırdı. Onlar Şəki 
şəhərində yeni inşa olunmuş Olimpiya İdman Kompleksi- 
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nin açılışında iştirak etmək üçün yola çıxmışdılar. Elə həmin 
kompleksin özü gəncliyə diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. 
Əlbəttə, belə bir xoş məqamda biz raport da verə bilərdik. Deyə 
bilərdik ki, rayonumuzda da idmanın inkişafı daim diqqət 
mərkəzindədir. Misal üçün, elə son uğurlarımızı göstərə bilərdik. 
Xatırladardıq ki, bu ilin may ayında Bakıda keçirilmiş 
yeniyetmələrin üçüncü respublika idman oyunları yarışında 
komandamız ikinci yeri tutub. Yenə bu ilin oktyabr ayında 
Astarada keçirilmiş "Vətənin müdafiəsinə hazıram!" 
ümumrespublika final mərhələsində üçüncü yerə çıxmışıq, karate-
do üzrə Azərbaycan çempionatında bir idmançımız respublika 
çempionu olmuş, iki idmançımız isə bürünc medallara layiq 
görülmüşdür. Bu sıradan başqa uğurlarımızı da yada sala bilərdik. 
Bununla belə, biz bilirik ki, əsl qələbələr hələ qabaqdadır. 
Möhtərəm prezidentimizi də, İlham Əliyevi də əmin edirik ki, 
Azərbaycan gəncləri, o cümlədən də İsmayıllı gəncləri diqqət və 
qayğıya yeni-yeni uğurlarla, zəfərlərlə cavab verəcəklər. 

Ötən hər gün prezidentlə görüşü tarixə çevirir. Görüşün 
təəssüratı isə əbədi olaraq xatirələrdə yaşayacaq. Bu gün 
İsmayıllıya güzarı düşən, rayonun məclislərində iştirak edən 
prezidentin həmin qısa görüşdə dediklərinin geniş müzakirə 
obyektinə çevrildiyinin şahidi olar. Prezidentin hər bir məsləhəti, 
tövsiyəsi bütün İsmayıllılar tərəfindən razılıq hissi ilə, sözün tam 
mənasında, fəaliyyət proqramı kimi qarşılanıb. İsmayıllı camaatı 
belə bir əminlik ifadə edir ki, Heydər Əliyevin yüksək etimadına 
həqiqətən layiq olduqlarını əməli işləri ilə nümayiş etdirəcəklər. 

                                                            
    "Azərbaycan " qəzeti,  

                                                                           15 noyabr 2002. 
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       GÜCLÜ DÖVLƏT GÜVƏNC YERİDİR 
 
İsmayıllılar onun daha da qüdrətlənməsi üçün 
                    həmişə səfərbərdirlər 
                          
               "İsmayıllı çox yaxşı rayondur, mən buranı yaxşı  
                 tanıyıram, əhalisi çox zəhmətkeşdir. Azərbaycana  
                 rəhbərlik etdiyim o illərdə mən bu rayondan bir  
                 dənə də olsun mənfi şey eşitməmişəm. Təbiəti  
                 yaxşıdır, bütün ətrafı gözəl meşələrdir. Allah  
                 sizə belə gözəl bir yer nəsib edibdir." 
 
Bu sözləri möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev Şəkiyə, 

Olimpiya idman kompleksinin açılışına gedərkən İsmayıllı camaatı 
ilə görüşündə deyib. Həqiqətən də İsmayıllı fərqli rayondur. Təbiəti 
kimi, insanları da gözəldir. Torpaqları barlı-bərəkətli olduğu qədər, 
adamları da zəhmətkeşdir. Uca-uca dağları, yamyaşıl ormanları, 
güllü-çiçəkli çəmənləri, dişgöynədən bulaqları, gur sulu çayları nə 
qədər ürəkaçan, gözoxşayandırsa, camaatı ondan da çox səmimidir, 
dar gündə arxa, ağır ayaqda köməkdir. Təsadüfi deyil ki, 
İsmayıllıya bir dəfə güzarı düşən bu yerlərə dönə-dönə qayıtmaq 
istəyir. Bu istəyi yaradan təbiətdən çox insanların mehribanlığı, 
saflığıdır. 

Məhz bu keyfiyyətlərə görədir ki, İsmayıllı heç vaxt narahat 
rayon sayılmayıb, həmişə inanıb etibar etdiyinə sədaqətli olub. 
İsmayıllıların dövlətçiliyi bütün mövqelərdən yüksək tutması, 
iqtidara sadiqliyi, möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin çağı- 
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rışlarına daim birincilər sırasında cavab verməsi, milli maraqlara, 
dövlət mənafeyinə xidmət edən bütün tədbir və kampaniyalarda 
həmişə fəallıq nümayiş etdirməsi də bu səbəbdəndir. İsmayıllı 
camaatına inanmadığı bir şeyi ehkam kimi qəbul etdirmək müşkül 
işdir, ancaq inanıb qəbul etdisə, onu əqidəsindən döndərmək daha 
müşküldür. Bu, tarixlərin sınağından çıxmış bir həqiqətdir və son 
33 ildə artıq bir ənənə kimi, ümumrayon xarakteri kimi formalaşıb. 
Həmin illərdə İsmayıllı yenidən qurulub, tikilib və bugünkü 
müasir, abad, geniş iqtisadi imkanlara malik bir rayona çevrilib. 
Yeniləşmə prosesi bu gün də davam edir. Rayonda abadlıq, 
yenidənqurma işləri yeni vüsət alır. Sosial problemlərin həlli, 
iqtisadiyyatın intensiv inkişafı, mədəni səviyyənin daha da 
yüksəldilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş gedir. Bütün bunlar 
həm də dövlətçiliyə xidmətin bir nümunəsidir. İsmayıllı camaatı 
güclü dövləti yalnız güvənc yeri saymır, onun daha da 
möhkəmlənməsi üçün həmişə səfərbərdir, mütəşəkkildir. 

Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev YAP-ın 10 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley mərasimindəki nitqində partiyanın iqtidarda 
olduğu dövr ərzində əldə edilmiş ən böyük nailiyyəti belə 
səciyyələndirdi: "Birincisi, biz Azərbaycanda güclü, demokratik 
hüquqi dövlət qurmuşuq. Bu dövlətin təsisatlarını yaratmışıq. 
Dövlət quruculuğu prosesini təkmilləşdirmək üçün geniş 
islahatlar - hüquqi islahatlar, dövlət sektorunda islahatlar və 
başqa sahələrdə islahatlar keçirmiş, çox böyük nailiyyətlər əldə 
etmişik... Bunların hamısı Azərbaycanda müstəqil, güclü, 
demokratik dövlətin yaranması üçündür". Bu, Azərbaycanın 
gələcək taleyini müəyyənləşdirən tarixi bir vəzifədir və İsmayıllılar 
haqlı olaraq həmin vəzifənin müvəffəqiyyətlə, zəfərlə yerinə 
yetirilməsinə köməkçi, yardımçı olmaları ilə fəxr edirlər. 
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Akif Xıdırov, YAP İsmayıllı rayon təşkilatının sədri: 
- Bizim nəslin üzərinə çox sərfəli və məsul bir vəzifə düşüb - 

müstəqil, azad, demokratik Azərbaycanın qurucularıyıq. Ağır, 
böhranlı keçid dövrünü yaşadıq, indi işıqlı sabahı qururuq və 
hamımız qürur hissi keçiririk ki, bu müqəddəs vətəndaşlıq borcunu 
möhtərəm prezidentimiz, müdrik liderimiz Heydər Əliyevlə 
birlikdə, onun rəhbərliyi ilə ödəyirik. Bu, təkcə mənim yox, 
bütünlükdə İsmayıllı camaatının fikridir və onlar sözdə yox, 
əməldə həmişə möhtərəm prezidentimizlə bir sırada olduqlarını 
nümayiş etdirirlər. Elə bu gün iqtidarda olan Yeni Azərbaycan 
Partiyasına münasibət də deyilənlərin sübutudur. YAP-ın İsmayıllı 
rayon təşkilatı respublikada yaradılan ilk özəklərdən biridir və təsis 
edildiyi gündən öz mütəşəkkilliyi, mübarizliyi ilə seçilib, YAP-ın 
10 illik yubileyi ərəfəsində, eləcə də möhtərəm prezidentimizin bu 
münasibətlə keçirilmiş təntənəli mərasimdəki proqram xarakterli 
nitqini dinləyərkən və həmin nitqdən irəli gələn vəzifələri müzakirə 
edərkən qürur, iftixar hissi keçirməklə yanaşı, həm də bir növ 
hesabat verirdik. 

Bəli, təşkilatımız dövlət quruculuğunda həmişə ölkə iqtidarına 
arxa, kömək olub, daim səfərbərlik nümayiş etdirib. Bizim təşkilat 
YAP-ın ən böyük qurumlarından biridir. İndiyədək sıralarımızdan 
5200 nəfərə yaxın adama üzvlük bileti verilib. Ancaq həmişə 
çalışmışıq ki, təşkilatımız təkcə say tərkibinə görə deyil, keyfiyyəti 
ilə də seçilsin. Rayonumuzun bugünkü durumu göstərir ki, 
istəyimizə nail olmuşuq. İsmayıllı respublikanın ən sta-bil, 
inkişafda olan, sosial-mədəni səviyyəsinə görə seçilən rayonları 
sırasındadır. 

Məhz səmərəli fəaliyyətin nəticəsidir ki, təşkilatımız rayonda 
yeganə aparıcı və həlledici qüvvə kimi tanınıb. Özlərinin təqdim 
etdikləri siyahını əsas götürsək, rayonda rəsmi qeydiyyatda 
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olan 7 müxalif partiyanın üzvlərinin birlikdə sayı YAP-ın rayon 
təşkilatının üzvlük bileti alanlarının heç onda biri qədər də deyil. 
Bu, inamın, etibarın kimin tərəfində olduğunu göstərir. Həmin 
inam, etibar sınaqlarda bərkiyib. Müxalifət qüvvələri nə qədər yaxa 
cırsalar da, qarayaxalıq etsələr də, ağa qara desələr də, reallıq 
belədir. Xalqı bu seçimindən qətiyyən döndərmək mümkün deyil. 
Son 10 il ərzində neçə dəfə prezident və parlament seçkiləri, 
referendum, digər respublika əhəmiyyətli siyasi kampaniyalar 
keçirilib. Müxalifət dəridən-qabıqdan çıxsa da, ölkə daxilindən 
əlləri üzüləndə hətta xaricdəki bədxahlarımızdan belə imdad 
diləməyi özlərinə rəva görsələr də, xalq öz sözünü deyib. 
Qətiyyətlə nümayiş etdirib ki, o, möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevlədir, onun rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyası ilədir. 
Bəri başdan çəkinmədən demək olar ki, müxalifət qarşıdan gələn 
seçkilərdə də heç nəyə nail ola bilməyəcək. İsmayıllı camaatı günü 
bu gün öz iradəsini ifadə etməyə hazırdır. 

Bağı Məhərrəmov - fermer: 
- Güclü dövləti ilk növbədə möhkəm iqtisadi baza formalaşdırır. 

Bunun üçün Azərbaycanın hansı təbii ehtiyatlara və imkanlara 
malik olduğu hamıya məlumdur. Həmin mənbələri hərəkətə 
gətirmək isə hər bir azərbaycanlının, eləcə də bizim, yəni kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olanların vətəndaşlıq borcudur. Bu gün 
ölkəmizdə sərbəst və səmərəli fəaliyyət üçün həm lazımi səviyyədə 
hüquqi baza mövcuddur, həm də bazar iqtisadiyyatının sərt 
tələblərinə uyğunlaşmaq üçün dövlət, xüsusilə də möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən hər cür diqqət və qayğı ilə 
əhatə olunmuşuq. 

İsmayıllı aqrar rayondur. İqtisadiyyatı əsasən taxılçılıq və 
heyvandarlıq üzərində qurulub. Yəni rayonun iqtisadiyyatının 
intensiv inkişafının təminatı məhz bizim, yəni bilavasitə kənd  
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təsərrüfatı ilə məşğul olanların gərgin, səriştəli və səmərəli işidir. 
Aqrar islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi geniş 
imkanlar açmışdır. Əvvəllər kolxoz və sovxozlara məxsus olmuş 
40341 hektar torpaq sahəsi onu əkib-becərənlərin mülkiyyətinə 
verilmiş, 51,5 milyard manatlıq əmlak əsl sahiblərinə 
qaytarılmışdır. Hazırda rayonda kollektiv kənd təsərrüfatı 
müəssisəsi, 5 kənd təsərrüfatı kooperativi, 4 kiçik müəssisə və 52 
kəndli fermer təsərrüfatı fəaliyyətdədir. Onların mülkiyyətində və 
fərdi istifadəsində olan 9280 hektar torpaq sahəsinin 6239 hektarı 
əkin altındadır. Həmçinin rayon əhalisi ilə nisbətdə götürsək şəxsi 
təsərrüfatlarda adambaşına bir başdan çox qaramal, 2,5 başa qədər 
davar saxlanılır. 

Göründüyü kimi, böyük var-dövlətdir. Əgər onu da nəzərə alsaq 
ki, bu var-dövlətdən səmərəli istifadədə rayon rəhbərliyi bizə 
həmişə qayğı və kömək göstərir, ortada heç bir bəhanəyə əl yeri 
qalmaz. Heç əl yeri axtarmaq əyyamı da deyil. Çünki yaxşı işimizlə 
biz ilk növbədə öz gün-güzəranımızı qururuq. Nəticələr isə 
yüksəkdir. 66798 ton taxıl, 4641 ton kartof, 3819 ton tərəvəz 
istehsai edilmiş, əvvəlki illə müqayisədə ət istehsalı 22 faiz, süd 
istehsalı 27 faiz artmışdır. Ümumilikdə 1 oktyabr 2002-ci il tarixə 
istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi pul ifadəsi ilə 
71 milyard 820 milyon manat təşkil etmişdir. 

Ancaq biz bu nəticələri qətiyyən son hədd hesab etmirik. 
Əksinə, indiyədək əldə etdiyimiz uğurları böyük işin başlanğıcı 
sayırıq. Artıq öz fəaliyyətimizi bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 
uyğun qura bilmişik. Qazandığımız nəticələr sübut edir ki, düzgün 
yoldayıq. 

Daha bir ili sona çatdırırıq. Bu il çox hadisələrlə əlamətdardır. 
Rayonumuz üçün bir də onunla yadda qalandır ki, möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyev Şəkiyə gedərkən camaatımız- 
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la görüşdü və konkret məsləhətlərini verdi, həmçinin YAP-ın on 
illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimindəki nitqində respublika 
əhalisinin rifahının, güzəranının yaxşılaşdırılması istiqamətində 
görülmüş işləri, əldə edilmiş nəticələri yüksək qiymətləndirərək 
gələcək fəaliyyətin aydın proqramını verdi. Biz həmin proqramla 
işləyəcəyik, ölkədə bolluq yaratmaq üçün bütün imkanlardan 
istifadə edəcəyik. 

İradə Hüseynova, Talıstan kənd orta məktəbinin müəllimi: - 
Mən ibtidai sinif müəllimiyəm. Ömrümün 23 ilini bu şərəfli işə 
həsr etmişəm. Təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olduğumuz, yazıb-
oxumaq öyrətdiyimiz uşaqlar azad Azərbaycanın övladlarıdır. 
Onlar sabah daha firavan, xoşbəxt bir həyat yaşayacaqlar. Biz 
onları bu həyata hazırlamalıyıq, vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyələndirməliyik. Azərbaycanın hazırkı durumu, ölkədə gedən 
proseslər, əmin-amanlıq, hərtərəfli inkişaf bizim üçün də geniş 
imkanlar açır. İlk növbədə uşaqlara deyəcəyimizlə ətrafda baş 
verənlər təzad təşkil etmir. Bu bizim müqəddəs vəzifəni şərəflə 
yerinə yetirə biləcəyimizə ən böyük zəmanətdir. Bu zəmanəti 
rayonumuzdakı yeniləşmə, inkişaf daha da etibarlı edir. Son 
doqquz ilin uğurları İsmayıllını az qala tanınmaz edib. Bu gün 
rayonun sosial-mədəni həyatını daha da yaxşılaşdırmaq sahəsində 
görülən işlər ibtidai  siniflərdə parta arxasında əyləşən uşaqların 
eşitdikləri xoş sözlərin əyani təsdiqidir. Mən bunu müəllim üçün ən 
böyük fəxr, hətta xoşbəxtlik sayıram. Bu bizi daha cəsarətli, inamlı 
edir. Mən təkcə öz məktəbimizin yox, ümumilikdə rayonun təhsil 
işçiləri adından demək istərdim ki, biz məhz möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə belə inamlı 
olmuşuq. Bu gün "müxalifətəm" deyib su bulandıranların dünənki 
iqtidar dövrü kimin yadından çıxıb. Uşaqların yanında xəcalətli 
qalmışdıq. Məktəbdə bir söz eşi- 



80  
 

101 
 

                                                                                                         
dən ibtidai sinif şagirdi bayırda ayrı bir mənzərə qarışıq, qaranlıq 
bir dünya görürdü. Həmin dünyada biz özümüz çaşqın bir 
vəziyyətdəydik. Hətta sinfə girməyə də üzümüz gəlmirdi. Bəlkə elə 
buna görədir ki, rayonun təhsil işçilərinin üçdə iki hissəsindən çoxu 
YAP-ın üzvüdür. Çünki onlar əvvəlcədən bilirdilər ki, vəziyyətdən 
ancaq Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi mübariz, sivil bir partiyada 
birləşməklə çıxmaq mümkündür. Hadisələrin sonrakı gedişatı sübut 
etdi ki, biz yanılmamışıq. Bu gün bir Azərbaycan vətəndaşı kimi 
sabahı daha işıqlı görürük və şagirdləri hələ ibtidaidən həmin işığın 
nurunda tərbiyələndiririk. 

Rüstəm Səmədov, İsmayıllı rayon Gənclər, İdman və 
Turizm idarəsinin rəisi: 

- Bu gün bütün ölkə kimi, bizim rayonumuzda da içtimai-siyasi 
meydanda qüvvələr nisbəti anlayışı ancaq bir məfhum kimi 
mövcuddur. Xalqı aldatmaq, boş vədlərlə, populist hərəkətlərlə onu 
inamından döndərmək daha mümkün deyil. O, kimin kim olduğunu 
gözəl bilir və Yeni Azərbaycan Partiyasını yeganə siyasi qüvvə 
kimi qəbul edir. O ki qaldı müxalif partiyalara, onlar heç bir bazaya 
malik deyillər. Həmin partiya liderlərinin arxasınca hətta öz 
qohum-əqrəbaları da getmir, çünki onların gördükləri şər-xəta 
işlərdir, əməlləri böhtandır, iftiradır, boş hay-küydür. YAP isə 
Azərbaycanda dövlətçiliyin daha da möhkəmlənməsi, onun 
dünyanın sivil ölkələri sırasında layiqli yerini tutması, qüdrətli, 
firavan bir respublikaya çevrilməsi üçün daima axtarışdadır, əməli 
fəaliyyətdədir. Bu, müqəddəs bir vəzifədir və həmin vəzifənin 
şərəflə yerinə yetirilməsi üçün İsmayıllı gəncləri daim 
səfərbərdirlər. 

Gənclərimizin rayonun siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni 
həyatındakı rolu gündən-günə artmaqdadır. İlham Əliyev YAP 
sədrinin birinci müavini seçildikdən sonra isə onlar xüsusi fəal- 
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lıq göstərirlər. Respublikamızda gənclərə yüksək qayğı, onların 
hərtərəfli inkişafı, sağlam nəsil yetişməsi üçün yaradılan şərait təbii 
ki, nəticəsiz qala bilməzdi. Həmin nəticə hazırkı mübariz əhval-
ruhiyyədir. Biz bütün fəaliyyətimizi bu mübarizliyi daha da 
artırmağa yönəltmişik. Vaxtaşırı olaraq keçirilən kütləvi tədbirlər 
də məhz bu məqsədə xidmət edir. "İstedad sorağında", "Gənclər 
dövlətçiliyin dayağıdır", "Milli-mənəvi dəyərlərmizi qoruyub-
saxlayaq", "Ana, vətən, torpaq, birlik", "Azərbaycan - yurdum 
mənim" və s. devizlər altında keçirilən belə tədbirlər çox gözəl 
səmərə verməkdədir. 

Əlbəttə, mən gördüyümüz işlərdən çox danışa bilərdim. Həmin 
işlərlə biz vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Möhtərəm 
prezidentimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin 
güclənməsinə, regionun aparıcı ölkəsinə çevrilməsinə 
istiqamətlənmiş siyasətini dəstəkləmək, bu yolda ona arxa-kömək 
olmaq isə əzəli və əbədi vəzifəmizdir. Bu vəzifənin məsuliyyətini 
də dərk edirik, şərəfini də və onların hər ikisini daşımağa hazırıq. 

Bu gün İsmayıllıda kiminlə qabaq-qənşər otursan, ancaq bü 
məzmunda söhbət eşidərsən. Bu, səbəbsiz deyil. İsmayıllılı nə 
etdiyini, nə istədiyini gözəl bilir. Son 33 ilin nailiyyətləri göz 
önündədir. Sabahkı uğurlar isə hələ qarşıdadır. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Əhliman Tağıyev də bizimlə söhbətində 
bu gün görülən işlərlə yanaşı perspektiv planları xüsusi olaraq 
xatırlatdı. Bizə təqdim edilən, icra hakimiyyəti başçısının 
təşəbbüsü ilə hazırlanıb! təsdiqlənmiş "İsmayıllı rayonunun 
sosial-iqtisadi inkişafına dair proqram"dan göründüyü kimi, 
həqiqətən, qarşıda geniş üfüqlər var: yerli sənayenin 
dirçəldilməsi, mebel və tikinti materialları istehsalının təşkili, 
xüsusilə, ənənəvi sahə olan xalçaçılığın inkişafı, konserv emalı 
müəssisələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatında səmərəliliyin 
daha da yüksəldilməsi istiqamətində əlavə 
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tədbirlər görülməsi, tikinti-abadlıq işlərinin genişləndirilməsi 
və s. Turizmin inkişafı isə həmin tədbirlər proqramında 
İsmayıllı rayonunun sabahı üçün əsas şərt kimi dəyərləndirilir. 

Rayon ərazisində yerləşən Baş Qafqaz sıra dağları, 
Niyaldağ, Fitdağ, Acınohur dağı və s. dağlar, VII əsrin canlı 
yadigarı olan Lahıc qəsəbəsi, Cavanşir qalası, Qız qalası və 
digər tarixi mədəniyyət abidələri, şəlalələr, təbii, süni göllər, 
zəngin bitki və heyvanat aləmi turizmin inkişafına böyük 
imkanlar açır. 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 27 avqust 2002-ci il 
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 
Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair 
Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi məqsədilə hazırlanmış 
tədbirlər planına uyğun olaraq hazırda rayonda beynəlxalq 
standartlara cavab verən turizm və istirahət mərkəzləri, 
pansionatlar və digər müvafiq obyektlər yaradılması üçün 
təşkilati tədbirlər həyata keçirilir. 

İsmayıllı camaatı bir məlum həqiqəti də gözəl bilir ki, həmin 
perspektivin təminatı üçün güclü dövlətin dayağı, köməyi, 
qayğısı vacib şərtdir. Azərbaycanda isə güclü dövlət var və o, 
gündən-günə qüdrətlənir. Çünki o dövlətin sükanı arxasında 
Heydər Əliyev kimi böyük, qadir bir rəhbər durur, təkanverici 
qüvvəsi isə xalqın dəstəyi, səfərbərliyi, mütəşəkkilliyidir. 
İsmayıllı rayonu həmin sırada daim birincilər cərgəsindədir... 

              
"Azərbaycan"qəzeti.               

10 noyabr 2002. 
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                        MİLLİ İFTİXARIMIZ 
 
Xalq tarixin yaradıcısıdır, onun bünövrə daşlarını qoyan, ucalara 

aparıcı qüvvədir. Lakin xalqı bu yaradıcılığa yönəldən, 
istiqamətləndirən, səfərbər edən, dövlətin adını ucaldan, nüfuzunu 
yüksəldən müdrik şəxsiyyətlərdir. Məhz belə bacarıqlı şəxsiyyətlər 
dövrün, zamanın nəbzini tutaraq xalqa düzgün yol göstərirlər. 
Yalnız o dövlət başçıları və tarixi şəxsiyyətlər qəlblərdə əbədi yer 
tuturlar ki, onlar öz nəcib əməlləri, yüksək humanizmi, siyasi 
istedadı, dövlət müdrikliyi ilə seçilirlər və adlarını tarixə həkk 
edirlər. Xüsusilə, nisbətən kiçik dövlətləri, ölkələri, millət və 
xalqları tarixin ağır sınaqlarından çıxarmaq, onları hifz edib 
saxlamaq, şərəf və şöhrətini qorumaq daha böyük məharət, sözün 
əsl mənasında, qəhrəmanlıq tələb edir. 

Son statistik məlumatlara görə biz azərbaycanlılar əlli milyonuq. 
Lakin dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələndiyimizdən Azərbaycan 
dövləti müasir coğrafi baxımdan səkkiz milyon insanı təmsil edən 
kiçik bir respublikadır. Xalqımızın şanlı tarixi var. Bəşər 
sivllizasiyasına layiqli töhfələr vermişik. Bununla birlikdə 
dövlətçilik tariximiz qanlı-qadalı sınaqlardan keçmiş, heç də 
həmişə vahid dövlət qurumunda, milli vəhdət halında yaşamamışıq. 
Üzərimizə saysız-hesabsız hücumlar olmuş, işğallara məruz 
qalmışıq. 

Parçalanmışıq, ona görə ki, ümumxalq, ümummilli birliyimizi 
təmin edə bilən dövlət xadimlərimiz, siyasətçilərimiz az olmuşdur. 
Yalnız son 100 ildə şüurumuzda və fəaliyyətimizdə milli 
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özünüdərk, milli birlik ideyası bərqərar olmuşdur. Bunun sayəsində 
1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət Azərbaycanda 
yaradılmışdır. Onun da ömrü az olmuşdur. 

70 il SSRİ adlanan bir dövlətin tərkibində yaşamışıq. 
Nailiyyətlərimizlə bərabər, itkilərimiz, qurbanlarımız da çox 

olub. Totalitar rejim bizi hədsiz sıxıb. Özümüzü tam sərbəst hiss 
etməmişik. Buna baxmayaraq, qurub-yaratmışıq, bir millət, bir xalq 
kimi özümüzü göstərmişik. Xüsusilə, ötən əsrin 70-ci illərindən - 
yəni Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etməyə 
başladığı vaxtdan bu proses daha böyük vüsət alıb. 

Tariximizin son yüz ilindən danışarkən iki dövlət xadiminin və 
siyasətçinin adı türklərdə daha möhkəm yer tutub, ümumxalq 
məhəbbəti və ehtiramı qazanıb: Nəriman Nərimanov və Heydər 
Əliyev. Heydər Əliyev bizə, Azərbaycan xalqına daha böyük şöhrət 
gətirib, millətimizin, respublikamızın nüfuzunu dünyaya yayıb. 
Mübaliğəsiz deyə bilərik: Mustafa Kamal Atatürk  Türkiyənin, 
M.Qandi və C.Nehri Hindistanın, C.Ə.Nasir Misirin, C.Vaşinqton 
və F.Ruzvelt ABŞ-ın, U.Çörçel Böyük Britaniyanın, Şarl de Qoll 
Fransanın tarixində hansı mövqeyə malikdirsə, Heydər Əliyev də 
Azərbaycanın tarixində belə böyük nüfuz sahibidir. Bu, mənim 
şəxsi fikrim deyil, dünyanın hər yerində etiraf və təsdiq edilən bir 
həqiqətdir. ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Çinin, Rusiyanın, 
Türkiyənin və neçə-neçə digər ölkələrin ən görkəmli adamlarının, 
dövlət və siyasət xadimlərinin Heydər Əliyev haqqında dedikləri 
yüksək fikirlərdən sitatlar gətirmək olardı. Yaxud dünyanın ən 
böyük ensiklopediyalarında onun haqqında yazılanları, müxtəlif 
ölkələrdə fəxri adlara, mükafatlara layiq görüldüyünü sadalaya 
bilərdim. Heydər Əliyev 

  
 



80  
 

106 
 

böyük xidmətlərinə görə dəfələrlə "İlin adamı" və çoxsaylı ali 
təhsil ocaqlarının fəxri adlarına layiq görülüb. Bunlar hamısı 
məlumdur və bizim milli şöhrətimiz, iftixarımızdır. Heydər 
Əliyevin şəxsiyyəti isə Azərbaycanın dünyada tanınması deməkdir. 

Fransanın görkəmli yazıçı və publisisti Jan Lakutyur Şarl de 
Qolla həsr etdiyi üç cildlik əsərində yazılmışdır: "Fransanın bəşər 
sivilizasiyasına bəxş etdiyi şəxsiyyətlərlə fəxr etməyə haqqı var. 
Lakin Şarl de Qoll fransız patriotizminin və qəhrəmanlığının 
zirvəsində dayanan, ən çətin dövrdə Fransanın ləyaqətini və 
şərəfini qoruyan, onu faşizm təhlükəsindən qurtaran bir prezident, 
siyasi və hərbi xadim kimi Fransanın tarixində xüsusi hörmətə 
malikdir". 

Bu fikri tamamilə Heydər Əliyev haqqında da demək olar. Məhz 
ona görə ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının daha çətin 
vaxtlarında ona dayaq olmuş, onun mənliyi, varlığı keşiyində 
durmuşdur. Görkəmli tarixçi alim Yaqub Mahmudovun 
"Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti" adlı kitabında 
bütün bunlar haqqında çox ətraflı məlumat verilmişdir. Lakin elə 
nadir hadisələr, faktlar var ki, onlara neçə-neçə kitab həsr etmək 
olar. Bunlar xalqımızın ad-sanı, bütünlükdə müqəddəratı, 
respublikada iqtisadiyyatın, elmin, təhsilin, ədəbiyyat və 
incəsənətin inkişafı, kadrların hazırlanması, idarəetmə işinin 
təkmilləşdirilməsi, insanlara qayğı, ümumiyyətlə, dövlət həyatının 
bütün sahələri ilə bağlıdır. Yaşlı nəsildən olan bizlər bu hadisələri, 
faktları daha yaxşı bilirik, onların bilavasitə şahidi və iştirakçısı 
olmuşuq. 

Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın ideya həyatından, əxlaqi-
mənəvi dəyərlərimizdən, şanlı ənənələrimizdən hər dəfə 
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danışarkən milli birliyimizi daha da möhkəmləndirmək, 
vətənpərvərlik hissini yüksəltmək, gənc nəsli Azərabaycana 
sədaqət ruhunda tərbiyələndirmək, ümumiyyətlə, azərbaycançılıq 
ruhunun hər bir insanın qəlbində və zehnində möhkəm yer tutması 
məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. O, bunları hələ 1969-cu ildə 
respublikaya rəhbərlik etməyə başlayarkən inhisarçı totalitar 
ideologiya şəraitində xüsusi qeyd etmiş və bu ideyanı ardıcıl 
şəkildə həyata keçirmişdir. Yaxşı yadımdadır, biz o vaxtadək ittifaq 
miqyaslı tədbirlərdə ciddi tənqid və iradlara məruz qalırdıq. 
Ünvanımıza söylənən iradlar xalqımızı məyus edirdi. Mən o illərdə 
əvvəlcə "Kommunist" qəzetinin redaktor müavini, sonra MK-da 
mətbuat bölməsinin müdiri işləyirdim. Həmin illərdə rəhbərliyin, 
təşkilatçılıq işinin zəif olması üzündən respublika bütün sahələrdə 
geri qalırdı, nizam-intizam çox zəif idi, kadrlarda tapşırılan sahələr 
üçün məsuliyyət hissi çatışmırdı. Məlum olduğu kimi, bu nöqsanlar 
1969-cu ilin avqust plenumunda kəskin tənqid edildi. Plenum 
respublikanın bütün həyatında dönüş nöqtəsi oldu və ardıcıl, 
prinsipial, səmərəli tədbirlər həyata keçirildi. Az vaxt içərisində 
respublika həyatında böyük dönüş başlandı. Heydər Əliyevin 
respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycan SSRİ miqyasında 
hər sahədə ön cərgəyə keçərək böyük uğurlar qazandı. Bunlar yaxşı 
məlumdur. Həyat göstərdi ki, məhz rəhbərdən, dövlətin, xalqın 
müqəddəratı üçün cavabdeh olan şəxsiyyətin bacarıq və 
qabiliyyətindən çox şey asılıdır. Heydər Əliyevin məhz istedadı, 
bilik və bacarığı nəzərə alınaraq SSRİ kimi qüdrətli dövlətin 
rəhbərlərindən biri oldu. Orada da o, böyük nüfuz və qabiliyyət 
sahibi olduğunu göstərdi. 

Çox təəssüf ki, Heydər Əliyevdən sonra respublikamıza 
rəhbərlik edənlər xalqımızı olduqca çətin vəziyyətə saldılar. Səriş- 
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təsizlik, siyasi rəhbərlikdə təcrübəsizlik bizi ağır nəticələrə gətirib 
çıxardı. Qazanılmış nailiyyətlər itirilməyə başlandı. Özbaşınalıq, 
ayrı-ayrı qruplar arasında hakimiyyət hərisliyi Azərbaycan xalqını 
böyük fəlakətlərə yuvarlandırdı. 

Xalq öz taleyinin çətin vaxtında nicatını yenə Heydər Əliyevdə 
gördü, bütün ümid və inamını ona bağladı. 1993-cü ilin sonlarında 
yenidən respublikaya rəhbərlik etməyə başlayan Heydər Əliyev 
həm xarici, həm də daxili təxribatları, münaqişələri, müxtəlif 
maneələri aradan qaldıraraq Azərbaycanın həyatında sabitlik 
yaratdı. Həyatımızın bütün sonrakı gedişi onun bu andına tam sadiq 
olduğunu təsdiq etdi: "Mən bütün varlığımı, həyatımı, amalımı öz 
xalqıma sədaqətlə xidmət etməyə həsr etmişəm və bundan sonra da 
edəcəyəm". 

Daim xalq içərisində olmaq, xalqın istək və arzularını dərindən 
öyrənmək, qarşıya çıxan hər bir məsələni operativ həll etmək və 
ayrı-ayrılıqda hər bir insana qayğı göstərmək, yuxarıda qeyd 
etdiyim kimi, Heydər Əliyevin fəaliyyətinin məhək daşıdır. Mən 
hələ o illərdə məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında bir sıra 
məsul vəzifələrdə işləyərkən bu qayğını, bu iş üslubunu yaxından 
müşahidə etmişəm. Şəki, Bərdə, Cəlilabad, Sabirabad, Ağdam, 
Ağcabədi, Şamaxı, Kürdəmir rayonlarında və digər bölgələrdə 
onun zəhmətkeşlərlə görüşlərini yaxşı xatırlayıram. O, pambıq 
tarlalarında, taxıl zəmilərində, üzüm plantasiyalarında əmək 
adamları ilə görüşüb hal-əhval tutur, hər bir rayonun, əmək 
kollektivinin problemlərinin həllinə operativ kömək göstərirdi. 
Mən Zaqatalada işləyərkən bu rayonun bir sıra problemlərinin həlli 
onun köməyi və qayğısı ilə mümkün olmuşdu. Mənim doğma 
yurdum İsmayıllıya Heydər Əliyevin dəfələrlə getməsi və bu 
rayonun camaatının işlərinə yüksək qiymət 
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verməsi qəlbimizdə qürur hissi doğurur. Məhz onun qayğısı 
sayəsində bu rayonda da böyük quruculuq işləri həyata 
keçirilmişdir. Xüsusilə, 1981-ci ildə baş vermiş zəlzələnin ağır 
nəticələri qısa müddətdə aradan qaldırılmışdır. İsmayıllı 
zəhmətkeşləri respublikanın inkişafına həmişə öz töhfələrini 
vermişlər. Onlar rayonun adına xələl gətirən heç bir nöqsana yol 
verməmişlər. Daim Heydər Əliyevin Azərbaycanın tərəqqisi 
naminə apardığı siyasətə bacardıqları dəstəyi göstərmişlər. Bu 
rayondan yüzlərlə alim, mütəxəssis çıxmışdır. İsmayıllılar öz 
vətənpərvərliyi, digər yüksək keyfiyyətləri ilə fərqlənmişlər və 
qarşıdakı prezident seçkilərində yenə də Heydər Əliyevə yekdiliklə 
səs verəcəklərini bildirmişlər. 

Həyat heç də həmişə bir axarda olmur. Onun eniş-yoxuşu, 
dolanbacları da kifayət qədərdir. Bu gün problemlərimiz az deyil. 
Qarabağ kimi böyük dərdimiz var. İnsanların arzu və istəklərini 
yerinə yetirmək, Azərbaycanı qüdrətli və möhkəm etmək, onun 
şərəfini daim qorumaq üçün səylərimizi qat-qat artırmalıyıq. 

İnam böyük qüvvədir və qələbəni təmin edən mühüm amildir. 
Bu inam xalqımızın ürəyində artıq möhkəm yer tutmuşdur. 
Hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyevin müdrik siyasəti, onun 
dünyamiqyaslı nüfuzu, həyata keçirdiyi tədbirlər əminlik yaradır 
ki, Azərbaycan xalqı müstəqillik və demokratiya yolunda daha 
inamla irəliləyəcək, qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə 
çatacaqdır. 

              
                                                                      Rəşid 

MAHMUDOV,  
Respublikanın əməkdar jurnalisti. 
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RAHAT YOLÜMÜZ ÜÇÜN 

                            RƏHBƏRƏ BORCLUYUQ 
                           

 Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərmişdir.  
                    Bunu bilirəm, buna da güvənirəm. 
                                                                     

HEYDƏR ƏLİYEV 
 
Azərbaycanın qədim diyarı Lahıc qəsəbəsinin inkişafında yeni 

mərhələ möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının adı 
ilə bağlıdır. Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində respublikaya 
rəhbərlik edərkən Heydər Əliyev digər bölgələr kimi İsmayıllı 
rayonuna, onun Lahıc qəsəbəsinə də diqqət və qayğı göstərirdi. 

Dağ rayonlarında güzəran yolların abadlığından asılıdır. Dağ 
kəndlərinin həyatında elm və texnikanın nüfuz etməsi yollar, 
körpülər, onların vəziyyətinə qayğı ilə şərtlənir. Əhalinin rifahında 
gediş-gəlişin rahatlığı, ucuzluğu həlledici rol oynayır. 

Lahıcın yolu sıldırımlı qayalardan, dərin dərələrdən, 
Girdmançay kimi dağ çayından keçir. Bu qəsəbəyə rahat maşın 
yolunun çəkilməsi müşkül işə bənzəyirdi. Belə yolun çəkilməsi çox 
böyük pul, vaxt və zəhmət tələb edirdi. Keçmiş İttifaqın 
büdcəsindən həmin vəsaitin alınması da asan iş deyildi. Yolların 
çəkilməsinə, körpülərin tikilməsinə vəsait ayırılmasına nail olmaq, 
müasir maşın və mexanizmlər əldə etmək, çətin relyef şəraitində 
onlardan təhlükəsiz istifadə o vaxtkı respublika rəhbərliyinin 
təşəbbüsü, səyi və zəhməti sayəsində mümkün oldu. 
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Yaxşı yadımdadır. Lahıc qəsəbəsinə yol çəkilirdi, körpü 
salınırdı. Bu illər işçilər də, onlara əl tutan camaat da möhtərəm 
Heydər Əliyev cənablarının qayğısını hiss edirdilər. Demək olar ki, 
hər addımda qarşıya çıxan çətinliklərin həllində hər kəs onun 
himayəsini hiss edirdi. Görülən bu işdə təşəbbüskarlıq və vüsət 
dəstəklənirdi. Bir sözlə, bu yolun çəkilişinin özü də əlamətdar 
hadisə idi. 

Nəhayət, Lahıca təzə yolla, körpü ilə ilk maşınlar gəldi. O 
günlər qəsəbədə bayram əhval-ruhiyyəsi vardı. Sanki salınan 
"həyat yolu" idi. Hər kəs bu qayğıya görə respublika rəhbərinə 
minnətdarlığını bildirirdi. 

Camaatın güzəranını yaxşılaşdıran, onların həyatına yeni məna 
verən yola Heydər Əli yolu, körpüyə Heydər körpüsü dedilər. Xalq 
öz sevimli rəhbərinə məhəbbətini, minnətdarlığını belə ifadə etdi. 

Bu gün qonaqların, yerli camaatın təhlükəsiz gediş-gəlişi, 
rahatlığı rəhbərimizə minnətdarlıq hissi doğurur. 

 
Mirdamət SADIQOV,  

Dövlət İqtisad Universitetinin 
 prorektoru, professor. 
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                         İLLƏRƏ BƏRABƏR ANLAR 

 
Müvəffəqiyyət heç zaman öz-özünə gəlmir,  
müvəffəqiyyətlərə nail olmaq üçün böyük,  

düşünülmüş, ardıcıl və müntəzəm iş aparılmalıdır. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV 
 
1969-cu ildə Bakı Plan-Uçot texnikumunun axırıncı kursunda 

oxuyurdum. Xəbər yayıldı ki, bizim indiki prezidentimiz, çox 
hörmətli Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
seçilib. O vaxt Azərbaycanda, xüsusən də Bakı şəhərində vəziyyət 
çox ağır idi. İnsanların respublikada işlərin qaydaya düşəcəyinə 
inamı qalmamışdı. Hər yerdə özbaşınalıq, hərcmərclik hökm 
sürürdü, iqtisadiyyat tənəzzülə uğramışdı. Ali məktəblərə vəzifəli 
şəxslərin uşaqları müxtəlif əyri yollarla qəbul olunurdular. 

O vaxt Bakıda yaşayırdım. Ailəmiz bir neçə il əvvəl tikilmiş 
yarımçıq istifadəyə verilmiş (yeni salınmış yaşayış massivlərinin 
hamısı belə kəm-kəsirli idi) mikrorayonlardan birinə köçmüşdü. 
Qaz, işıq, su üzünə həsrət idik. 

Onun hakimiyyətə gəlişi qısa müddətdə hər şeyi yaxşılığa doğru 
dəyişdirdi. Cənab Heydər Əliyev öz gəlişi ilə Bakı şəhərinin hər 
yerinə sanki yeni nəfəs, yəni abu-hava gətirdi. Bütün bu yenilikəri 
biz gənclər daha tez görür, daha tez duyur və düzgün 
qiymətləndirməyi bacarırdıq. 

Yorulmaq bilməyən bu böyük insanın tələbkarlığı sayəsində 
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nəhayət, 1970-ci ildən başlayaraq ali məktəblərin qapıları elmə, 
biliyə can atan sadə insanların övladlarının, fəhlə-kəndli balalarının 
üzünə açıldı. Mən də onlardan biri idim. 

Məhz Heydər Əliyevin yaratdığı düzgünlük, obyektivlik 
hesabına indiki N.Tusi adına APİ-nin tarix fakültəsinə qəbul 
olundum. 

O dövrdəki gəncliyin bir nümayəndəsi kimi məndə də savadlı, 
işgüzar, bacarıqlı, fədakar, sonsuz dərəcədə təşəbbüskar yenilikci, 
adamlarla tez dil tapmağı bacaran, ən nəhayət isə istedadlı bir insan 
olan Heydər Əliyev şəxsiyyətinə böyük maraq və pərəstiş yaratdı. 
Onun hər bir çağırışı biz tələbələri yeni-yeni qələbələrə 
ruhlandırırdı. 1974-cü ildə mən artıq ali məktəbi bitirmək üzrə 
idim. 

Cənab Heydər Əliyev institutumuzun alimləri və tələbə heyəti 
ilə görüş keçirirdi. O, öz çıxışında qeyd etdi ki, Bakı şəhərində 
yaşayan əlaçı tələbə məzunların heç olmasa 6 ay da olsa kənd 
rayonlarında işləməsi zəruridir. İnstitutun dissertantı olduğum 
halda bu təşəbbüsə qoşularaq mən 1974-cü ildə müəllim işləmək 
üçün təyinatımı doğma İsmayıllı rayonuna götürdüm. Ailəmiz 
Bakıya bu rayondan köçmüşdü. Cəmi 6 ay şəhər 3 saylı orta 
məktəbində tarix müəllimi işlədim. 

Həmin illərdə cənab Heydər Əliyev qadın kadrların irəli 
çəkilməsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərirdi. 

İsmayıllı Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, çalışqanlığı 
və bacarığı ilə İsmayıllıların hörmətini qazanan Tamara xanım 
Hümbətova idi.O, Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçılarından 
sayılırdı. 

Tamara xanım məni 1975-ci ilin fevralında raykoma işə gətirdi. 
İllər ötdükcə biz gənclərin SSRİ miqyasında respublikamızı bütün 
sahələrdə irəli aparan Heydər Əliyev şəxsiyyətinə hör- 
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mət və məhəbbətimiz birə-beş artırdı. Bu böyük şəxsiyyətə hörmət 
artıq SSRİ məkanında getdikcə artırdı. İsmayıllılar sevinirdilər ki, 
məhz H.Əliyevin düzgün kadr siyasətinin nəticəsində 1976-cı ildə 
Qəşəm Aslanov kimi xeyirxah, işgüzar, ən başlıcası isə istedadlı bir 
insan rayonumuza rəhbər vəzifəyə göndərilmişdir. 70-ci illərdə 
H.Əliyev Azərbaycan gəncliyinin hərtərəfli inkişafı üçün geniş 
meydan açmışdı. Mən bunu rayon komsomol komitəsinin birinci 
katibi kimi keçirilən tədbirlərdə əyani şəkildə görürdüm. O, bizim 
hər birimizlə səmimi görüşür, hal-əhval tutur, daha çox təşəbbüskar 
olmağı tövsiyyə edirdi. 

İsmayıllılar 70-ci illərdən başlayaraq daim respublika rəhbəri 
H.Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduqlarını yaxşı 
bildiklərinə görə onun həyata keçirdiyi bütün tədbirləri 
dəstəkləyirdilər. 

Diqqət və qayğı qarşılıqlı olduğuna görə bu münasibət rəhbərə 
getdikcə böyük el məhəbbətinə çevrilirdi. İsmayıllıda geniş tikinti-
quruculuq işləri aparılırdı. Hər il sel daşqınları zamanı onlarla 
insanın ölümünə səbəb olan və rayonun 30-dan çox yaşayış 
məntəqəsi üçün böyük təhlükə mənbəyi olan Girdiman çayı 
üzərində, Lahıc və Basqal zonaları istiqamətində böyük körpülər 
salınırdı. Qalaçıq və Topçu kəndlərinə gedən yollardakı körpülər 
yenidən qurulurdu. 

İsmayıllı şəhərində bir-birindən yaraşıqlı müasir tələblərə cavab 
verən neçə-neçə ticarət və başqa xidmət obyektləri sürətlə inşa 
edilirdi. Kolxoz və sovxozlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalını artırmaq və məhsuldarlığını yüksəltmək sahəsində 
böyük uğurlar qazanılırdı. 

1981-ci il iyul ayının 23-də xalqımızın müdrik oğlu, Sovetlər 
İttifaqının sayılıb-seçilən rəhbərlərindən biri, Sov.İKP MK Siyasi 
Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci 
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katibi Heydər Əliyev rayonumuza gəldi. İsmayıllılar öz rəhbərlərini 
hədsiz sevinc hissi ilə qarşıladılar. 

O, rayonla tanışlıqdan sonra mədəniyyət evində partiya-
təsərrüfat fəalları ilə geniş müşavirə keçirdi. Qarşıda duran illərdə 
rayonun sosial-iqtisadi inkişafı üçün dəyərli məsləhətlərini verdi. 
İsmayıllı şəhərində yeni tikilmiş "Zəka" kitab evinin və "Talıstan" 
restoranının açılışında iştirak etdi. Daha sonra isə cənab Heydər 
Əliyevi müşayiət edən maşın karvanı İvanovka kəndinə yan aldı. 
Kalinin adına kolxoz qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi üçün 
gözəl bir məktəb idi, respublikanın bütün rayonlarından buraya 
cənab H.Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən semi-nar-müşavirədə 
iştirak etmək və bu təsərrüfatın heyvandarlıq və əkinçilik sahəsində 
qazandığı iş təcrübəsini öyrənmək üçün raykom katibləri, RİK 
sədrləri, kənd təsərrüfatı idarələrinin rəisləri və çoxsaylı 
mütəxəssislər gəlmişdilər. 

H.Əliyevin ömür-gün yoldaşı Zərifə xanım Əliyeva da İvanovka 
kəndinə gəlmişdi.O, kolxozun mehmanxanasında qalırdı. Mən 
rayon icraiyyə komitəsi sədrinin müavini kimi təşkilati işlərə 
cavabdehlik daşıdığıma görə orada idim. Orada Zərifə xanımla 
tanış oldum. Onun necə alicənab, xeyirxah, səmimi, mehriban və 
sadə bir insan olduğunu gördüm və duydum. Zərifə xanım özünü o 
qədər sadə aparırdı ki, heç kəs deyə bilməzdi bu Heydər Əliyev 
kimi böyük bir insanın həyat yoldaşıdır. Tədbir boyu onun həyat 
yoldaşına olan diqqət və qayğısı, yorulmadan çalışdığından daim 
sağlam və gümrah olması üçün narahatçılığı ona olan əsl böyük 
məhəbbətin açıq-aydın təzahürü idi. Lakin dünyasını tez dəyişmiş, 
gözəl insan, gözəl qadın Zərifə xanım mənim xatirimdə beləcə 
gördüyüm kimi yaşayacaqdır. Məhz Zərifə xanımın bir həkim kimi 
həyat yoldaşına olan böyük diqqət və qayğısının nəticəsidir ki, hal-
hazırda da hör- 
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mətli prezidentimiz yaşının bu dövründə həm fiziki cəhətdən 
sağlamlığı, daim gümrahlığı, siyasət meydanında aqilliyi, adilliyi, 
kamilliyi ilə dünyanın bir çox dövlət başçılarının, məşhur 
insanların həsəd apardığı heyrətamiz bir şəxsiyyətə çevrilib. İndiki 
təlatümlü dünyanın gözü qarşısında, yaşının belə bir çağında onun 
insanlar qarşısında saatlarla ayaq üstə, heç bir sənədi oxumadan 
nitq söyləməsi, eynəksiz hərəkəti bunu birdaha əyani sübut edir. 

Hamıya məlumdur ki, 1981-ci il noyabr ayının axırıncı günü 
Azərbaycanımızın dilbər guşəsi olan İsmayıllıda əhalinin şirin 
yuxuda olduğu bir vaxtda gecə yarısında təbii fəlakət - güclü və 
davamlı təkanlarla müşayiət olunan zəlzələ baş verdi. Dağılan və 
uçan evlər çox idi. Bir anın içində əhaliyə külli miqdarda maddi 
ziyan dəymişdi. Qışın sərt hava şəraitinə baxmayaraq yeraltı 
təkanlar fasiləsiz davam etdiyi üçün adamlar qorxudan, təhlükədən 
xilas olmaq məqsədilə hamılıqla küçələrə səpələnmiş, tonqal 
qalayıb ətrafına toplaşırdılar. Yaxşı ki, bu faciədən ölənlər yox idi. 
Az zədə alanlara isə evlərdə tibbi yardım edilmişdi. 

Bu fəlakət dərhal raykomun birinci katibi Qəşəm müəllim 
tərəfindən ölkə rəhbərliyinə çatdırıldı. Qonşu rayonlarımız haraya 
çatmadan, səhər tezdən ilk olaraq Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Heydər Əliyevin göstərişi ilə rayona köməklik etmək 
məqsədilə yaradılmış komissiya Respublika Nazirlər Soveti 
sədrinin müavini Əliş Ləmbəranskinin rəhbərliyi ilə rayona gəldi. 
Xüsusilə rayon mərkəzində çöldə gecələyən əhalini soyuqdan 
qorumaq üçün Heydər Əliyevin tələbkarlığı və SSRİ miqyasında 
ona olan hörmətə görə ordu hissələrinin əsgərləri tərəfindən şəhərin 
müxtəlif məhəllə və küçələrində 300 nəfərlik hərbi çadırlar gətirilib 
quruldu, qazlaşdırıldı. Rusiyadan və ölkənin 
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müxtəlif respublikalarından yaşamaq üçün 200-dən çox vaqon -
evlər gətirilərək ehtiyacı olan insanlara paylandı. 

Fərdi evlərin tikinti və əsaslı təmiri üçün əvəzi ödənilmədən 
tikinti materialları gətirilərək əhaliyə çatdırıldı. 

İsmayıllıya yardım cənab Heydər Əliyevin tam diqqət 
mərkəzində idi. Lakin bununla belə buradakı təbii fəlakət onu ciddi 
narahat edirdi. Bu narahatlıq 1981-ci il dekabrayının 5-də onun 
İsmayıllıya ikinci gəlişinə səbəb oldu. O, rayona daxil olanda bir 
neçə ay əvvəlki gəlişində gördüyü abad İsmayıllıdan əsar-əlamət 
qalmamışdı. Rayondakı dağıntılar, adamların narahat dolu, lakin 
imdad diləyən, ona tikilmiş qəm-qüssəli baxışlarını gördükdə 
kövrəldi, hamılıqla hər birimizi kövrəltdi. 

O, oradan dərhal rayon mərkəzində və kəndlərdə evləri zəl-
zələdən dağılmış vətəndaşların həyətlərinə getdi, onlara qısa 
müddətdə yardım ediləcəyini, hərtərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə 
olunacaqlarını bildirdi. 

Mən RİK sədrinin müavini - rayona dəymiş ziyanı müəyyən 
etmək üçün qərargahın rəhbəri kimi tələsik iş otağıma qayıtdım. 
Çünki zədələnmiş yaşayış evlərinə, içtimai binalara baxış 
keçirildikdən sonra respublikanın aid nazirlik və baş idarələri 
rəhbərlərinin və rayon fəallarının iştirakı ilə raykomun iclas zalında 
geniş müşavirə keçirilməsinə ciddi hazırlıq işləri görülürdü. Bunun 
üçün lazımi məlumatları mən hazırlayırdım. 

Tədbirin başlanmasına az vaxt qalırdı. Mənə verilmiş tapşırığı 
artıq başa çatdırmaq üzrə idim. Birdən iş otağımın qapısı açıldı. 
Cənab Heydər Əliyev Qəşəm müəllimin müşayiəti ilə içəri daxil 
oldu. Mən dərhal ayağa qalxdım. Onlara yaxınlaşdım. O, kədərli, 
qayğılı və iti baxışları bir daha gördüm. Mənimlə çox səmimi və 
meribanlıqla görüşdü. Kimliyimlə maraqlandı. Tutduğum vəzifə 
üçün gənc olduğumu bildi. Qəşəm müəllimin qadın- 
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ların irəli çəkilməsi istiqamətində onun işindən razı qaldığını 
duydum. Otaqdakı böyük çatları gördü. Həmin an otaqda güclü 
təkanın yaratdığı təsir dərhal hiss olundu, bina əsməyə başladı. 
Buna baxmayaraq, o, heç nə hiss etdirmədən mənə sual dolu 
nəzərlərlə baxaraq belə vəziyyətdə işləməkdən qorxursunuz? - 
dedi. Mən dedim, xeyr, yoldaş Əliyev, buna artıq adət etmişəm. O, 
üzünü Qəşəm müəllimə çevirərək dedi: 

- Buraya yəqin ki, çox insanlar gəlir, onlar üçün təhlükəli ola 
bilər. RİK üçün yeni bina tikilməlidir. 

Siz gecə-gündüz işləyin, ziyan çəkmiş əhalinin müraciətlərinə 
daha həssas və qayğıkeşliklə yanaşın. Biz İsmayıllının yenidən 
tikilməsi üçün bütün tədbirləri görəcəyik. 

Hər şey onun dediyi kimi oldu. 
İsmayıllı səfərindən sonra cənab Heydər Əliyev MK-da büro 

iclası keçirdi. Zəlzələnin rayonumuza vurduğu ziyanların nəticələri 
barədə bu məsələ üçün məsul olan Ə.Ləmbəranskinin məlumatı 
dinlənildi. Nazirlər Kabinetinə, bütün nazirlik, komitə və baş 
idarələrinə xüsusi göstəriş verildi. 

Çox qısa bir müddətdə İsmayıllıda zəlzələnin nəticələri aradan 
qaldırıldı. Biz sonralar da Heydər Əliyevin İsmayıllıya diqqət və 
gayğısını daim görürdük. Bu gün fəxrlə deyə bilərik ki, müasir 
İsmayıllı məhz Heydər Əliyevin yetirməsidir. Bu dahi insanla 
görüşlərim ömrümün ən yaddaqalan və heç vaxt unudulmayan 
anlarına çevrilib. Elə anlar ki, onların hər birinin tutumu neçə-neçə 
illərə də bəs edər. 

Əzizə VÄHABOVA, 
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 

başçısının müavini, 
rayon "Sevil" qadınlar 

məclisinin sədri. 
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                       YÜKSƏLİŞƏ APARAN GƏLİŞ 

 
Rəhbər işçinin mənəvi siması, mənəvi  

nümunəsi adamların tərbiyəsində mühüm amildir. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV 
 
Ali təhsildən sonrakı əmək fəaliyyətinə başlamağım haqqın 

bərqərar olduğu, ədalətin zəfər çaldığı dövrlərə düşür. Ötən illərin 
zirvəsindən arxaya çevrilib baxanda xoşbəxt bir həyat yaşadığıma, 
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev mərhələsində işlədiyimə görə 
yenidən sevinirəm. 

Ali məktəbi qurtarandan sonra cəmi iki il müəllim işləmişdim 
ki, raykomun birinci katibi Tamara Hümbətova məni dəvət edib, 
rayon qəzetinin redaktoru vəzifəsinə təsdiq olunmaq üçün Mərkəzi 
Komitəyə göndərdi. Mərhum Teymur Əliyevin təqdimatından 
sonra möhtərəm Heydər Əliyev sualsız məni təsdiq etdi. Göydə 
Allah, yerdə rəhbərdən savayı heç kimi olmayan bir sıravi 
müəllimin redaktor təyin olunması çox az adama təəccüblü gəldi. 
Çünki dövr 1969-cu ilə qədərki zəmanədən fərqli idi. Hər kəsə 
obyektiv, ədalətli münasibət göstərilirdi. Cənab H.Əliyev bölgələrə 
rəhbərliyi də adil insanlara həvalə edirdi. Bu insanlar respublika 
rəhbərinin müəyyən etdiyi xətdən kənara çıxmağı fikirlərinə belə 
gətirmirdilər. Onun dühası qarşısında, şəxsiyyəti önündə qanundan 
kənar hərəkətə yol verməyi kimsə özünə rəva bilməzdi. 
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Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir rayon, hər bir təşkilat 
rəhbərin gündəlik qayğısını öz üzərində hiss edirdi. H.Əliyevin 
yerlərə səfərləri yeni asfalt yollar çəkilməsi, körpülər salınması, 
çoxsaylı sosial obyektlər, yaşayış evləri tikintisi, suvarma kanalları, 
su kəmərləri çəkilişi ilə nəticələnirdi. 

İsmayıllı gözəl təbiəti, şaqraq dağ çayları, müqəddəs yerləri, 
mehriban, səmimi, dövlətçilik mövqeyində möhkəm durmağı 
bacaran insanları, milli ruhlu, dəyanətli, dönməz, yenilməz rəhbərə 
sədaqəti ilə seçilir. Rayonumuzun bir xoşbəxtliyi də ondadır ki, 
milli taleyimizin cavabdehi, xalqımızın xilaskarı, bənzərsiz lideri, 
yorulmaz öndəri Heydər Əliyev bir ildə iki səfəri ilə İsmayıllını 
şərəfləndirib, qədim tarixinə müasir səhifələr yazıb. 

1981-ci ilin iyul ayında H.Əliyev ilk dəfə İsmayıllıya qədəm 
basdı. Kənd təsərrüfatında qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və 
tətbiqi ilə bağlı İvanovkada respublika seminarı keçirdi. Ailəsi ilə 
birgə həmin kənddə gecələdi. Girdiman üzərində salınmış körpünü, 
müasir kitab evini, digər sosial və iqtisadi obyektləri təntənəli 
şəraitdə açdı. Heydər Əliyevin iqtisadi və sosial siyasətini rayon 
miqyasında dönmədən həyata keçirən Qəşəm Aslanovun rəhbərliyi 
ilə yenidən qurulmuş, tərtib olunmuş, tikilmiş ticarət obyektlərini 
gəzdi. Ağsaqqallarla, əsl əmək adamları ilə görüşdü. Bu görüşlərin 
ən səmimisi o dövrdə 97 yaşı tamam olan, hələ də kommunal 
təsərrüfatmda işləyən Məşədi Kərim kişi ilə oldu. Çoxları 
düşünürdü ki, nəsə xahiş edəcək, nəsə istəyəcək. Əksinə - ağşaqqal 
Heydər Əliyevə cansağlığı dilədi, həyatının firavanlığından, rayon 
rəhbərinin xeyirxah əməllərindən, əhaliyə göstərilən qayğıdan 
danışdı. 

Möhtərəm Heydər Əliyevin gəlişi münasibəti ilə fəallar 
yığıncağı çağırılmışdı. Böyük insanın, milli iftixarımızın, bütün 
res- 
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publika nailiyyətlərinin təşkilatçısının qarşısında mən də çıxış 
etdim. Rayon Xalq Maarif şöbəsinin müdiri kimi bu sahədə həyata 
keçirilən siyasətin uğurlu nəticələrindən danışdım. 

H.Əliyev Girdiman çayının üstündə körpünün tikintisinə 
baxarkən Qəşəm Aslanova dedim ki, Lahıca gedək. O, yolların hələ 
qorxulu olduğunu bildirdi. Atla getməyi də məsləhət görmədi. 
"Ancaq mən növbəti ildə İsmayıllıya yox, Lahıca gələcəyəm. Xahiş 
edəcəyəm ki, bütün markadan olan maşınlar ardımca gəlsin. 

Moskvaya - SSRİ rəhbərliyinə irəli çəkildiyi üçün gələ bilmədi, 
lakin bu sözlər bəs etdi ki, məsul adamlar yol çəkilişində əsaslı 
dönüş yaratsınlar. Həqiqətən, bir ildən az bir müddətdə Lahıca 
bütün markadan olan maşınlar işləməyə başladı. Bu xoş gəliş, 
İsmayıllıya, onun qədirbilən əhalisinin mənəvi dünyasına edilən bu 
yay səfəri rayonumuzun iqtisadi və aqrar inkişafına böyük sürət 
verdi, kəndlərin sosial simasının köklü surətdə inkişafı proqramı 
oldu. İsmayıllı həyatı Heydər Əliyev dühasının qüdrətilə yeni 
mərhələyə qədəm qoydu. 

Baş vermiş fəlakət rəhbər qüdrətilə səadətə çevrilə bilərmiş?! 
1981-ci ilin 30 noyabrında İsmayıllıda 6 baldan yuxarı gücə malik 
zəlzələ oldu. Sonra güclü təkanlar davam etdi. Millətin hər 
günündə onunla olan möhtərəm Heydər Əliyev İsmayıllıya gəldi. 
Ziyan çəkmiş evlərə baxdı, sakinlərlə görüşdü, hamıya ürək-dirək 
verdi, hamının qəlbinə ümid nuru caladı. Zəlzələnin nəticələrini 
aradan qaldırmaq üçün Əliş Ləmbəranskinin başçılığı ilə qərargah 
yaratdı. 'Tikmək-qurmaq kişilikdən nişanədir" deyə Qəşəm 
Aslanov yeni quruculuq işləri üçün daha geniş meydan tapdı. 

Əslində zəlzələ elə böyük dağıntılara səbəb olmamışdı, elə çox 
maddi ziyan vurmamışdı. Lakin zəlzələnin baş verməsi fak- 
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tından hörmətli Heydər Əliyev əhalinin xeyrinə məharətlə istifadə 
etdi - ümumittifaq qərarının qəbul olunmasına nail oldu. Müsüslü, 
Ucar dəmiryol stansiyalarına saysız-hesabsız vaqonlar hər cür 
tikinti materialları ilə daxil olur və operativ qaydada boşaldılırdı. 
Rayon fəalları stansiyalarda növbətçi olur, yükün boşaldılması və 
daşınmasını təşkil edirdilər. Hər axşam da raykomdakı qərargaha 
görülən işlər barədə məlumat verirdilər. Bu minvalla İsmayıllı 
içərisində bəlkə də üç yeni İsmayıllı tikildi. Zəlzələyə qədər birtipli 
layihə ilə 6 məktəb inşa edilmişdisə, zəlzələdən sonra 18 məktəb və 
6 müasir tipli uşaq bağçası inşa edildi. 150-dən çox əlavə sinif 
otağı istifadəyə verildi. 8 tikinti-quraşdırma idarəsi yaradıldı. 

Nəhayət onu demək istərdim ki, hörmətli rəhbərimiz, millətin 
mənəvi atası, xilaskarımız, ümidgahımız, dövlətimizin qarantı, 
dövlətçiliyimizin qurucusu Heydər Əliyev qüdrəti, dühası, iradəsi 
zəlzələ ilə gələn fəlakəti tikmək-qurmaqla, böyük ürəyinin hərarəti 
ilə səadətə çevirdi. 

İsmayıllılar bütün etdiklərinə, İsmayıllını yüksəlişə çatdırdığına, 
ona, xüsusilə əhalisinə verdiyi yüksək qiymətə görə böyük insan, 
yenilməz rəhbər, dönməz diplomat, dahi siyasətçi, sabit 
həyatımızın təminatçısı möhtərəm Heydər Əliyevə həmişə 
minnətdardırlar. Ona 80 illiyi ərəfəsində daha möhkəm cansağlığı 
və Allah amanında olmağı arzulayırlar. 

Valeh SALEHOV, 
İsmayıllı Rayon İcra 

Hakimiyyətinin şöbə müdiri, 
Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü. 
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                GƏNCLƏRƏ ÖRNƏK OLAN İNSANLAR 

 
Cəmiyyətin gələcək tərəqqisibir çox cəhətdən  

indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən  
asılı olacaqdır. 

 
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
Heydər Əliyev və Azərbaycan! Bu iki adın mənasındakı 

böyüklüyü, ayrılmazlığı duymaq üçün Azərbaycanın son yarım 
əsrlik tarixinə nəzər salmaq kifayətdir. 

Azərbaycan 20-ci əsrin sonunda dövlət müstəqilliyi qazansa da, 
əslində bu tarixi hadisənin təməli dövlət başçısının 1969-cu ildə 
respublikamızın siyasi rəhbərliyinə gəlişi ilə qoyulmuşdur. Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər 
Azərbaycanın inkişafında intibah dövrü olmuşdur. Məhz bu dövrdə 
doğma respublikamızın hər bir bölgəsi-şəhərləri, kəndləri çox 
böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

1969-cu ilin isti yay günləri yaxşı yadımdadır. Orta məktəbi 
qurtarıb sənədlərimi ali məktəbə vermişdim. Elə bu vaxt da 
respublikada yaranmış yeni abı-havanı hamı kimi mən də də hiss 
etdim. Bütün sahələrdə haqq-ədalət bərqərar olunurdu. İlk dəfə idi 
ki, ali məktəblərə qəbul imtahanlarında bilik yeganə meyar idi. 
Yüzlərlə mənim kimi "kimsəsiz" gəncin yoluna işıq salan Günəş 
doğmuşdu. Bu Günəşin işığında Pedaqoji instituta (indi-ki APU-
ya) qəbul olunaraq, ilk arzuma çatdım. Həmin illərdə 
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gözlərimiz qarşısında yaradılan böyük sənaye müəssisələrinin, elm 
ocaqlarının, mikrorayonların, xiyabanların, çoxsaylı maddi-
mədəniyyət nümunələrinin şahidi olduq. 

Böyük siyasətçi-memar Heydər Əliyevin düşüncəsi ilə 
yaradılan, qurulan yeni Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, xüsusilə 
biz gənclər rəhbərin gündəlik qayğısını öz üzərimizdə aydın hiss 
edirdik. 

Bu gün biz tamamilə haqlı olaraq İsmayıllının 
iqtisadiyyatındakı, təhsilindəki uğurlarla, bütün ixtisaslar üzrə 
güclü kadr potensialımızla fəxr edirik. Bütün bunların mənbəyi isə 
məhz 1969-1982-ci illərdə möhtərəm prezidentimiz Heydər 
Əliyevin rayonumuza göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsində 
olmuşdur. 

Prezident 1993-cü ildə "Sobesednik"ə verdiyi müsahibədə 
müxbirin "Deməli siz xarakter etibarı ilə yaradıcı adamsınız. 
Həyatınız boyu heç dağıtmamısınız?" sualına cavab olaraq deyir: 
"Bakıdakı uçuq-sökük daxmaları dağıtmışam. Adamlar həmin 
daxmalarda yaşamır - zillət çəkirdilər. Biz həmin adamları abad 
mənzillərə köçürdük. Həyatım boyu yaxşı çox şey tikmişəm". 

Bu sözlər mənim xatirimə 1981-ci ilin noyabrında İsmayıllıda 
baş verən dəhşətli zəlzələ vaxtı möhtərəm Heydər Əliyevin millətin 
dadına çatmasını saldı. Gecədən xeyli keçmiş baş verən təbii 
fəlakət bütün sakinləri küçələrə tökmüşdü. Uşaq, böyük hamı əlini 
göyə qaldırıb Allahdan imdad istəyirdi. Bu çağırışa yerdəki 
xilaskarımız Heydər Əliyev gəldi. Dar günümüzdə bizimlə olan 
hörmətli rəhbər hamıya ürək-dirək verərək, zəlzələnin nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün əsaslı tədbirlər gördü. İsmayıllı yenidən 
daha planlı şəkildə qurulmağa başladı. Sakin- 
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lərin uçub-dağılmış köhnə daxmaları əvəzinə dövlətin köməyi ilə 
yeni yaraşıqlı evlər tikildi, asfalt yollar, körpülər salındı. Rayonun 
ən kiçik dağ kəndlərinə də tikinti materialları göndərildi; maddi 
köməklik göstərildi. Yaşadığım doğma Talıstan kəndinə də 
ikitərəfli asfalt yol çəkildi; yollar işıqlandırıldı, çoxlu yeni yaraşıqlı 
evlər tikildi. Kənd bu illərdə görkəmini demək olar ki, tamamilə 
dəyişdi, sakinlərin rifahı yaxşılaşdı, gəlirləri ilbəil artmağa başladı. 
Kəndimiz özünün gözəl təbiətinə uyğun yaraşıqlı, abad bir diyara 
çevrildi. Vaxtı ilə kəndin təbiətini 'Talıstan" poemasında böyük 
ilhamla vəsf edən sevimli şairimiz Səməd Vurğunun arzuları yalnız 
Heydər Əliyevin qayğısı və rəhbərliyi altında kəndin sədri Bilal 
Mahmudovun əlilə həyata keçirildi. S.Vurğun poemada yazırdı: 

 
Qolunu çırmasın igid oğullar, 

    Dağılsın bu daşlı, kəsəkli yollar, 
        Çəpərlər aradan bir-bir sökülsün, 

   Palçıqlı yollara çınqıl tökülsün, 
      Talıstan yolları düzəlsin dümdüz, 
       Burda seçilməsin gecəylə gündüz, 
     Axşam elektrik lampalar yansın, 

                          Onun işığına quşlar oyansın. 
 
1981-ci ildə İsmayıllının dadına çatan Heydər Əliyev 1993-cü 

ildə bütöv Azərbaycanın xilaskarı oldu. Torpağı, milləti 
parçalanan, dağılan Azərbaycanın aqil insanları göylərə deyil, 
Naxçıvana üz tutdular, xalqı bu bəladan yalnız ilahi qüdrətə, 
zəkaya malik olan Heydər Əliyev qurtara bilərdi. Canından çox 
sevdiyi, hə- 

 
 
 



80  
 

126 
 

yatı bahasına qurub-yaratdığı Azərbaycanı xilas etmək üçün 
yenidən Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, respublikamız 
zülmətdən işığa çıxdı. 

Yetmişinci illərədək nəinki bizim kənddə, heç İsmayıllıda da 
birtipli layihə üzrə tikilmiş məktəb binası, baxça yox idi. Bizim 
Talıstan kənd orta məktəbi isə uçuq-sökük, darısqal bir binada 
yerləşirdi ki, bu da tədrisin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərirdi. 

Yetmişinci illərdə Heydər Əliyevin qayğısı ilə rayonda bir neçə 
müasir tipli məktəb binası, baxçalar tikildi. Kəndimizdə də 
ikimərtəbəli 480 yerlik orta məktəb binası tikilib istifadəyə verildi. 
Həmin illərdə məktəbin maddi-texniki bazası möhkəmləndirildi ki, 
bu da kənddə təhsilin inkişafına böyük təkan oldu. Həmçinin bu 
illərdə kəndimizdə ikimərtəbəli uşaq baxçası da tikilib istifadəyə 
verildi. Rəhbərin sadalamaqla qurtarmayan bu qayğılarını 
əbədiləşdirmək üçün məktəbimizdə Heydər Əliyev guşəsi 
yaratmışıq. Müdrik rəhbərin həyat və fəaliyyətinin məktəblilərə 
dərindən öyrədilməsi gənclərimizin təlim-tərbiyəsində böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, Talıstan kənd orta məktəbi 
son illərdə qazandığı nailiyyətlərlə təkcə rayonda deyil, 
respublikada da qabaqcıl yerlərdən birini tutur. 

Bəli, möhtərəm prezident, Siz həyatınız boyu o qədər yaxşı işlər 
görmüşsünüz ki, onlar Azərbaycan xalqını, bu xalq isə Heydər 
Əliyevi daim yaşadacaqdır! Bu gün gənclərimizin dilindən cənab 
İlham Əliyevin bu sözlərini eşidəndə ürəyimiz dağa dönür: "Bütün 
vaxtlarda atamın mövqeyində dayanmışam. Çünki bilirəm ki, o 
haqlıdır. Mən indi də onun mövqeyindəyəm". 

Bir halda ki, Əliyevlər ailəsindən, alim qardaşlardan danışmağın 
yeridir, etiraf edirəm: Müdrik  insanla keçirdiyim günü 
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həyatımda ən dəyərli gün sayıram. Görkəmli alim, əsl insan, 
akademik Həsən Əliyevin adı bütün dünyada məşhurdur. Elə 
xoşbəxt adamlar da vardır ki, onlar bu müdrik insanla - təbiətin, 
torpağın, insanlığın keşiyini çəkən, onun qorunması üçün "Həyəcan 
təbili" çalan dahi ilə həmsöhbət olub, onunla duz-çörək kəsiblər. 
Tale elə gətirdi ki, mənə də bu müdrik insanla həm-söhbət olmaq 
xoşbəxtliyi nəsib oldu. 

Yaxşı yadımdadır İsmayıllı Rayon Partiya Komitəsində təşkilat 
şöbə müdiri işləyirdim. 1982-ci ilin ilıq payız günlərindən biri idi. 
Xəbər verdilər ki, Bakıdan qonaq gəlib. Qonağı qarşılamaq üçün 
küçəyə çıxanda, qarşımda simasından nur yağan böyük insanı - 
Həsən Əliyevi gördüm. Əziz qonağı yuxarı otağa dəvət etdimsə də 
imtina etdi. Yarızarafat dedi: "Cavan oğlan, bu cür gözəl havanı, 
təbiəti qoyub, darısqal otaqda darıxmırsan? Qəşəm müəllim 
haradadır?" Mən rayonun birinci katibi Qəşəm Aslanovun Lahıca 
getdiyini dedim.O məndən adımı, nə işlədiyimi soruşdu. Talıstan 
kəndindən olduğumu bildikdə - Bilal kişi necədir? - soruşdu. Mən 
Bilal Mahmudovun son dövrdə gördüyü işlərdən ağızdolusu 
danışaraq, onu da qeyd etdim ki, sizin rayona gəlişinizi eşitsə, ona 
xəbər vermədiyim üçün məni bərk danlayacaq. Akademik 
gülümsəyərək - "ağsaqqala zəhmət vermə, biz özümüz onun 
görüşünə gedərik", - deyib gəldikləri "QAZ-24"ə tərəf getdi. İşçi 
yoldaşlarıma Talıstana getdiyimizi deyərək mən də maşına 
oturdum. 

Talıstana qalxarkən qarşıda görünən meşələrimizə baxa-baxa 
alim mənə hər gün gördüyüm mənzərə haqqında elə məhəbbətlə 
danışırdı ki, qəlbimdə qürur hissi ilə yanaşı, doğma təbiətimizi bir 
daha yaxından  duymaq, hiss etmək,  sevmək 
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duyğuları yaranırdı. İndi də o günləri xatırlayanda düşünürəm: Ana 
vətənin hər bir ağacını, kolunu sevən, onun keşiyində duran bu dahi 
insan, vətənin 20 faiz torpağının işğalına dözərdimi? Əsla 
dözməzdi! Dünyaya vətənimin işğal olunmasını başa salmaq üçün 
yorulmadan "Həyəcan təbili" çalan əziz qardaşı Heydər Əliyevə 
etibarlı dayaq, yaxın köməkçi olardı. 

Kəndə çatan kimi Bilal dayı gəlib çıxdı. Hörmətli Həsən 
müəllimlə Bilal dayı çox mehriban görüşdülər və hiss etdim ki, bu 
iki müdrik insan çoxdanın tanışı, dostudurlar. Biz Bilal dayıgildə 
çörək kəsərkən, Qəşəm müəllim də gəlib çıxdı. Birlikdə Talıstanın 
zümrüd meşələrinin seyrinə çıxdıq. Söhbət edə-edə meşənin lap 
dərinliklərinə getdik. Hər çiçəkdən bir ətir qoxurdu. Yaşıl meşənin 
sükutunu arabir akademikin kəndin tarixi, meşədəki ağac növləri 
haqqında verdiyi suallar pozurdu: 

- Bilal kişi, deyirlər vaxtı ilə sizin meşələrdə şabalıdyarpaq 
palıd bitirmiş? 

-Bəli, mən də yaşlı kişilərdən eşitmişəm. Bunları bizim yerli 
əhali "qəmpil palıd" adlandırırlar, - deyə Bilal dayı cavab verdi. 
Gövdəsinə balta vurulmuş ağaclar görəndə Həsən müəllim bərk 
kədərlənir, kötükdən cücərən pöhrələri görəndə sevinirdi. O üzünü 
Qəşəm müəllimə və Bilal dayıya tutaraq, deyirdi: "Bir vaxt torpaq 
dilə gəlib şikayətlənəcək. Kimdən? Özünün "süd verib, bəslədiyi" 
insanlardan, sinəsinə yara vuranlardan, gözlərinə zəhər tozu 
üfürənlərdən". Siz isə bu torpağın dəyərli insanları, mənim 
dostlarım kimi təbiətin, torpağın, bitkilərin qayğısına qalmalı, 
meşələrimizi artırmalısınız. Meşəlik dərəcəsi sizdə o qədər də çox 
deyil, İsmayıllıda bu cəmi 29,2% təşkil edir. Üzünü Qəşəm 
müəllimə tutaraq dedi: "Bilirsən, deyirlər I Pyotr palıd ağacını 
kəsənlə özü məşğul olar, onu özü tənbeh edərmiş". 
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Akademikin söhbəti elə şirin, elə maraqlı oldu ki, "Səngər 
yerinə" necə gəlib çıxdığımızdan xəbər belə tutmadıq. Bilal dayı 
təklif etdi ki, burada bir az dincələk, sonra Cavanşir qalasına 
çıxarıq. Ağ çayın kənarında süfrə açıb, duz-çörək kəsdik. Dünya 
saflıq içində üzürdü. Bu dahi, müdrik insanların yanında 
olduğumdan böyük fərəh, qürur duyur, sinəm ürəyimə darlıq 
edirdi. Bəxtin, taleyin mənə bəxş etdiyi xoş anları yaşayırdım. 

Azacıq dincəlib, Cavanşir qalasına qalxdıq. Alim xeyli dayanıb 
qalaya baxdı, onun ətrafına dolandı, sanki ürəyində qalanın hər bir 
daşı, yazısı ilə söhbət eləyirdi. Qəşəm müəllim mənə üzünü tutub: 

- Aydın, 'Talıstan" poemasının qalaya aid hissəsini yada 
salsan yaxşı olar, - dedi. 

Mən iri bir daşın üstünə çıxıb sevimli şairimiz S.Vurğunun 
aşağıdakı misralarını böyük şövqlə söylədim: 

 
Burda əsrlərdən yadigar qalan, 
Üstünü çisginlər, dumanlar alan 

       Böyük bir qala var, dörd yanı hasar, 
                             Daşında paslanmış əski yazılar. 
                             Kimdir o sənətin böyük ustadı? 
                             Ölməz sənətkarın, sənətin adı! 

       Göz qoyun bu yerə, bir yadigardır... 
    Hər batan axşamın bir adı vardır. 

 
Hörmətli akademik məni diqqətlə dinləyib, üzünü bizə tutaraq 
dedi: 

-Xalqımızın qəhrəmanlıq tarixindən xəbər verən bu cür abidələri 
gərək yaxşı-yaxşı qoruyaq, bərpa edək. Bu sadə, elə-be- 
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lə daş hasar deyil, bu yurdumuzun, Azərbaycan xalqının tarixidir, 
mənliyidir, qəhrəmanlıq salnaməsidir. 

Qaladan asta-asta düşüb axşama yaxın, Bilal dayının evinə 
gəldik. Qonaqpərvər el ağsaqqallının yenidən süfrəsinin qonağı 
olandan sonra, Qəşəm müəllim və mən iş yerinə qayıtdıq. Həsən 
müəllimdən ayrılarkən, gəldikləri maşından yenicə çapdan çıxmış 
"Həyəcan təbili" kitabını götürüb mənə verdi. Böyük, unudulmaz 
xatirənin rəmzi olan bu kitabı - əziz insanın əziz hədiyyəsini 
yadigar kimi indi də saxlayıram. Həsən müəllimi isə Bilal dayı 
böyük ərklə, evində qonaq saxladı. 

Həsən müəllim səhəri gün tezdən bizimlə xudahafizləşib 
Qəbələ-Şəki-Zaqatala rayonlarının meşələrinə səyahət etmək üçün 
yola düşdü. Doğrudan da mən bu zaman hiss etdim ki, böyük 
insandan ayrılmaq özü də böyük dərddir... 

 
Aydın ƏZİZOV, 

İsmayıllı rayonundakı Talıstan 
 kənd orta məktəbinin direktoru, 

 ali kateqoriyalı müəllim,  
"Qabaqcıl maarif xadimi". 
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            EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK HƏYATDIR 

 
Təbiətə zərər vuranlar, təbiəti çirkləndirənlər,  
ona ağır yara vuranlar hamımızın düşmənidir. 

 
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
İsmayıllı rayonu coğrafi-iqtisadi cəhətdən zəngin, əsrarəngiz 

təbiətə malik ərazidir. Təbiətin gözəlliyi insanları daimi olaraq 
buraya maraq göstərməyə vadar etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, bu 
rayonun torpaqları kadastrına görə respublikada ən qiymətli torpaq 
tipinə aid edilmişdir. 

Mən 1977-ci ilin oktyabr ayında İsmayıllı rayonuna üzümçülüyə 
kömək məqsədilə getmişdim. Sonradan elə oldu ki, mən orada 
uzun müddət işləməli oldum. O dövrdə rayon partiya komitəsinin 
birinci katibi işləyən Qəşəm Aslanov məni qəbul edib dedi ki, 
yaxın günlərdə təsərrüfat başçılarını yığmışdıq. Onları işdən tez-tez 
ayırmaq olmur. Siz iki-üç gün Üzümçülük və Şərabçılıq Birliyinin 
baş direktoru Məhəmmədəli Süleymanovla üzümlüklərə baxın, 
sonra burada, zalda mütəxəssislərə məsləhətlər verərsiniz. Mən 
dedim ki, Qəşəm müəllim, mən məsləhət vermək üçün yox, iş 
görmək üçün gəlmişəm. Mən əməli iş görmək istəyirəm. O gündən 
də sahələrdə mütəxəssislər və fəhlələrlə əyani seminarlar başladı. 

Bu minvalla 1982-ci ilədək rayonda 15 min hektara yaxın 
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üzümlük salındı, 60 min tona qədər üzüm istehsal edildi. Qəşəm 
Aslanov çox geniş ürəkli və dünyagörüşlü adam idi. O, rayonu 
hərtərəfli inkişaf etdirirdi. İsmayıllılar etiraf edirdilər ki, rayon 
tanınmaz olub. 1982-ci ildə Qəşəm müəllim Azərbaycan KP MK-
yə işə gedəndə rayonda eyni vaxtda yüzlərlə obyektdə tikinti işi 
gedirdi. 

İsmayıllılar üçün əlamətdar vaxt 1981-ci ilin iyul ayında oldu. 
Qəşəm müəllim çox narahatlıqla dedi ki, Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi H.Əliyevin bizim rayona gəlişi gözlənilir. Biz gərək 
yoldaş H.Əliyevi layiqincə qarşılayaq. Bunun üçün rayonda səliqə-
səhman işi gücləndi. O vaxt tarlalarda "tarla evi" az idi. 
Müəyyənləşdirdik ki, yoldaş Heydər Əliyev yol boyu harada 
zəhmətkeşlərlə görüşə bilər. Həmin yerlərdə düşərgə tikmək lazım 
gəlirdi. Bunun üçün üç gün vaxt var idi. Qəşəm müəllim rayonun 
ərazisində dörd yerdə düşərgə tikməyi o dövrdə partiya komitəsinin 
ikinci katibi işləyən Məhəmmədəli Süleymanova tapşırdı. Bütün 
sutka boyu işləyib Xəlilli, Kürdmaşı, Təzəkənd, Girdiman çay 
körpüsünün yanında tarla düşərgələri tikildi, Kürdmaşı kəndində 
əhali təəccüb etdi ki, üç günə ikimərtəbli tarla evi necə hazır oldu. 

Nəhayət, 23 iyul 1981-ci il tarixdə rayonun fəalları başda 
Qəşəm Aslanov olmaqla, Ağsu rayonu ilə İsmayıllı rayonunun 
sərhəddində Girdiman çayının üstündəki körpüdə yoldaş Heydər 
Əliyevi qarşıladılar. O, əvvəlcə Xəlilli kəndində, sonra isə 
Kürdmaşı kəndində zəhmətkeşlərlə görüşüb səmimi söhbət etdi. 
İşləri və yaşayışları ilə maraqlandı. 

Sonrakı görüşlər rayonun başqa yerlərində də çox səmimi keçdi. 
Rayonun Kalinin adına kolxozunda rayonların rəhbər işçilərinin 
iştirakı ilə geniş seminar-müşavirə keçirildi və bu kol- 
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xoz "Qabaqcıl təcrübə məktəbi" adlandırıldı. Sonrakı, vaxtlarda 
rayonlardan kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri oraya qısamüddətli 
kursa gəldilər. Yekunda rayonun mədəniyyət sarayında 
zəhmətkeşlərlə görüş keçirildi. H.Əliyev yoldaş qeyd etdi ki, mən 
rayonun sosial-iqtisadi göstəriciləri ilə tanışam. Rayonda xeyli 
irəliləyiş var. 

Hörmətli prezidentimiz H.Əliyev Girdiman körpüsünün 
tikintisinə baxarkən dedi, Qəşəm (həmişə Qəşəm müəllimə adı ilə 
müraciət edirdi) mən Lahıca getmək istəyirəm. Lakin Q.Aslanov 
Lahıca getməyi məsləhət bilmədi, ona görə ki, yol çox pis 
vəziyyətdə idi. Maşın yolu yox idi, çaylarda körpülər salınmamışdı. 
Hər il yazda Girdiman çayı güclü sel axını vaxtı rayona xeyli ziyan 
vururdu və rayonun bir sıra kəndləri ilə əlaqəsini kəsirdi. 

H.Əliyev yoldaş elə buradaca əlaqədar yoldaşlara göstəriş verdi 
ki, Lahıc yolunu düzəltsinlər. O gələn il Lahıca gedəcəyini bildirdi. 
Az bir müddət ərzində gərgin görülən işin sayəsində Lahıc yolu 
hazır oldu, çayların üstündən körpülər salındı. Lakin yoldaş Əliyev 
artıq Moskvada yüksək rütbədə idi. Allah onu həmişə yüksəklikdə 
etsin! 

Böyük insanın sonrakı taleyi də mübariz oldu. Çünki o özü 
demişkən "həyatda şərəflə şərəfsizliyi, şəxsi rifahla ictimai borcu, 
tamahkarlıqla vicdanlılığı hər kəs özü seçir". 

Bir sözlə, biz o dahi rəhbərdən çox şey öyrəndik, hələ çox da 
öyrənəcəyik. 

 
Ə.RƏSULOV, 

Respublika Ekoloji Tərbiyə və təcrübəçilik 
     mərkəzi direktorunun müavini,  

     kənd təsərrüfatı elmləri namizədi. 
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GÖZÜMÜZÜN İŞIĞl ZƏRİFƏ XANIM 

 
Mən ailəmlə - uşaqlarımla da, nəvələrimlə  

də fəxr edirəm. 
 

HEYDƏRƏLİYEV 
 

Aşağıda sözügedən Savad Baratqızı Rəhimova 1937-ci ildə 
İsmayıllı rayonunda anadan olub. Düz otuz il rayonun çörək 
zavodunda işləyib. Mərhum Zərifə Əliyevanın xeyirxah əllərindən 
gözünə işıq gələn bu ananın minnətdarlıq məktubu həkimə 
yüzlərlə, minlərlə məhəbbət yarpaqlarından biridir. 

1975-ci ildə iş başında qəflətən gözlərim tutulmuşdu. Bununla 
əlaqədar olaraq həkimlər məni Bakı şəhəri Respublika Klinik 
Xəstəxanasına göndərdilər. Orada məni həkimlər - Kərimov Q. 
Səmədova, Xalidə xanım, Mina xanım müayinədən keçirdilər və 
məsləhət bildilər ki, müalicəni professor Zərifə xanım Əliyeva 
aparsın. Elə də oldu. Professor Zərifə xanım məndə bir kurs 
müalicə apardı. Bu müalicədən sonra həkimlər məni evə yazdılar 
və məsləhət bildilər ki, vaxtaşırı Zərifə xanımın yanında 
müayinədən keçim. 

Beləliklə, mən vaxtlı-vaxtında professor Zərifə xanımın yanında 
müalicə və müayinədə oldum. Xeyli vaxtdan sonra Zərifə xanımın 
səyi, qayğıkeşliyi, insanpərvərliyi nəticəsində mənim gözlərim tam 
sağaldı və həmin vaxtdan indiyədək gözlərimdən heç bir şikayətim 
olmayıb. 
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Bunun üçün mən bütün ömrüm boyu qayğıkeş insan, görkəmli 

alim Zərifə xanım Əliyevaya minnətdar olmuşam və indi də onun 
ruhu qarşısında baş əyirəm. 

Təəssüflənirəm ki, belə gözəl qayğıkeş, insan gözlərinə işıq 
verən bir həkim bu gün həyatda yoxdur. Lakin onun əziz xatirəsi 
şəfalı əllərin sahibini tanıyanların qəlbində daima yaşayacaqdır. 

 
Hörmətlə: 

Savad RƏHİMOVA, 
təqaüdçü. 

 
SÖZƏ SÖYKƏK: Akademik Zərifə Əliyevanın işlədiyi 

xəstəxanaya ayrı-ayrı illərdə İsmayıllı rayonundan müalicəyə 
göndərilən şəxslərdən bir qrupu ilə tanışlıq yerinə düşər: 

 
Rüstəmov Osman - Vəng kəndi  
Həmzəyev Sədi - Şəbiyan kəndi  
Mustafayev Asim - Günəşli qəsəbəsi  
Şiralıyev Namiq - Talıstan kəndi  
Abbasov Ağaələkbər - İsmayıllı şəhəri  
Çuqunov Nikolay - İvanovka kəndi  
Qədirova Qənirə - Mican kəndi  
Əmirov Həsən - İsmayıllı şəhəri  
Rəhimov Sayalı - Topçu kəndi  
Kazlotsev Anatoli - İvanovka kəndi  
Əhmədov Kənan - İsmayıllı şəhəri  
Zərbəliyeva Şahpəri - İvanovka kəndi 
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Quliyev Natiq - İsmayıllı şəhəri  
Salmanov Əfqan - Cülyan kəndi  
İsmayılov Neman - Talıstan kəndi  
Əliyev Zabit - Təzəkənd kəndi  
Abdullayev Bəhər - İsmayıliı şəhəri  
İsbatov Qəşəm - Qalıncaq kəndi  
Mikayılova Kifayət- Zoğallıq kəndi  
Mehdizadə Fatma - Talıstan kəndi  
Baratov Səhrab - Göytəpə kəndi  
Salehova Nübar - Quşəncə kəndi  
Kərimov Elvin - Hacıhətəmli kəndi  
Mehdiyev Əvəz - Hacıhətəmli kəndi  
Babayev Aydın - Qalacıq kəndi 
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ATALIQ QAYĞISI YAŞADIR MƏNİ 
 

Qadın cəmiyyətin ən hörmətli üzvüdür. 
Hamı qadının qarşısında baş əyməlidir, 
hamı qadına hörmət etməlidir. Mən bütün 
həyatım boyu qadına hörmət etmişəm və 
cəmiyyətimizi, millətimizi, xalqımızı qadına 
hörmət etməyə dəvət etmişəm. 

 
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
Ayağım yer tutandan, ağlım söz kəsəndən yoldaşlığım, dostluğum 

ancaq əməklə olub. Qubaxəlilli kəndində sovxozda sağıcı işləmişəm. 
Əməyimə görə həmişə qayğı görmüşəm, hörmətə çatmışam. İllərlə 
yarış qalibi olmuşam. Gördüyüm işin nəticələri diqqətdən kənarda 
qalmayıb. 1969-cu ildən sonra möhtərəm Heydər Əliyev respublikaya 
rəhbər gələndən sonra mənə diqqət daha da artıb, mükafatlarım 
çoxalıb. Ali məclislərdə başa keçirilmişəm. O zaman üçün ən böyük 
mükafat olan "QAZ-24" markalı maşın verilib mənə. Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı ulduzunu ömrünə dua etdiyim, canına sağlıq dilədiyim 
cənab Heydər Əliyev taxıb sinəmə. Bu təltiflə ömrümə fərəh gətirib, 
əməyimə böyük qiymət verib hörmətli Heydər Əliyev. Rayonumuzun 
inkişafı bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. İsmayıllı və İsmayıllı sakinləri 
həyatlarının yüksəlişi üçün ona borcludurlar. 

1981-ci ilin iyul ayındakı gəlişi isə hamımız üçün bayram oldu. 
Qonşu Xəlillidə ətraf kəndlərin əmək adamları ilə görüşdü. 
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Mən də orada iştirak edirdim. Mənimlə, qabaqcıl üzümçülər İnnab 
Babayeva, Elmira Əliyeva, Hüseyn Səfərovla səmimiyyətlə, 
mehribanlıqla hal-əhval tutdu, kəndin problemlərini soruşdu. O 
gedəndən sonra tapşırığına əsasən Gəraybəyliyə qaz çəkildi, burada 
hamam, şərab zavodu tikildi, su xətti çəkildi. Qubaxəlillidə 
mədəniyyət evi, yaşayış binaları tikildi, yollara asfalt döşəndi. 
Üzümçülük isə görünməmiş məhsuldarlıqla inkişaf etməyə başladı. 

Umidimiz, pənahımız qayğıkeş atamız Moskvaya gedəndən sonra 
yavaş-yavaş unudulmağa başladıq. 1985-ci ildən sonra isə dövlət və 
rəhbər qayğısından məhrum olduq. Təqaüdə çıxdım, yaşamaq 
imkanlarım, dolanacaq mənbəyim heçə endi. Nə yaxşı ki, Allahın bizə 
rəhmi gəldi. Rəhbərimizi yenidən özümüzə qaytardı. Əldən-ələ düşən 
taleyimiz  millət atasının əlinə keçdi. Bəxtimizə yenidən gün doğdu. 
1993-cu ilin yayında sanki yenidən həyata qayıtdım. 2002-ci ildə 
möhtərəm Prezidentimiz mənə təqaüd təyin etdi. Çoxları tərəfindən 
unudulmuş insanlara tükənməz qayğı göstərən Heydər Əliyevə 
aşağıdakı minnətdarlığı göndərdim: 

Möhtərəm Prezident, əziz millət atası, qüdrətli şəxsiyyət, qəlbinin 
nuru bütün Azərbaycanı nurlandıran, hərarətləndirən müdrik rəhbər 
hörmətli Heydər Əliyev, mənə göstərdiyiniz böyük qayğıya, Prezident 
təqaüdü verməklə məni yenidən həyata qaytardığınıza, yaşamaq 
ruhumu artırdığınıza görə bütün varlığımla Sizə minnətdarlığımı 
bildirir, dahiliyiniz qarşısında baş əyirəm. 

Rəhbərliyiniz altında, qayğınız sayəsində əmək qəhrəmanlığı 
göstərənlərin yenidən yada salınması yalnız Sizin kimi 
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əvəzedilməz rəhbər, bənzərsiz insan, ürəyi ölkəsi boyda olan Prezident 
tərəfindən mümkün olardı. 

Biz İsmayıllılar həmişə Sizin atalıq qayğınızı görmüş, ardıcıl 
diqqətinizi hiss etmiş, rayona gəlişlərinizdən yüksək inkişaf tapmışıq. 
Mən əmək qəhrəmanı ulduzunu Sizin köməkliyinizlə, Sizin mübarək 
əllərinizdən almışam. O əlləri öpür, həmişə sağlam, gümrah 
olmağınızı və hər bir Azərbaycan vətəndaşının əlindən möhkəm tutub, 
sabahkı işıqlı Azərbaycana aparmağınızı arzulayıram. 

Bu məqsədlə inam, ümid verdiniz bizlərə, sevinc gətirdiniz 
ömrümüzə. Bir daha sübut etdiniz ki, heç kimin xidməti unudulmayıb, 
hər bir Azərbaycan vətəndaşının taleyi üçün cavabdehsiniz. 

Allah amanında olasınız... 
Bu ilin oktyabr ayında Prezident seçkiləri olacaq. Bizim hamımızın 

səsi qayğıkeşimiz, xilaskarımız, az vaxtda başı çox bəlalar çəkmiş 
Azərbaycanı xoşbəxtliyə aparan hörmətli Heydər Əliyevə veriləcək. 

 
Gülüstan HƏSƏNOVA, 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
Prezident təqaüdçüsü, 
İsmayıllı rayonunun 

Qubaxəlilli kənd sakini. 
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YAXŞILIQ UNUDULMUR 

 
Anam məni bütövlükdə Azərbaycanımız üçün  

  dünyaya gətirib. Doğma, canım, varlığım qədər  
sevdiyim Azərbaycan mənim qibləgahımdır. 

 
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
Bu həqiqəti, tarixi faktı daim xatırlamaq lazımdır. 1981-ci ildə 

İsmayıllı rayonunda və bir sıra kəndlərdə zəlzələ baş vermişdi. 
Rayonun mərkəzində və ətraf kəndlərində böyük problemlər 
yaranmışdı. 

Elə o vaxt Azərbaycan respublikasının rəhbəri çox hörmətli 
prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları İsmayıllı rayonuna gəldi. 
Zəlzələnin ağır nəticələrini yerində müşahidə etdi. Bu problemləri həll 
etmək üçün, komissiyalar yaradılaraq, məsələlərin həllinə başlamaq 
vəzifəsi müvafiq yoldaşlara tapşırılmışdı. Həmin ildən İsmayıllı 
rayonunun mərkəzində və kəndlərində yenidən tikib-qurmaq işləri 
başlandı. Rayonda yüzlərlə obyektdə tikinti işinə başlandı və gələcək 
illər üçün də planlı qaydada lazımi tikinti binaları, yol, körpü və başqa 
obyektlərin tikilməsinin davam etdirilməsi müəyyənləşdirildi. 

Həmin dövrdə mən Basqal üzümçülük sovxozunun direktoru 
işləyirdim. Sovxozun ərazisində həllini gözləyən problemlər çox idi. 
Zəlzələnin törətdiyi çətinlikləri aradan qaldırmaq, minlərlə adamı 
lazımi yardımlarla təmin etməklə bərabər, əlavə 
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problemlər də vardı. Belə ki, uzun illərdən bəri arzu olunmuşdusa da, 
bu problemlərin həyata keçirilməsi çox çətin idi və böyük məbləğdə 
vəsait tələb edilirdi. 

Basqal qəsəbəsi ilə İsmayıllı şəhəri arasında olan Girdiman çayı 
böyük problemlər yaradırdı. Daima faciələr baş verirdi. Bu körpünün 
də tikilməsinə başlandı. Körpü az vaxt ərzində tikilib istifadəyə 
verildi. 

İsmayıllı - Muğanlı yolunun düzəldilməsi, Basqal qəsəbəsi 
ərazisindən keçməsi də xalqımızın arzuladığı məsələlərdən biriydi. 
Həmin yolun plana salınması, düzəldilməsi tapşırıldı və işə başlanıldı, 
az vaxt ərzində yüksək səviyyədə istifadəyə verildi. 

Basqal qəsəbəsində, Xankəndində orta məktəb binasının 
tikilməsinə böyük ehtiyac var idi. Plana salmaq, vəsait tapmaq 
olmurdu. Cənab Heydər Əliyevin ayağı sayalı oldu. Maliyyə-smeta 
sənədləri hazırlandı, əlaqədar təşkilatlara tapşırıqlar verildi. Çox 
keçmədi ki, bu məsələlər də öz həllini tapdı. 

Basqal qəsəbə sakinlərinin o dövrdə işlə təmin olunması üçün 
toxuculuq sexinin tikilib az vaxt ərzində quraşdırılması da əsl toy-
bayrama çevrildi. 

Bu qeyd etdiyim tikinti-abadlıq işləri məhz hörmətli prezidentimiz 
Heydər Əliyev cənablarının yaradıcı münasibətinin nəticəsidir. Yeri 
gəlmişkən deyim ki, İsmayıllı rayon mərkəzinin yenidən plana uyğun 
tikilib qurulmasında, onun kəndlərində aparılmış yüzlərlə yeni 
binaların tikilməsində, həmin dövrdə raykomun birinci katibləri 
işləmiş mərhum Qəşəm Aslanov və İmran Mehdiyev yoldaşların da 
böyük əməyi olmuşdur. 

Camaatımızı heç vaxt unutmayan hörmətli prezidentimiz 
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Heydər Əliyev cənablarının dəfələrlə İsmayıllı rayonuna gəlməsi 
camaatımızın böyük sevinc və bayramına çevrilmişdir. Hörmətli 
prezidentimiz hər gəlişi ilə silinməz izlər, qiymətli yadigarlar 
qoymuşdur. 

Odur ki, o dahi rəhbər böyük xidmətilə rayon sakinlərinin qəlbində 
daim qalacaqdır. Onun çox sevdiyi xalq isə yaxşılığı unutmur. 
Xaçmazlı Nəcimə Babayevanın bir şerində deyildiyi kimi hamımız 
istəyirik ki: 

 
Torpağıma nur saçıb, dünyanı 

ram edənə,  
Prezidentlər səfində 

ön cərgədə gedənə,  
Haqq yolunda bayraqdar, haqqa 

səcdə edənə, 
Ürəyi gün, qəlbi dan 

Heydərə səs verək!  
Bizə töhfə Tanrıdan 

ər Heydərə səs verək! 
 

Malik BAĞIROV,  
təqaüdçü. 
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AĞSAQQAL SÖZÜ 

 
Veteranlar fəhlə işinə sədaqəti vətənin hər  

bir yeni nəslinə ürəkdən-ürəyə keçən tellərlə 
            ötürürlər. 

 
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
"El atası" mahnısı övladların ürəyinə yatdığı kimi, ağsaqqalların da 

çox xoşuna gəlir. Heydər Əliyev cənablarına həsr olunan bu mahnı 
dünyanın nadir şəxsiyyətinin gözəl keyfiyyətini ifadə etməklə yanaşı 
varisliyə və el ağsaqqallarına hörməti ülviləşdirir. Belə ata haqqında 
dahilərin deyimlərini yada salır və çox mühüm tərbiyəvi rol oynayır. 
Böyük alman filosofu F.İ.Herbart (1776-1841) sanki ürək sözlərini 
cənab Heydər Əliyev kimi müdrik ataya, dünya ağsaqqalına 
ünvanlayıb: "Bir ata yüz müəllimdən üstündür".  İsmayıllı rayonunun 
dar günündə də, xoşbəxt anlarında da qayğısını əsirgəməyən Heydər 
Əliyev bizim ağsaqqalların ağsaqqalıdır. Ona görə də hər bir 
məclisimizdə onun göstərişləri, tövsiyə və məsləhətləri, müdrik 
kəlamları hamının diqqət mərkəzində olur. 

Respublikamızın dilbər guşələrindən biri olan İsmayıllı rayonu 
füsünkar  təbiəti,  sadə və zəhmətsevər insanları ilə həmişə 
fərqlənmişdir. Bunu prezidentimiz çox gözəl bilir. Bilir ki, 
rayonumuzun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı sahəsi təşkil 
edir. Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıq olduğu 
üçün son illər xüsusilə bu sahələr üzrə yüksək nailiyyətlər 
qazanılmışdır. 
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Ümumiyyətlə, rayonumuzun iqtisadiyyatının inkişafı 1969-cu ildə 

möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının respublikaya 
rəhbər seçildikdən sonrakı dövrə təsadüf edir. 

Onun respublikaya rəhbərlik etdiyi illər ərzində rayonumuz bütün 
sahələr üzrə heç nə ilə fərqlənməyən, geridə qalmış bir rayondan 
inkişaf etmiş, abad bir rayona çevrilmişdir. 

H.Əliyev cənablarının hər dəfə rayonumuza gəlişi, onun uzaqgörən 
siyasəti, ağsaqqal məsləhətləri, tapşırıqları rayonumuzun bütün sahələr 
üzrə inkişafına təkan vermişdir. 

H.Əliyev cənabları ilk dəfə rayonumuza 1981-ci ilin yayında 
gəlmişdi. o böyük insan müşavirəyə başlamazdan öncə rayonun 
ağsaqqalları, ziyalıları və kənd təsərrüfatı işçiləri ilə görüşdü, onların 
rayon haqqındakı təklif və nəsihətlərini dinlədikdən sonra müşavirə 
başladı. 

H.Əliyev cənabları respublikada olan vəziyyəti təhlil etdi, 
İvanovka kəndinin timsalında bütün respublikada görüləcək işlər üçün 
tapşırıqlar verdi. O, rayonumuzun inkişafı üçün də dəyərli məsləhətlər 
verdi, tikinti-abadlıq, yol çəkilişinin, üzümçülüyün, taxılçılığın, 
maldarlığın, quşçuluğun, bağçılığın və tərəvəzçiliyin inkişaf 
etdirilməsinə diqqətin daha da artırılmasını tələb etdi. 

Dövlət rəhbərimizin bu tələbindən sonra rayonun rəhbərliyi xüsusi 
proqram hazırladı və işə başladı. Belə ki, bütün qoyun saxlanılan 
qışlaqlara su çəkildi, mədəni tipli qoyun yataqları və çoban evləri 
tikilməklə bütün yataqlara elektrik xətti çəkildi və yataqların maşın 
yolları təmir olundu, qoyunların cins tərkibinin və məhsuldarlığının 
yaxşılaşdırılması üçün Rusiyanın qoyunçuluqla məşğul olan 
rayonlarından zərif yunlu törədici damazlıq qoçlar gətirildi və sürülər 
yaxşılaşdırıldı. 

Maldarlığı inkişaf etdirmək üçün mədəni tipli mexanikləşdirilmiş 
komplekslər tikilərək istifadəyə verildi. Cins mal-qara yetiş- 
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dirmək məqsədilə Rusiyanın ayrı-ayrı bölgələrindən cins düyələr və 
buğalar alınıb gətirilərək, mal-qaranın cins tərkibi yaxşılaşdırıldı və 
məhsuldarlığı artırıldı. 

Quşçuluğu inkişaf etdirmək üçün 50 min başlıq yumurta istehsal 
edən quşçuluq fabriki tikilib istifadəyə verildi. Bundan başqa qısa 
müddət ərzində üzüm bağlarının hektarları 4-5 il ərzində artırılaraq 
rayondan dövlətə 60 min ton yüksək şəkərlilikdə üzüm satıldı. Xəlilli, 
Hacıhətəmli, Kürdmaşı, Ruşan, Qalıncaq, Quşəncə, Keyvəndi, 
Təzəkənd kəndlərində üzüm emalı zavodları, Qalıncaqda, Talıstanda 
və rayon mərkəzində şirə emalı zavodları tikilərək istifadəyə verildi. 
Rayon əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəmək üçün taxıl 
istehsalı 60 min tona çatdırıldı və yeni dəyirmanlar tikildi. 

Yaşlı adamlar, hətta ağsaqqallar cənab Heydər Əliyev kimi müdrik 
ataya işarəylə böyük Nizaminin sözlərini gülə-gülə cavanlara 
xatırladırdılar: 

Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as - 
Ata nəsihəti faydasız olmaz. 
H.Əliyev cənablarının xüsusi tapşırığına əsasən rayon əhalisinin 

həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə rayon mərkəzində və 
kəndlərdə orta məktəb binaları, xəstəxanalar, doğum evləri, 
kitabxanalar, mədəniyyət evləri tikilərək xalqın istifadəsinə verildi. 

Yuxarıda göstərdiyim obyektlərin inşası məqsədilə rayonda səkkiz 
tikinti idarəsi və dörd asfalt bişirən zavod tikilib istifadəyə verildi. 

Bakı-Laqodexi yolunun İsmayıllı ərazisindən keçməşi və Girdiman 
çayının üstündə nəhəng körpünün salınması, İsmayıllı-Lahıc yolundan 
Girdiman çayının üstündə ikinci körpünün salınması bütün 
ismayıllıların güzəranının yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. 
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Bu görülmüş işlərə görə rayonun ağsaqqalları və ziyalıları 

Prezidentimizə həmişə öz minnətdarlıqlarını bildirmiş, onun tərəfində 
olmuş, yeritdiyi daxili və xarici siyasəti dəstəkləmişlər. Müstəqillik 
əldə etdikdən sonra möhtərəm prezidentimiz H.Əliyev cənablarının 
rəhbərliyi ilə aparılan islahatlar xüsusilə özünü doğrultmuşdur. 

Müdrik ağsaqqalın daha bir tarixi tövsiyəsini xatırlatmağın yeridir: 
“Torpağı xüsusi mülkiyyətə verməkdə bizim əsas məqsədimiz 
torpaqdan istifadənin səmərəliliyini, torpağın məhsuldarlığını 
artırmaqdır. Torpaq şəxsi mülkiyyətdə olanda həmin torpağın sahibi 
onu göz bəbəyi kimi qoruyacaqdır. Ancaq məsələ təkcə onun 
qorunmasında deyildir. Gərək torpağın sahibinə bütün şərait yaradılsın 
ki, o, bu torpaqdan səmərəli istifadə edə bilsin..." 

Burada mənim yadıma başqa bir dədəmizin - Dədəm Qorqudun 
kəlamı düşür: "Torpağı əkib-becərmirsənsə, qorumağa dəyməz, yox 
torpağı qorumursansa, əkib becərməyə dəyməz". Rayonumuzun 
camaatı isə torpağımızı həm əkib-becərir, həm də göz bəbəyi kimi 
qoruyur. Elə bunun nəticəsidir ki, torpaq varını bizdən əsirgəmir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar torpağın və əmlakın 
zəhmətkeş insanlara paylanması onların həyat tərzinin daha da 
yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. İslahatlar aparılmağa başlanıldığı illə 
müqayisədə hal-hazırda rayonumuz üzrə 11000 baş iribuynuzlu mal-
qaranın, 55000 baş qoyun-keçinin sayı artmış, 2002-ci təsərrüfat ilində 
rayon tarixində rekord miqdarda -67000 ton taxıl istehsal olunmuşdur. 

Hörmətli Prezidentimiz H.Əliyev cənablarının İsmayıllıya ikinci 
səfəri 1981-ci il dakabr ayının 5-də olmuşdur. O baş vermiş zəlzələnin 
əhaliyə vurduğu ziyanın nəticələri ilə yerində tanış olmuş, elə həmin 
gün rayon ağsaqqalarının və ziyalılarının 
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toplantısını çağırtdırmış, təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın qısa 
müddətdə aradan qaldırılması üçün rayon rəhbərliyinə lazımi 
göstərişlər vermişdir. Görülmüş işlərin nəticəsində ziyan dəymiş bütün 
obyektlərin fəaliyyəti bərpa edilmişdir. 

Möhtərəm Prezidentimiz H.Əliyev cənablarının İsmayıllıya üçüncü 
gəlişi 2002-ci ilin noyabr ayının 8-də Şəki şəhərində yeni tikilmiş 
Olimpiya İdman Kompleksinin açılışına gələrkən yolüstü olmuşdur. 
O, qısa vaxt ərzində də olsa, İsmayıllıda ayaq saxlamış, rayon 
ictimaiyyəti ilə görüşüb söhbət etmiş, İsmayıllı və ismayıllılar 
haqqında xoş sözlər demiş, rayon əhalisinin dolanışıq tərzi, aparılan 
islahatların nəticələri ilə maraqlanmış və bundan sonra da əhalinin 
həyat tərzinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar rayon ictimaiyyəti ilə dəyərli 
söhbətlər etmişdir. Odur ki, biz ismayıllılar respublikamızda əmin-
amanlığı və siyasi sabitliyi yaratdığı, dövlətimizi möhkəmlədib 
dünyada tanıtdığı, xalqın güzəranını yaxşılaşdırdığı, cəbhə bölgəsində 
tökülən qanlara son qoyduğu, dünyaya Azərbaycan adlı bir 
məmləkətin varlığını sübut etdiyi üçün onu sevir və yeritdiyi bütün 
siyasəti dəstəkləyirik. 

Dahi rəhbərin xalqa göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərə görə rayon 
ağsaqqalları, onun şura üzvləri və idarə heyəti adından, eləcə də bütün 
ismayıllılar adından bildiririk ki, biz 2003-cü ildə keçiriləcək 
prezident seçkilərində də hörmətli prezidentimiz, əzizimiz H.Əliyev 
cənablarına səs verəcəyik. Bu yolda biz ona uğurlar, cansağlığı 
arzulayır, tanrının ona yar olmasını diləyirik. 

 
İnqilab HƏSƏNOV, 

İsmayıllı rayon Ağsaqqallar 
şurasının sədri. 
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XALQA MƏHƏBBƏT KORPÜSÜ 

 
Bu gün gördüyümüz işlər gələcəyimiz 

haqqında düşünmək deməkdir. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV 
 
Hörmətli prezidentimiz H.Əliyev cənabları dəfələrlə rayonumuzda 

olmuşdur. O, 23 iyul 1981-ci ildə rayona gələrkən əməkçilərlə 
görüşlər keçirmiş, rayon mərkəzində olmuş və İvanovka kolxozuna 
Qırmızı Əmək bayrağı ordeni təqdim etmiş, orada respublika seminar-
müşavirəsini keçirmişdi. 

Rayonda olarkən H.Əliyev cənabları İsmayıllı-Muğanlı yolunun 
çəkilişi ilə maraqlanmış və bu yolda Girdiman çayının üstündə 
tikilməkdə olan körpüdə olmuşdur. Burada o, rayonun ən qədim 
yaşayış və mədəniyyət mərkəzi olan Lahıc qəsəbəsinə getmək istədi. 
Ancaq o vaxt rayon partiya komitəsinin birinci katibi işləyən mərhum 
Q.Aslanov H.Əliyev cənablarının Lahıca getməsini məsləhət bilmədi. 
Çünki yol bərbad vəziyyətdə idi, çaylarda körpülər yox idi. Elə burada 
H.Əliyev cənabları yol tikintisi naziri R.Xələfova göstəriş verərək 
tapşırdı ki, elə edirsən ki, gələn il Lahıca bütün nəqliyyat vasitələri 
getsin. Həmin vaxtdan Lahıc yolunun tikintisinə başlandı. İllərlə 
görülməli olan işlər bir il müddətində görülüb başa çatdırıldı. Bu vaxt 
dağlarda yol çəkilişi üçün lazımi partlayıcı maddələrdən, qurğulardan 
və 
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iri həcmli buldozerlərdən istifadə olundu. Sevimli rəhbərin sözünü 
yerinə yetirmək üçün işçilər əllərindən gələni edərək gecələr də 
işləyirdilər. Girdiman çayının üstündə iki nəhəng körpü quruldu və yol 
genişləndirildi. Gəndov çayının üstündə qurulan körpüyə lahıclılar 
"Heydər körpüsü" adı verdilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yol çəkilməmişdən əvvəl güclü sel gələn 
zaman bu yolda insan tələfatı ilə nəticələnən hadisələr olurdu. Odur ki, 
indi bu yolla gedən hər şəxs H.Əliyevə dualar edərək, ona uzun ömür, 
can sağlığı arzulayırlar. Onu əsl rəhbər kimi sevirlər. Onun bütün 
göstərişlərinə "hə" deyərək, məmnuniyyətlə yerinə yetirirlər. 

Hörmətli prezidentimiz H.Əliyev cənabları sonra İsmayıllıya 
zəlzələ baş verən kimi gəldi. Zəlzələnin rayona vurduğu zərəri öz 
gözləri ilə gördü. Əhali ilə görüşdü. Ziyan çəkmiş vətəndaşların 
evlərinə baxdı. Onların şikayət və təkliflərinə qulaq asaraq, 
istəklərinin tezliklə yerinə yetiriləcəyinə söz verdi. H.Əliyev cənabları 
rayondan Bakıya qayıtdıqdan sonra baş vermiş zəlzələnin nəticələrini 
aradan qaldırmaq üçün rayonla əlaqədar xüsusi qərar qəbul edildi. 
Rayona arası kəsilmədən tikinti materialları - taxta, şalban, sement, 
dəmir və başqa materialları Ucar və Müsüslü dəmiryol stansiyalarına 
göndərilirdi. Oradan da arası kəsilmədən avtomobil karvanlarıyla 
gecə-gündüz rayona daşınırdı. Bu material axını bir neçə ay davam 
etdi. Rayonumuz tikinti meydanını xatırladırdı. Həmil il İsmayıllının 
inkişafının kuliminasiya ili idi. O il həm vətəndaşlartərəfindən fərdi 
tikintilər, həm də dövlət tərəfindən 2 və 5 mərtəbəli yaşayış binaları 
tikilərək əhaliyə verildi. Dövlət binaları, məktəblər, xəstəxanalar da 
inşa edilərək xalqın istifadəsinə verildi. 
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İsmayıllı camaatı qədirbilən camaatdır və heç vaxt yaxşılığı 

unutmayandır. Odur ki, bütün Azərbaycan xalqı kimi onlar da öz 
prezidentlərini qəlbən sevirlər, ulu Tanrıdan ona çansağlığı, uzun 
ömür, çətin və şərəfli işində müvəffəqiyyət arzu edirlər. 

İnamla bildirirəm ki, 2003-cü il prezident seçkilərində camaatımız 
fəallıqla iştirak edərək xalqımızın böyük ümidgahı Heydər Əliyev 
cənablarına səs verəcəklər. 

 
Hacı Hüseynağa KAMİLZADƏ,  

İsmayıllı rayonunun  
Lahıc qəsəbə sakini. 
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RƏHBƏRƏ XALQ INAMI 

 
Bu gün adamlar mənə baxırlar. 

Özü də inamla baxırlar. 
 

HEYDƏR ƏLİYEV 
 

Mən bir kitabda oxudum ki, inam qurtaran yerdə şübhə başlanır. 
Tamamilə doğrudur. Bizim eradan əvvəl yaşamış məşhur Çin filosofu 
Konfutsidən soruşurlar ki, ölkəni idarə etmək üçün əsas nə lazımdır? 
Filosof cavab verir ki, çörək, ordu və inam. Yenə soruşurlar; - 
Bunlardan hansı biri olmasa ötüşmək mümkündür? Cavab belə olur: - 
Ordu. Təkrar soruşurlar: - Qalan iki şərtdən daha hansı biri olmasa 
işləri yola vermək olar? Filosof deyir: - Çörək də olmasa işləri yola 
vermək olar, amma inam mütləq lazımdır. 

Bu həqiqəti möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarına 
olan qüvvətli xalq inamına görə xatırlamağı lazım bildim. Allaha çox-
çox şükür ki, məmləkətimizdə el rəhbərinə inamla yanaşı qüvvətli 
ordumuz və bol çörəyimiz də vardır. 

Heydər Əliyev cənablarına inam və məhəbbətin kökü dərindir. 
Bildiyimiz kimi, 1981-ci ilin noyabrında güclü zəlzələ oldu. İsmayıllı 
torpağında səhər açılanda hamı evlərdən çöldə, həyətlərdə idi. 

Zəlzələdən sonra azərbaycanlıların sevimli rəhbəri Heydər Əliyev 
canından çox sevdiyi xalqının yanında oldu. O, camaatla görüşdü və 
sonra əhaliyə dəymiş ziyanla tanış oldu. Həyətlərə daxil oldu. 
İnsanlara ürək-dirək verdi. Adəti üzrə hamıya tapşırıqlar verdi. Partiya 
və sovet işçiləri onun ətrafında idi. Hörmətli prezidentimiz Bakıya 
qayıdan kimi, rayonun inkişafı üçün xüsusi qərar qəbul 

  
 
  
 



80  
 

152 
 

  
edildi. Rayon əhalisinə köməklik üçün vəsait ayrıldı və paylandı. 
Rayonda yüzlərlə sosial, mədəni-maarif və inzibati binalar tikildi. 
Rayon tam yenidən tikildi desək, düzgün olardı. Bu həqiqətdir. 

Möhtərəm Heydər Əliyevin tapşırıqları layiqincə yerinə yetirildi. 
Lahıca yol çəkildi. Böyük və əzəmətli Girdiman və Gəndov körpüləri 
tikildi. 

Keçən il Şəki Olimpiya kompleksinin açılışına gedərkən hörmətli 
prezidentimiz H.Əliyey bizim camaatı da unutmadı. O, yolüstü 
İsmayıllı şəhərində oldu. İsmayıllı şəhərində cənab Heydər Əliyevi 
böyük insan axını və İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Əhliman Tağıyev böyük sevinc və mehribanlıqla qarşıladılar. Müdrik 
prezidentimiz insanların qayğıları və problemləri ilə maraqlandı. 
Rayonun əkinçilik, maldarlıq, üzümçülük, taxılçılıq, sənaye sahəsi ilə 
maraqlandı. İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndi ilə və ivanovkalıların 
yaşayışı, güzaranı ilə də çox maraqlandı. İvanovka kəndini rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Əhliman Tağıyevə xüsusi tapşırdı. Onların 
kolxoz sistemini də dəstəklədi. Sonra İsmayıllı camaatı ilə sağollaşıb 
yoluna davam etdi. Maşın karvanının müşayiəti ilə Şəki şəhərinə 
yollandı... 

Elin deyimidir: "Su gələn arxa bir də gələr". Heydər Əliyev 
cənabları üçün Vətənin həryeri Vətəndir. "Azərbaycan onun ərazisində 
yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir" - deyən o dahi 
insana hamımız minnətdarıq. Sevimli rəhbərimiz bu yerlərə yenə 
gələcək. Bütün İsmayıllı torpağının gözü yoldadır. Biz yaxşı bilirik ki, 
prezidentliyə namizədliyini irəli sürən, ona yekdilliklə səs verəcək 
xalqla görüşmək Heydər Əliyev cənablarının özü üçün də çox xoşdur. 

 
Mehralı NƏCƏFOV,  

Azərbaycan Respublikası Ziyalılar  
cəmiyyəti İsmayıllı rayon şöbəsinin sədri. 
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ALƏM CƏNNƏTƏ DÖNSƏ, 

YADDAN ÇIXMAZ QARABAĞ... 
 

Mən bu gün bu fürsətdən istifadə edib 
üzümü 

bütün ictimaiyyətə, dövlət orqanlarına, 
cəmiyyətimizə tutaraq deyirəm ki, bizim ağır 
dövrümüzdə ən çox qayğıya ehtiyacı olanlar 
şəhid ailələridir, müharib əlilləridir, qaçqın 
düşmüş adamlardır. Onlara xüsusi diqqət 
olmalıdır. 

 
HEYDƏR ƏLİYEV 

 
İsmayıllı şəhidlərinə həs rolunmuş "Əbədi yaşayanlar" kitabında 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mehdi Yusif oğlu Abbasova (1958-
1992) xüsusi yer verilmişdir. Həmin kitabda deyilir ki, onun ruhu 
ailəsinin yaşadığı RUŞANDADIR. Amma özü Ermənistanın Amasiya 
rayonundakı Yeniyol kəndində anadan olub. Erməni millətçilərinin 
təzyiqinə məruz qalan ailəsi 1977-ci ildə Qazaxıstana köçərək 
Çimkənt vilayətindəki Gulan kəndində məskunlaşmışdı. Hərbi xidməti 
yerinə yetirdikdən sonra, Qaraqanda şəhərində Pedaqoji institutun 
ibtidai-hərbi hazırlıq və bədən tərbiyəsi fakültəsini bitirmişdi. Kənd 
məktəblərində müəllimlik edirdi. 1985-ci ildə "SSRİ idman ustası" 
adını almışdı. 1989-cu ildən daxili işlər orqanlarında işləməyə 
başlamışdı. Milis baş leytenantı idi. 

1989-cu ildə Qazaxıstan və Özbəkistanda məhsəti türklərinə qarşı 
törədilmiş cinayətlər Mehdinin də ailəsini Azərbaycana gəlməyə 
məcbur edir. Onlar İsmayıllı rayonunun Ruşan kəndində 
məskunlaşırlar. Mehdi 1991-ci il iyun ayının 28-dən Azərbaycan 
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Respublikası DİN-də işləməyə başlayır. Artıq həmin vaxtlarda 

ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal edir, əhalini doğma 
ocaqlarından çıxarır, kəndlərimizi xarabalığa çevirirdilər. Mehdi 
Abbasov xalqını sevən bir azərbaycanlı kimi daxili xidmət qoşunları 
tərkibində Vətənin müdafiəsinə qalxır. 

...Və hücumlardan biri 1992-ci ilin 13 yanvar səhəri başlandı. 
Mehdinin rotası səhər alatoranında qarlı dağ yoxuşunu dırmanıb 
erməni səngərlərinə yaxınlaşdı. Düşmən yuvasına 100-150 metr 
məsafə qalırdı. Təhlükəni hiss edən ermənilər aralarındakı sahəni 
güclü çalın-çarpaz atəşə tutub rotanı yerə sığınmağa məcbur etdilər. 
Hücumun pozulması təhlükəsi yarandı. Elə bu anda Mehdinin "İrəli, 
igidlər. Arxamca!" komandası eşidildi. O, qalxıb irəli atıldı. 
Komandirin nümunəsindən sanki əsgərlər polad yay kimi sıxılıb 
açıldı. Hamı bir nəfər kimi irəli atıldı və ani bir sıçrayışla erməni 
mövqelərinə çatdılar. Əlbəyaxa döyüş sürətlə başlandığı kimi, sürətlə 
də sona çatdı. Ermənilər səngərdə onlarla meyid qoyub, silahlarını 
ataraq qaçdılar. Mehdinin rotası pərən-pərən olmuş erməniləri arxadan 
haqlayıb yerə sərirdi. 

Düşmənin mühüm dayaq istehkamı bizimkilərin əlinə keçdi. 
Təəssüf ki, əsgərlər bu qələbə münasibətilə igid komandirləri Mehdini 
təbrik edə bilmədilər. O, bu döyüşdə əvvəllər dəfələrlə ölümlə üz-üzə 
gəlmiş həyatını özünə layiq qəhrəmanlıqla başa vurdu. 

Respublikamızın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün 
qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
göstərdiyi igidlik və şücaətə görə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanı ilə ona ölümündən sonra Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı fəxri adı verilmişdir. 

Qəbri Bakıda Şəhidlər Xiyabanındadır. 
İsmayıllı şəhərindəki küçələrdən birinə Mehdi Abbasovun adı 

verilmişdir. H.Əliyev parkında qəhrəmana abidə qoyulmuşdur. Ruşan 
kəndi indi Mehdiabad adlanır. 

 



80  
 

155 
 

 
MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ 

 
HƏSƏN ƏLİYEV. "Həyəcan təbili", Bakı 1982. səh.33,40 
Bir neçə il bundan əvvəl tədqiqat zamanı böyük Qafqaz dağlarının 

Cənub yamaclarında, İsmayıllı rayonu ərazisində şabalıdyarpaq 
palıdın nümunələrini tapdıq. Onların bəzilərinin 300 il-dən artıq yaşı 
vardır. Yerli əhali bunları "qəmpil palıd" adlandırır; Yaşlı kişilərin 
dediklərinə görə, keçmiş zamanda "qəmpil palıd" burada çox olub. 

 
*** 

Bir sıra elmi ədəbiyyatda oxumuşdum ki, şabalıdyarpaq palıd 
İsmayıllı rayonunun Talıstan və Qalıncaq kəndlərində vardır. Lakin 
tədqiqat zamanı nə qədər axtarsaq da, onları tapa bilmədik. 

 
*** 

Zoğallıq, Quşəncə kəndlərində gördüyümüz sıx çətirli palıdın izi 
ilə meşələrin dərin yerlərində axtarışları davam etdirdik. 

 
ƏBÜLHƏSƏN ƏLƏKBƏRZADƏ, xalq yazıçısı. "Azərbaycan" 

jurnalı, 1980, №4, səh.10 
Respublikamızın günü-gündən tərəqqi və inkişaf etməsi məndə 

yalnız iftixar duyğusu oyadır. Az-çox nə yazmışamsa, bütün roman və 
povestlərimdə başlıca mövzu Azərbaycan -onun inqilabi-tarixi 
keçmişi, bu günü olmuşdur. Respublikamızın 70-ci illərdəki misilsiz 
nailiyyətləri, xüsusən iqtisadi sahədə yüksəlişi bizim ədəbiyyatımızda 
da əks olunur. Son illərdə 
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yazdığım "Sədaqət" romanı üzümçülərimizin həyatından bəhs edir. 

 
*** 

MANAF SÜLEYMANOV, "Azərbaycan diyarı - Lahıc" (1994) 
səh.116-117 
Qeyd etdiyim kimi, əvvəllər Lahıca geniş yol olmayıb, gediş-gəliş 

yalnız atla idi. İllər boyu maşın yolu çəkilişi bir arzu olaraq qalırdı. Bu 
arzu 1970-ci illərdə - respublikanın indiki prezidenti (o vaxt 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi) Heydər Əliyevin təşəbbüsü və 
köməyi ilə həyata keçdi. Dağlar yarıldı, körpülər salındı. Böyük 
abadlıq işləri başlandı. Bu yolu camaat indi də "Heydər yolu" 
adlandırır. 70-80-cı illərdə rayonun rəhbərləri olmuş mərhum Qəşəm 
Aslanovun, Tamara Hümbətovanın, İmran Mehdiyevin və 
başqalarının da xidmətlərini unutmaq olmaz. 

Lahıcda çoxlu yeni evlər tikilib, köhnələr təzədən qurulub, hamı 
savadlanıb. Qəsəbə çoxdan elektrikləşdirilib. 

 
*** 

 
HƏSƏN ƏLİYEV, BUDAQ BUDAQOV “Əfsanəli dağlar”. 

Bakı. 1973. səh. 39, 46 
Yastanın Qərb qurtaracağında dayanıb, ətrafın gözəl mənzərəsini 

seyr edirik. Budur, bizdən şimal-qərbdə görünən Nialdağ silsiləsinin 
cənub-şərq qurtaracağında dağlardan enən meşə Ağçay hövzəsini yaşıl 
dona geydirir, Avahil, Suiut, Basqal və başqa kəndləri öz qoynuna alıb 
görünməz edir. Meşənin içərisindən baş qaldırmış Nuran yastanının 
şimal-şərq hissəsində eyni adlı kənd yerləşir. Bu Yastanın sinəsini 
sökmüş sürüşmə və işğınlar nəticəsində baş vermiş çatlar qalın əhəng 
daşları ilə 
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örtülmüş sahələri parçalayır. Bəzən evləri də zədələyir. Nuran 
sürüşməsi son dəfə 1972-ci ilin may ayında baş vermişdir. Nuran 
kəndindən qərbdə, çəmən və meşədə yerləşən Gürcüvan kəndi 
görünür. Ağçay hövzəsində Pirqulu dövlət qoruğu təşkil edilib. 
 

*** 
... Artıq Həftəsiyab və Varna kəndləri arxada qalmışdır. Biz 

Girdiman çayının sol sahilində yerləşən Burovdal kəndindəyik. Bu 
kənd Girdimançay dərəsində olan ən ucqar kənddir. Lahıc 
çökəkliyindəki bütün kəndlərdə olduğu kimi, Burovdal kəndində də 
kartof əkilir, buğda becərilir və maldarlıqla məşğul olurlar. 

 
*** 

HƏSƏN ƏLİYEV, M.XƏLİLOV. "Yaşıl sərvətin keşiyində". 
Bakı, 1982.səh.52,95 

Tədqiqat işləri göstərdi ki, vaxtilə yaylada İberiya palıdından ibarət 
meşəliklər daha çox üstünlük təşkil edirmiş. Belə meşəliklər əsas 
etibarilə kənd təsərrüfatına daha yararlı olan nisbətən az meylli 
yamaclarda mövcudmuş. Hazırda bu meşəliklərin qalıqları Vartaşen, 
Qutqaşen və İsmayıllı rayonları ərazisində dəniz səviyyəsindən 500-
1000 metr yüksəklikdə quzey yamaclarında əkin və biçənək 
sahələrində tək-tək yaşı ötmüş möhtəşəm palıd ağacları şəklində 
qalmışdır. 

İsmayıllı rayonu ərazisinin bir neçə yerində üçüncü dövrün 
qiymətli nümayəndəsi şabalıdyarpaq palıdın kiçik meşə sahələrini 
xüsusi qeyd etməliyik. Məlumdur ki, bu ağac növündən ibarət meşələr 
respublikamızda yalnız Talış zonasında qalmışdır. Onun ikinci yeganə 
sığınacağı Bozqır yaylası və Alazan-Həftəran vadisi olmuşdur. 
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*** 

 
HƏSƏN ƏLİYEV, X.HƏSƏNOV. "Təbiətin keşiyində" Bakı, 

1993. səh.92 
İsmayıllı qoruğunun başlıca məqsədlərindən biri də buradakı 

heyvanlar aləminin qorunması və artırılmasını təmin etməkdir. 
Ərazinin mövcud təbiət kompleksi və hazırkı heyvanlar aləmi buna 
tam əsas verir. Burada cüyür, çöl donuzu, köpgər, təkə, maral, ayı, 
canavar, vaşaq, çaqqal, meşə pişiyi, tülkü, yenot, porsuq, dovşan, dələ 
və s. heyvanlar; qırqovul, turac, qaratoyuq, alabaxta, bildirçin, 
sarıköynək, çobanaldadan, ağacdələn və s. quşlar vardır. Ov 
əhəmiyyətli heyvanlardan çöl donuzu, yenot, dələ, ayı, quşlardan isə 
qırqovul daha çoxdur. 

İsmayıllı dövlət qoruğu ərazisində Qırmızı kitaba adı düşən qonur 
ayı, turac, köpgər və s. heyvan və quşlar qorunur. 
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SÖZÜN DÜZÜ-HAQQIN ÖZÜ 

 
Möhtərəm Prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin həyat və əmək 

fəaliyyətini tədqiq edən filosoflar, politoloqlar, sosioloqlar,  
psixoloqlar və başqaları onun şəxsiyyətini belə səciyyələndirirlər: 

Həddən artıq əməksevərdir, fəaldır, həyat eşqi sönməzdir, 
yorğunluq bilməzdir, dözümlü, müqavimətlərə qalib gəlməyi, hər 
cür çətinlikləri dəf etməyi bacarandır. 

Səbirli, ləngərli, hövsələli, nizam-intizamı sevəndir. 
Sarsılmaz, müvazinətini saxlamağı bacaran və prinsipialdır. 
Müşahidəçiliyi güclü, uzaqgörən, ehtiyatlı və tədbirlidir. 
Baş verə biləcək hadisələri öncə görüb, nəticələrini təhlil etmək 

qabiliyyəti, fəhmi heyranedicidir. 
Təmasda olduğu şəxsin fikrini yarı gəlmədən duya bilir. 
Məkana, zamana, mövcud vəziyyətə tez uyğunlaşmağı bacarır. 
Diplomatiyası, düşüncə tərzi dərin mənalı və cəlbedicidir. 
Özünə nəzarət, özünü idarə etmək, möhkəm yaddaşı, təəccüb 

doğuran hafizəsi, nitq mədəniyyəti, mənalı baxışları insanı 
düşündürəndir. 

Fövqəladə surətdə ciddi qərar qəbul etmək məharətinə 
malikdir. 

Siyasi, sosial-iqtisadi, ədəbiyyat, musiqi, rəssamlıq, 
heykəltəraşlıq, memarlıq və digər sahələrdə intellektual səviyyəsi, 
daxili mədəniyyəti çox yüksəkdir. Hər bir manerası insanda gözəl 
və bəşəri hisslər oyadır. 

Duruşu, oturuşu, gülüşü, insanlarla görüşməsi, təmasda olması 
örnəkdir. 
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Bəli, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev 

bəşər dünyasında belə gözəl və bənzərsiz keyfiyyətlərə malik olan 
nadir şəxsiyyət kimi tanınır. 

Onun haqqında dünyanın bir sıra aparıcı dövlət xadimləri belə 
demişlər: 

"Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanı, Amerikanı yox, bütün 
dünyanı idarə etməyi bacaran bir siyasi xadimdir". 

Bill Klinton,  
ABŞ-ın prezidenti 

 
"Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk 

dünyasının yetişdirdiyi ən məşhur dövlət xadimlərindən biridir". 
 

Süleyman Dəmirəl, 
Türkiyənin prezidenti 

 
"Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan 

tezliklə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə 
çevriləcəkdir". 

Aakixito, 
Yaponiyanın imperatoru 

 
"Sizə həqiqətən qibtə edirəm, Heydər Əliyeviç". 
 

Leonid Kuçma,  
Ukrayna prezidenti 

 
"Heydər Əliyev kimi rəhbəri olan xalq xoşbəxtdir". 
 

İslam Kərimov,  
Özbəkistanın prezidenti 

 



80  
 

161 
 

 "XX əsr liderlər əsridir, Heydər Əliyev əsrimizin lideridir". 
 

Eduard Şevardnadze,  
Gürcüstanın prezidenti 

 
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev müasir zəmanəmizin 

görkəmli siyasi xadimlərindən biridir". 
 

Marqaret Tetçer,  
İngiltərənin baş naziri 

 
İndiki halda Azərbaycanı idarə edən və sabitliyi qoruyub saxlaya 

biləcək yeganə siyasi xadim Heydər Əliyevdir. 
 

ZbiqnevBJEZİNSKİ, 
ABŞ Beynəlxalq Strateji Tədiqatlar  

Mərkəzinin rəhbəri, politoloq 
 

Təbiət insana böyük istedad bəxş edir. Heydər Əliyev belə istedada 
malikdir. O, bü gün haqlı olaraq Azərbaycanın bütün dünyada hörmət 
edilən prezidentidir. 

 
İvan RIBKİN  

Rusiya hökuməti sədrinin müavini. 
 
Siz, Azərbaycan xalqı, xoşbəxtsiniz. Çünki Sizin Heydər Əliyeviniz 

var. Biz, rus xalqı, xoşbəxt deyilik. Çünki bizim Heydər Əliyevimiz 
yoxdur. 

 
V.VİÜN,  

"Rossiyskaya qazeta"nın müxbiri 
 

Həqiqətən də xoşbəxtdir o xalq ki, onun cənab Heydər Əliyev kimi 
Prezidenti vardır. 
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HƏR ÇƏMƏNDƏN BİR ÇİÇƏK 
 
Zəmanəmizin görkəmli siyasətçilərindən biri, böyük dövlət xadimi 

olan Heydər Əliyev cənabları həm də fəlsəfənin, ədəbiyyat və 
incəsənətin gözəl bilicisidir. Buna görə də onun nitqlərində dərin 
məzmuna malik ümumiləşdirilmiş ideyalara hər an rast gəlmək olar. 
Lakin tanınmış filosofların da fikirləri az-az hallarda aforizmlərə 
çevrilir, çünki aforizm yalnız nəzəri təfəkkürün nəticəsi ola bilər; o 
həm də böyük həyat təcrübəsinin və ağsaqqal müdrikliyinin 
məhsuludur. 

Elmi-nəzəri fəalliyyətlə yaradıcı işin, fəlsəfi təfəkkürlə ictimai-
siyasi praktikanın bir şəxsin simasında birləşməsi nadir hadisədir. 

*Böyük siyasəti kiçik hisslərə, xırda mənfəətlərə bağlamaq olmaz. 
*Kim müxalifətdə durursa-dursun, ancaq Vətəninə, xalqına, 

mənəviyyatına, məsləkinə müxalifətdə durmasın. 
*Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır. 
*Həqiqi mənəviyyatı milyonlara, milyardlara da almaq mümkün 

deyildir. Amma milyonları, milyardları olan adamlar cəmiyyətdə 
mənəviyyatsız heç bir şeydirlər. 

*Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur. 
*Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları 

qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər 
güclü olar. 

*Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. 
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*Başqasının fikrinə hörmət etmək, ondan faydalı bir şey götürmək 

qabiliyyəti hər bir adama lazımdır. 
*Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun 

nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır. 
*Hər bir insan həyatda öz yerini tapmalıdır. Amma öz yerini, 

özünə məxsus olan yeri tapmalıdır. 
*Heç kim əbədi qalib ola bilməz. 
*Heç bir ölkə, ən böyük bir ölkə də yalnız öz çərçivəsində 

iqtisadiyyatını lazımi səviyyədə inkişaf etdirə bilməz. 
*Kim ki, öz biliyindən, bacarığından artıq iddialar edir, o, həmişə 

məğlub olur. 
*İnsanların mənəvi sərvətlərinin hamısından dinin fərqi ondadır ki, 

o, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, həmişə insanları dostluğa, 
həmrəyliyə, birliyə dəvət etmişdir. 

*Heç bir ölkəni özünə düşmən hesab etməməlisən. 
*Rüşvətxoru, oğrunu qəhrəman etmək öz xalqına xəyanət 

etməkdir. 
*Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz. 
*Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur. 
*İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. 
*Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir. 
*Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun 

saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan daha çətindir. 
*Dövlət onun ərazisində yaşayan əhalinin təminatçısı olmalıdır. 
*Həqiqəti gizlətmək, həqiqətin üstünü basdırmaq olmaz.  
*Vətəndaşlıq milli mənsubiyyətlə müəyyən olunmur.  
*Dünya ümumiyyətlə, quruculuqla, tikib-yaratmaqla yaşayıb, 

inkişaf edibdir. 
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*Müstəqillik yolu qədər çətin yol yoxdur.  
*Tariximizin hər səhifəsi bizim üçün əzizdir.  
*Heç vaxt inamımızdan, dinimizdən uzaqlaşmayacaq və bu 

mənəvi mənbələrimizdən istifadə edərək gələcəyimizi 
quracağıq. 

*Qurani-Şərifin bizə verdiyi tövsiyələr, dərs, göstərdiyi yollar 
insanları paklığa, düzlüyə, doğruluğa, sədaqətə, qəhrəmanlığa, 
cəsarətə, cəsurluğa dəvət edən tələblərdir, tövsiyələrdir. 

*Rəhbərlik etmək, yəni adamları öyrətmək və 
tərbiyələndirmək üçün gərək mənəvi haqqın olsun. 

*Qurani-Kərimin bütün kəlamları bu gün Azərbaycanda 
Allahın yolu ilə getməyimiz üçün məşəldir. 

*Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək, 
şübhəsiz ki, xalq qarşısında böyük qəbahətdir. 

*Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, 
mədəniyyətini dünyaya nümayiş etdirirlər. 

*Demokratiya insanların şüurunda dəyişiklik deməkdir. Bu 
dəyişiklik inqilabla olmur, təkamül yolu ilə, tədricən olur. 

*Milli azadlığa nail olmaq üçün  milli oyanış, milli dirçəliş, 
ruhun canlanması lazımdır. 

*Gərək nəbzin Vətənin nəbzi ilə vursun. 
*Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir. 
 

"Xalq qəzeti",  
28 aprel 2000. 
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İmayıllı torpağının yetirməsi 
şair Hikmət Mahmud deyir: 

 
Başı qarlı, əzəmətli bir dağsan,  
Söz-söhbətdə büllur kimi bulaqsan,  
Qəlbi qaynar od-alovlu olacaqsan,  
BABA HEYDƏR! Ürəklərdə bitmisən,  
Çoxlarının imdadına yetmisən. 

 
Ellərimi bu dünyaya tanıtdın,  
Siyasətlər zirvəsində var adın,  
Öz xalqındır sənin qoşa qanadın.  
Tufanlara sinən sipər olubdur,  
Arzuların hər vaxt zəfər çalıbdır. 

 
Varlığınla bu millətə baglısan,  
Xalqımızın qədirbilən oğlusan,  
Zəkalısan, qüdrətlisən, haqlısan.  
Çox işlər var müşkül olub insana – 
İdrakınla sən salmısan sahmana. 

 
Qorbaçovlar çox top atdı yoluna,  
Batmmadı qüdrətinə, ağlına,  
Peyğəmbərlik yazılıbdı alnına.  
Zər-zinnətdir elmi-zəka sarayın,  
Müdriklikdə yox əvəzin, yox tayın. 
 
Ən sevimli bəndəsisən Tanrının,  
El-el gəzir şan-şöhrətin, ad-sanın,  
BABA HEYDƏR! Sən dostusan dünyanın  
80 yaşın xoş müjdədir hər elə,  
Öndə durur doxsan, hələ yüz hələ... 
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