
Böyük  Yol haqqında  “Missiya” 

 

İndiyədək müxtəlif  kitablara rəylər və  “Ön söz”lər yazmağımla bağlı saysız-

hesabsız təkliflər almış, təklif olunan materialın və vaxtın imkan verdiyi məqamlarda 

onların bir qismini qəbul etmişəm. O zaman və elə indi də hesab edirəm ki, bu, ancaq 

kitabın müəllifi, yaxud oxucusu üçün zəruri olan prosedur, tələbat deyil,ümumiyyətlə, 

ədəbiyyatda gedən tendensiyaların bərqərar olmasına hansısa dərəcədə xidmətdir.  

Çağdaş Azərbaycan dilçilik elmində kifayət qədər məhsuldar alim kimi tanınaraq 

qəbul edilən filologiya elmləri doktoru, professor Mahirə Hüseynovanın elmi yaradıcılığını 

müntəzəm izləyə bilməsəm də, onun dövri mətbuatda dərc edilən publisistik yazılarını 

oxumağa vaxt tapıram. Bunlardan əlavə, Mahirə Nağıqızının “Ruhuna beşiksə,tanı, 

Vətəndir” və “Onun daş nağılı” şeir kitabları məni əməlli-başlı heyrətləndirdiyini də etiraf 

edirəm. Bütün bunların, kontekstində onu vurğulayım ki, Mahirə xanım kimi yetkin alimin 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev irsinin bütöv bir sahəsini tədqiqata cəlb etməsi diqqətimi 

cəlb etdi. Söhbət, Ümumilli Liderin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 

vaxtdan 1987-ci ilə qədər olan müddətdə Azərbaycan dilinin inkişafına, onun nominal 

dövlət müstəqilliyi dövründə dövlət dili statusuna qaldırılmasına, ədəbiyyat və fikir 

tarixində xidmətləri olmuş şəxslərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə, ümumiyyətlə, 

xalqımızda özünüdərkin vüsət almasına yönələn fəaliyyətdən gedir. 

Müəllif Böyük Əməllər və Əqidə daşıyıcısı olan Ümummilli Liderin bu istiqamətdə 

gördüyü işləri öz kitabına verdiyi orijinal “Missiya” adı ilə ümumiləşdirərək Onun 

strategiyaya hesablanan fəaliyyətinin ayrı-ayrı hədəflərini tədqiq edir.  Əsərin leytmotivi 

isə Missiyanı müəyyənləşdirən istiqaməti, o istiqamətin fəlsəfəsini müasirlərinə və gələcək 

nəsillərə konkret faktlar əsasında göstərməkdir və müəllifin bu işin öhdəsindən gəlir. 

Vaxtilə öz millətçilik ideyaları ilə erməni xalqının zəhərlənməsində kifayət qədər 

rol oynamış Silva Kaputikyanın “Karvanlar hələ, yoldadır”, Gevork Eminin “Ermənistan 

haqqında yeddi nəğmə”, Vartges Petrosyanın “Erməni eskizləri”, Baqtat Ulubabyanın, 

Sero Xanzadyanın, Hovhannes Şırazın, Zori Balayanın, Karen Simonyanın ... kitablarının 

işıq üzü görməsindən sonra qələmə alınmış “İrəvana yeddi məktub”umun sətirləri yadıma 

düşür: “Bəri başdan agah olun: bu məktublar o cür kitablara cavab deyil, məqsədim ötən 

əsrin yetmişinci illərindən başlayaraq İrəvanda genişlənən antiazərbaycan, antitürk 

siyasəti, xüsusilə də həmin dövrdə  Heydər Əlirzaoğlu Əliyev şəxsiyyətinə qarşı 

ermənilərin əvvəlcə qibtə, dərhal sonra qısqanc, paxıl, daha sonra düşmən münasibətini əks 

etdirən müşahidələrimi tarixə və gələcəyə təqdim etməkdir. 

Heydər Əlirzaoğlu artıq əbədiyyətə qovuşmuşdur. 

XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvəllərində dünyanı heyrətləndirən siyasət 

korifeyi, dövlətçilik patriarxı haqqında ən dəyərli tədqiqatlar, şübhəsiz, bundan sonra 

yaranacaq, müşahidələr, xatirələr qələmə alınacaqdır. “Yeddi məktub” bu sırada ilk 

yazılanlardandır”. 

Onu qeyd etməyi lazın bilirəm ki, Ümummilli Liderimiz barədə çoxlu kitablar 

yazılıb, lakin buna baxmayaraq, Mahirə Hüseynovanın haqqında danışdığımız kitabı 

yanaşma tərzi və təqdim edilən faktların təhlil maneralarına görə seçilir.  



O məqamı xatırladım ki, Ümummilli Liderimiz ilə ilk tanışılığım 1969-cu ilin 

payızında, oktyabr ayının 10-da baş tutubdur.  Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət 

Azərbaycan Dram Teatrının direktoru kimi Ermənistan SSR-dən Bakıya, Cəfər 

Cabbarlının 70 illiyi yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün nümayəndə heyətinin 

tərkibinə qatılmışdım. Akademik Dram Teatrının binasında keçirilən təntənəli toplantının 

tənəffüsündə o zamankı vəzifəli şəxslərdən biri həyəcanla Ermənistandan gələn 

nümayəndə heyətinə yaxınlaşaraq, səhnənin sağ tərəfindəki truppa rəhbərinin otağını 

göstərdi və “Xahiş edirəm, bura keçin, Heydər Əlirzaoğlu qonaqlarla görüşmək istəyir”- 

dedi. Ermənistan nümayəndə heyətinin başçısı, teatrşünas, İrəvan İncəsənət İnstitutunun 

rektoru Sergey Daronyan dərhal bizlərə, nümayəndə heyətinin üzvlərinə göstərilən otağa 

yığışmağımızı xahiş etdi. Biz otağa keçəndən iki-üç dəqiqə sonra üç aydan bəri 

Azərbaycanda  siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə barəsində artıq Ermənistanda da az qala 

rəvayətlər dolaşan gənc və enerjili lider bircə anda otağa daxil oldu. Nümayəndə 

heyətimizin başçısı bizi bir-bir Heydər Əlirzaoğluna təqdim etdi və növbə mənə çatdı. 

Mənim təqdimatım təxminən bu cür oldu: - İstedadlı şair, Cəfər Cabbarlı adına İrəvan 

Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru...  

Heydər Əlirzaoğlu əlimi möhkəm sıxaraq gözlərimin içinə baxdı: 

- Belə gənc?! Çox şadam! 

Bizimlə cəmi beş-altı dəqiqəlik söhbətdən sonra vidalaşma  məqamında cazibədar 

qadın, peşəkar sənətşünas Luiza Onun əlini buraxmayaraq ürəyindən keçəni dedi: 

- Heydər Əlirzaoğlu, görürsünüz, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru 

Hidayət Orucov da buradadır. O, çox gənc yaşında qüdrətli bir teatr kollektivinə başçılıq 

edir. Bakıda da erməni teatrının yaxşı ənənələri olub. O sənət ocağını bərpa etmək məsələsi 

isə ildən- ilə keçir. Biz ümid edirik ki, Siz bu məsələni tez bir zamanda həll edəcəksiniz.  

Birinci katibin baxışlarındakı sual ermənilərin dördünü də çaşdırdı. O demədi “Açarıq”, 

yainki “Həll edərik”. Çox diplomatik səslənən bir cavabla kifayətləndi: 

- Tapşırıq verərəm, məsələni öyrənərlər. Koçinyana salam deyin. Sağ olun. 

Növbəti dəfə Ümummilli Liderimizi 1970-ci il noyabr ayının 28-də, Onun  Erməistanda 

Sovet hakimiyyəti qurulmasının əlli illiyi ilə bağlı yubiley tədbirində iştirakı zamanı 

görmüşəm. Onu xatırlayıram ki, tədbirdə çıxış edənlər arasında Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyasın Baş Katibi Leonid Brejnevdən sonra ən çox alqışlanan Heydər Əlirzaoğlu oldu. 

Yeri gəlmişkən, Leonid Brejnevin alqışlanması daha çox “protokol” alqışları idisə, Heydər 

Əlirzaoğlunun alqışları onun çıxışının mündəricəsi, mənası ilə bağlı idi. Onu da 

xatırlayıram: Heydər Əliyev təfəkkürünün dərinliyi, məntiqinin ardıcıllığı, natiqliyinin 

təsir gücü təkcə salonu deyil, tədbirə canlı yayımla baxan bütün Qərbi Azərbaycanı 

sehirləmişdi. Ertəsi gün və sonra bəzi ermənilər, pörtmüş və pərt halda olsa belə, həmin 

çıxışdan danışırdılar.  

Bu, Heydər Əliyevin müdrikliyinin, natiqlik məharətinin əyani ifadəsi idi.  

Natiqlik məharətinin elmi əsasları var və çoxları kimi mən də o fikirdəyəm ki, həmin 

məharəti şərtləndirən başlıca faktorlardan biri, hətta birincisi, nə demək istədiyini 

bilməyindir. Buna görədədir ki, iki yüz ildir bəşəriyyət tarixinin ən məşhur fikir 

sahiblərinin siyahısında ilk beşlikdə yer tutan  Karl Marks (indi ondan sitat gətirmək 

“dəbdə” olmasa da!) deyirdi: “Aydın fikir aydın nitq yaradır”. Bu, sərrast deyilən sözlər 



Ümummilli Liderin şəxsində özünü bir daha təsdiq etdi. Ona görə idi ki, O, 

azərbaycanlılara qarşı, yumşaq desək, qərəzsiz olmayan erməniləri, hətta onların bu qədim 

və müdrik xalqa kinini gizlətməyi belə, lazım bilməyən hissəsini aydın fikrin ifadəsi olan 

natiqlik məharəti ilə heyrətləndirə bilmişdi. Bu günün özündə də həmin anları qürur dolu 

hisslərlə xatırlayıram. 

Həmin hadisədən 23 il sonra, 1993-cü ilin yayından Ümummilli Liderimizin 

komandasında olmaq şərəfi qismətim olub. Onu deyim ki, “Missiya” kitabında tədqiqata 

cəlb olunan məsələlərin icrasında iştirak edən bir şəxs kimi Ümummilli Liderimizin həmin 

məsələlərə nə qədər həssaslıqla yanaşmasının şahidi olmuşam. 

Mahirə xanımın təqdim etdiyi kitabda bütün bunlar əhatə olunmaqla bərabər, 

konkret nümunələr və onlara verilən elmi xülasələrlə dəyərlidir. 

“Missiya”nın maraq doğuran cəhətlərindən biri Ümummilli Liderin təhsilə 

göstərdiyi qayğının o vaxtkı statistik göstəricilərlə əsaslandırılması, həmin statistik 

göstəricilərin təhsilin gələcək səviyyəsində bazis rolunu oynamasını konkret faktlar 

əsasında, peşəkarcasına  təhlil edilməsidir. O təhlillərin yaratdığı  inandırıcı, real 

mənzərədə o xucu biləvasitə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə azərbaycanlı gənclərin İttifaqın 

nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsil almalarını ancaq uzaq yetmişinci illər Azərbaycanı 

üçün deyil, müstəqil dövlətimizin həyatında hansı müsbət rol oynadığına müəllifin şərhləri 

ilə bir daha əmin olur. O cümlədən, Azərbaycan dilinin dövlət dili statusuna qaldırılmasının 

Sovet İttifaqında gedən dövlət siyasəti ilə uzlaşmadığını, lakin Heydər Əliyevin fərdi 

keyfiyyətləri sayəsində  nail olunması dolğun faktlarla təqdim edilir. Kitabın oxucusu 

böyük siyasətçinin, dahi dövlət xadiminin titanik fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın SSR-

nin Ana Qanununda Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit edilməsinin hansı siyasi 

situasiyada baş tutmasından beləcə xəbərdar olur. 

Hər bir elm adamının, söz və fikir sahibinin, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə nüfuz 

yiyəsinin keçdiyimiz yollara dönüb baxmasına ehtiyac olur. Bu, daha çox onunla bağlıdır 

ki, insanlar, xüsusən gənclik nail olduqlarımızın hansı risklər bahasına qazanıldığını 

bilsinlər. Bu baxımdan Mahirə Hüseynovanın kitabında toxunulan məqamlar ibrətamizdir 

və bu ibrətanizlik ancaq böyük şəxsiyyətin keçdiyi yollarla ölçülmür. Bu, həm də 

vətəndaşlıq yanğısının, xalq sevgisinin ortaya qoyulan nümunələri ilə diqqətçəkicidir. O 

da diqqətçəkicidir ki, istənilən ictimai-siyasi formasiyada, istənilən ideologiyanın hakim 

olduğu cəmiyyətdə millətə və xalqa yönələn xidmət, böyük amallar uğrunda çarpışmaq öz 

nəticəsini verə bilir. Bu, müəllifin apardığı təhlillərin ortaya qoyduğu gerçək nəticələrlə 

üst- üstə düşməsi ilə bir daha təsdiq olunur. Həmin nəticə göstərir ki, o çarpışmalar ayrı-

ayrı zamanlarda kimlərinsə zor, hətta ölüm təhdidi ilə haqqın qarşısına çıxmaq cəhdləri də 

uzunömürlü olmur. Əqidəsi və əməli düz insanlar öz həqiqi qiymətlərini alırlar. 

Nəriman Nərimanovun taleyində buna bir daha əmin oluruq.   

Mahirə xanımın təqdimatında verilən faktlar konkret sənədlər əsasında təqdim 

eidlən tarixi gerçəklikdir və bu gerçəkliklər müəllifin cəlbedici üslubunda oxucusunu 

şərəfli keçmişin ekskursuna apara bilir. Onu isə xatırlatmağı lazım bilirik ki, bu işdə müəllif 

elmi və publisistik üslubların həddindən artıq maraqlı sintezini yaratmaqla buna nail olur.   

O həqiqəti yada salaq ki, yaxın qonşuluğumuzda, Gürcüstanın Qori şəhərində 

yandırılan elm və təhsil çırağı Azərbaycan cəmiyyətini tam işıqlandırmaq gücündə olmasa 



da, illər sonra qaranlıqda gizlənmiş cəhalət və nadanlığın üzərinə işıq sala bildi. 

Minnətdarlıq hissi ilə onu da xatırlayaq ki, həmin Seminariya Güney Qafqaz xalqları, o 

sırada, azərbaycanlıların maariflənməsi işinin təşkilində ilk sistemli dövlət siyasəti idi. 

Buna görə idi ki, Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə nəşr olunan ilk mətbu orqanımız, 

“Əkinçi” qəzeti 1876-cı ilin mayında onun fəaliyyətə başlamasını belə xəbər verirdi: 

"...Qori şəhərində bir məktəbxana açılıb ki, orada oxuyan şagirdləri müəllim eləsinlər. O 

məktəbxanada 20 nəfər erməni və gürcü padşahlıq xərcinə oxuyacaq. İndi "Kafkaz" adlı 

qəzet yazır ki, doğrudur, müsəlmanların məktəbxanaları üçün müəllimləri oxutmaqdan 

ötrü əlahiddə məktəbxana açılacaq, amma indi müsəlmanlardan hər kəs xahiş etsə, zikr 

olan Qoridə açılan məktəbxanaya öz uşaqlarını öz xərcinə qoya bilər. Oraya oxumağa girən 

hər kəs gərək uyezdni şkolada oxumuş ola və özü 16–19 yaşında ola. Orada 3 il dərs 

deyiləcək". 

Onu da yada salaq ki, 1875-ci il aprelin 8-də Zaqafqaziya Müəllimlər 

Seminariyasının "Əsasnamə"sindəki bir qeyddə deyilirdi ki, müsəlmanlar xüsusi 

müsəlman müəllim məktəbi açılana kimi bu seminariyaya və onun nəzdindəki məktəbə 

daxil ola bilərlər. Bu məktəbin ibtidai siniflər üçün kadrlar hazırlamaq məqsədi daşımasına 

baxmayaraq, Qori Seminariyasının çar Rusiyası dövründə Azərbaycana verdiyi kadrları 

Rusiya imperiyası dövründə heç bir ali təhsil ocağı verməyib. Ümumi təhsil rus dilində 

olsa da, hər millətin öz ana dilini və şəriət dərsini ayrıca keçirdilər. Bu, həmin vaxtlara 

təsadüf edirdi ki, Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli 

Axundov xalqın maariflənməsi işini onun gələcək həyatında taleyüklü məsələ kimi görür 

və bu sahədə ağlasığmaz gərginliklə çalışırdı. Onun bu məqsədlə 1877-vi ildə Qafqaz 

canişini, böyük knyaz Mixail Nikolayeviç Romanova ünvanladığı məktubunda bunun niyə 

vacib olduğunu açıqlamasına diqqət yetirək: "Cənab canişin, biz rusların, xristianların 

vəzifədə olmalarından narahat deyilik. Mən demirəm ki, savadsız müsəlmana vəzifə 

verilsin. Ancaq heç olmasa, beş idarədən birində bir vəzifəli şəxs, ya da kargüzar işçi bizim 

xalqın nümayəndəsi olsa, pis olmaz. Kənddən gələn rəiyyət qalır gözünü döyə-döyə, 

dediyini başa düşmürlər". 

Məktubunda Mirzə Fətəli Axundov daha sonra canişinə Peterburq Universitetinin 

professoru Mirzə Cəfər Topçubaşov, maarif xadimi  Həsən bəy Zərdabi və Peterburq 

Universitetinin fəxri doktoru Mirzə Kazım bəy haqqında xüsusi məlumat verərək bildirir 

ki, bu böyük zat təkcə Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü deyil, həm də 

Londonda Böyük Britaniya və İrlandiya Kral Cəmiyyətinin, Kopenhagendə Şimali 

Antikvarilər Kral Cəmiyyətinin üzvü seçilmişdir”. Bütün ardıcıl və israrlı tələblər 

kimi,nəhayət, Mirzə Fətəli Axundovun bu istiqamətdəki fəaliyyəti öz nəticəsini verir və 

canişin dəftərxanasından gələn cavab məktubunda yazılır: "Ölkənin azərbaycanlı əhalisi 

üçün Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyası yanında təcrübə məqsədilə 3 il müddətinə 

müstəqil Azərbaycan şöbəsi açılsın. Təcrübə yaxşı nəticə verərsə, 3 ildən sonra həmin 

şöbəni azərbaycanlılar üçün müstəqil seminariyaya çevirib Qoridən Azərbaycanın 

mərkəzinə köçürməli". 

Beləliklə, 1879-cu ildə Qafqaz Təhsil Dairəsinin göndərdiyi 8762 saylı dəftərxana 

sənədi görkəmli maarifpərvərlərin və bu yolda çalışan Azərbaycan ziyalılarının arzularını 

həyata keçirdi. Qori Müəllimlər Seminariyasının direktoruna göndərilən sənəddə yazılırdı: 



"Sərdarın müavininin əmri əsasında seminariyanın nəzdində təsis olunacaq Azərbaycan 

şöbəsini yerləşdirmək və onu lazımi əşyalarla təmin etmək üçün Tiflis Hökumət Palatasına 

təklif edilmişdir ki, Zemstvodan yığılmış məbləğdən 4 min manat zati-alilərinizin 

sərəncamına versin. Hökumət palatası azərbaycanlı gənclərin maariflənməsi naminə 

qəlbən razı olub bu işi özünə şərəf sanmışdır. Tatarlardan (Azərbaycan türklərindən) kənd 

müəllimləri hazırlamaq məqsədilə sərdarın baş idarəsinin göstərişi əsasında 1879-cu ilin 

sentyabr ayının 1-də seminariyanın nəzdində yeni təsis edilmiş xüsusi tatar şöbəsini 

yerləşdirmək üçün lazımi əşyaları almaqdan ötrü Zemstvo vergisindən pul buraxıldığını 

zati-alilərinizə bildirməyi hökumət palatası özü üçün şərəf bilir". 

O faktı da yada salaq ki, xalqımız üçün hadisə sayılacaq o tarixi qərarın həyata 

keçirilməsində Azərbaycanda, Şamaxıda doğulub boya-başa çatmış, bütün varlığı ilə 

Qafqazın qədim xalqlarından olan azərbaycanlıları sevən, bir övlad kimi onun sevincini və 

qəmini bölüşən Aleksey Osipoviç Çernyayevskinin böyük zəhməti müəllif tərəfindən 

minnətdarlıq hissi ilə qeyd olunur.  

Beləliklə də  Mahirə Hüseynovanın varislik prinsipindən təqdim etdiyi təhsil 

sistemimizin, haqlı olaraq, əsas mərhələlərindən biri kimi qəbul olunan dövrün qısa da olsa 

təhlili ilə baş- başa qalırıq. Müəllifin üzərində dayandığı bu dövrün ancaq təhsil 

həyatımızda deyil, gələcək sosial-siyasi həyatımızda oynadığı rolun geniş miqyası 

oxucular üçün təqdim edilir. 

XIX əsrin 80-ci illərində Tiflisdən cəmi yetmiş-səksən kilometrlik məsafədə 

yerləşən bu kiçik monastrlar şəhərində fəaliyyət göstərən Qori Seminariyasında 

azərbaycanlı gənclərin ilk dalğasının təhsilə cəlb edilməsi o işığın qarşısıalınaz olmasını 

təmin etdi. Firidun bəy Köçərli, Səfərəli bəy Vəlibəyov, Soltan Məcid Qənizadə, Üzeyir 

bəy Hacıbəyli, Cəlil Məmmədquluzadə, Rəşid bəy Əfəndiyev, Müslüm Maqomayev, 

Şıxlinskilər, Süleyman Sani Axundov, Hacıbaba Süleymanov, Nəriman Nərimanov, 

Osman Əfəndiyev, İsfəndiyar Vəkilov, Fərhad Ağazadə və başqaları bu seminariyanı 

bitirdikdən sonra ancaq müasirləri olan Azərbaycanın deyil, gələcək Azərbaycanın taleyini 

yazacaqlar. 

O insanlardan biri Nəriman Nərimanov oldu. 

Mahirə Hüseynova Ümummilli Liderimizin Azərbaycanın ictimai fikir tarixində 

xidmətləri olmuş hər kəsə məhəbbət və sevgisinin nədən qaynaqlandığını əsaslandırır. Bu 

sevginin köklərini göstərən müəllifin müraciət etdiyi faktlar ibrətamizdir və həmin 

ibrətamizliyi gözlərimiz qarşısında canlandıran müəllifin yanaşma tərzi maraqlı, 

təhlillərindən doğan qənaəti inandırıcıdır: 

“O tarixi faktı yada salaq ki, Bakı şəhərində ilk qiraətxananın açılışı da məhz Nəriman 

Nərimanovun adı ilə bağlıdır. Bakı şəhərinin Nəriman Nərimanovun ədəbi taleyində 

müstəsna rol oynadığını qeyd etməklə yada salaq ki, onun böyük ədəbiyyata  gəlişi, 

“Nadanlıq”ın yazılması da elə bu şəhərlə bağlı oldu. Yeri gəlmişkən, gənc yazıçının, 

gələcəyin siyasətçisi və dövlət xadiminin cəmiyyətin ümumi bəlasının kökünə gedib çıxan 

axtarışlarının yeganə cavabı də onun “Nadanlıq” pyesində verilirdi: Nəriman Nərimanov 

cəmiyyət üçün bütün fəlakətlərin mənbəyi olaraq onları görürdü- cəhalət və nadanlığı. 

Yazıçı ona da əmin olduğunu gizlətmirdi: həmin cəhalətin və nadanlığın fakt olaraq ortaya 

çıxması biləvasitə elmsiz, təhsilsizliklə bağlıdır. Nəriman Nərimanovun əsərlərində 



axtardığı sualların çeşidi və miqyası böyük idi, təbii ki, həmin sualların cavabını o, 

Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi faciənin ilk nümunəsi olan  “Nadir Şah”  faciəsində tapdı. 

Sonralar, xalq üçün, onun xoşbəxt gələcəyi üçün həsr etdiyini fikirləşdiyi mənalı ömrünün 

bitməsinə  az, cəmi iki ay qalmış vur-tut 6-ca yaşı olan yeganə oğluna ünvanladığı, əslində, 

gələcək nəsillərə üz tutduğu “Oğlum Nəcəfə məktub”unda cavab tapmadığı yeganə sualı 

verirdi”.  

Kitabda, Ümummilli Liderimizin mənalı həyat yolunu, o yolun güzgüsü olan titanik 

fəaliyyətini açıb göstərməyə çalışan və etiraf edək ki, buna nail olan alim Onun tarixi 

keçmişimizə dərin bağlılığını və həmin keçmişə ehtiramın ifadəsi kimi təqdim edir. Buna 

görədir ki, Ümummili Liderimizin birbaşa iştirakı və Onun şəxsi təşəbbüsü ilə 

folklorumuzun ilk yazılı abidəsi olan “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarının tədqiqi və 

təbliğinə nə qədər önəm verdiyini konkret faktlarla göstərilir. Təkcə Azərbaycan deyil, 

Yaxın Şərq ədəbiyyatının peyğəmbəri kimi qəbul edilən Nizami Gəncəvinin, Dərd və İşıq 

şairi Məhəmməd Füzulinin, çağdaş şeir dilimizin poeziya xəlqiliyimizin banisi Molla 

Pənah Vaqifin, peşəkar dramaturgiyamızın yaradıcısı Mirzə Fətəli Axundovun və onlarla 

parlaq şəxsiyyətin yaradıcılıq irsinə münasibətdə də Heydər Əliyevin xidmətləri bu 

kontekstdən təqdim edilir. Kitabda Heydər Əliyevin ən faciəvi tale yaşayan yazıçı-

publisist, istedadlı dramaturq və təhsil təşkilatçısı, görkəmli ictimai-siyasi, dövlət xadimi 

Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanova xüsusi münasibətini daha geniş planda verilir. O, həmin 

Nəriman Nərimanovdur ki, xalqımızın xoş gələcəyi naminə inanıb qoşulduğu bolşevizmin 

mahiyyətini, “dünya proletariatının” vahid ailəsi uğrunda çalışdığını elan edən böyük bir 

siyasi təşkilatın əslində nələr uğrunda çarpışdığını dərk edəndə artıq gec olur. Nəticə olaraq 

qurulmasında onun da xidmətləri olmuş nəhəng aparatın qurbanına çevrilir. Həmin 

məqamların yaşantılarına Nərimanovun  “Oğlum Nəcəfə məktub”u ilə yanaşan Mahirə 

Hüseynovanın çıxardığı nəticələr böyük şəxsiyyətin keçirdiyi hissləri sərrast ifadə edə 

bilir: “Bunları Nəriman Nərimanov ölümündən cəmi iki ay əvvəl yazırdı. Ömrünü yaşadığı 

cəmiyyətə və mənsub olduğu xalqa həsr edən, öz ölümünün nəfəsini, onun soyuqluğunu 

beş addımlığında hiss edən yazıçı “Nadanlıq”da ortaya qoyduğu, ictimai müzakirə tələb 

edən problemləri bir daha qabardır,  “Məni əhatə edən mühit, bu mühitin geriliyi, irəliyə 

hərəkətindəki ətalət, ətrafımızdakı həyat təzahürlərinə soyuq münasibət, millətlər arasında 

gedən mənasız çəkişmələr, buradan doğan təzahürlər”dən şikayətlənirdi:  

“Əziz oğlum Nəcəf! Əgər hələ yaşamaq qismətim varsa, mən səni elə hazırlamağa 

çalışacağam ki, sən bəşəriyyət üçün daha çox iş görəsən. Lakin əgər mən əbədi məzara tez 

köçməli olsam, təvəqqe edirəm başqaları üçün daim əzab çəkən atan qədər kiçik bir iş 

görəsən.  

... Əziz oğlum! Əgər mənim həyatımı araşdırsan, sən əmin olacaqsan ki, mən 1925-

ci ilədək başqaları üçün yaşamışam. Bəs sonra? Sonra belə də davam edəcək. Məhz belə 

ictimai fəaliyyətdə mən təskinlik tapıram, xüsusilə ona görə ki, hazırda Rusiyadakı quruluş 

mənim mənəvi aləmimlə uyğun gəlir. 

Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla 

harada olursa-olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, 

nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Mən sosial-demokrat 

idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Mən bolşeviklərin proqramını 



xüsusi inamla qəbul etmişəm, belə ki, mən bunda öz məramımın: dünyada köləliyin 

məhvinin həyata keçməsini görürdüm”. 

Bu, yazıçı Nəriman Nərimanovun özünü bolşevizmə həsr etmiş, onun idealları 

uğrunda hər cür mərhumiyyətlərə dözmüş, ucsuz-bucaqsız dövlətin aparıcı rəhbərlərindən 

biri olan Nəriman Nərimanovla uzun illərin həyat təcrübəsindən çıxış edərək apardığı 

dialoqdur. Lakin həmin dialoq uzun sürmür və yazıçının sükutundan istifadə edən 

bolşevizmin qurduğu hakimiyyət piramidasına qədər qalxa bilmiş Nəriman Nərimanovun 

monoloquna çevrilir:  “Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Ancaq 

bu o demək deyil ki, bolşevizm lazım deyil. Bu ona dəlalət edəcək ki, biz onu qoruya 

bilməmiş, ona lazımi qiymət verməmiş, işimizə pis yanaşmışıq. Açıq demək lazımdır: biz 

əldə etdiyimiz hakimiyyətdən o qədər təkəbbürlü olmuşuq ki, boş işlərlə və çəkişmələrlə 

məşğul olaraq, əsl işi əldən buraxmışıq. Hakimiyyət çoxlarını korlayır. Belə də oldu: 

hakimiyyət bir çox görkəmli işçiləri korladı. Onlar nəhəng bir dövlətin müqəddəratını öz 

əllərinə almaq və diktator olmaq qərarına gəldilər... bu ilk zamanlarda zəruri idi. Lakin 

indiyədək bu vəziyyəti davam etdirmək, bolşevizmi süquta aparmaq demək idi. İndi mən bu 

sətirləri sənə yazarkən iş o yerə çatıb ki, Lenindən sonra özlərini onun “qanuni varisləri” 

adlandıranların dövləti idarə etməyi bacarmamaları nəticəsində əmələ gəlmiş böyük 

nöqsanlarımız barədə kommunistlər öz aralarında da danışa bilmirlər. Bütün bunlar 

haqda sən mənim MK-ya yazdığım geniş məruzəmdən biləcəksən. Bu məruzədən sənə çox 

şey aydın olacaqdır, həmin məruzədən sənə bəlli olacaq ki, bir çoxlarının cəsarəti 

çatmadığı, öz vəzifə və hakimiyyətlərini itirəcəklərindən qorxaraq susduqları şeylər 

haqqında sənin atan danışmaqdan çəkinməmişdir”. 

Nəriman Nərimanov “Oğlum Nəcəfə məktub” kimi yazdığı vəsiyyətnaməsində 6 

yaşlı Nəcəfə üz tutub gələcəyə səslənir, onlara, əslində, bərqərar olmasında özünün də 

bütün daxili inamı və həmin inamın verdiyi güclə iştirak etdiyi yeni qurulmuş hakimiyyət 

modelinin mahiyyətini dərk edən böyük insanın ömrünün sonlarındakı etirafıdır. Bu, siyasi 

baxışların cəmiyyət üçün təklif etdiyi, böyük şövqlə həyata keçirilən yeni bir ictimai 

münasibətlərin və həmin ictimai münasibətlərin yaratdığı hakimiyyət formulası qarşısında 

heyrətdir. Artıq Nəriman Nərimanov bu formulanın nə qədər mürəkkəb kombinasiyalarla 

qurulmuş sadə bir illüziya piramidası olduğu qənaətində idi və artıq nəinki həmin 

piramidanın strukturunda vacib və əsas komponentlərdən olan xalq, habelə, onun başında 

dayananlar belə “xoşbəxt gələcəyin” əl çatmaz, ayaq dəyməz qədər uzaqlıqda olacağının 

fərqində idi. Əslində, hesab edirik ki, “Oğlum Nəcəfə məktub”  siyasət aləminə girmiş və 

onun yüksəkliklərinə qədər qalxa bilsə də qəlbən “hakimiyyət” üçün kara gəlmədiyini 

etiraf edən yazıçı Nəriman Nərimanovun ədəbi janrın formalarına müraciət etmədən 

qələmə aldığı orijinal sənət nümunəsidir. Bu sənət nümunəsində o, həyatın mənasını 

şərtləndirən amillərin nədən ibarət olması barədə suallara cavab verməyi qarşısına məqsəd 

qoyur: “Mənim əziz Nəcəfim! Hakimiyyət dalınca qaçma, çünki o, adamı korlayır. Əgər 

sən adamı tanımaq, onun bütün daxili aləmini bilmək istəyirsənsə, həmin adamı bir müddət 

vəzifə başına qoy. Həmin adam bütün bacarığını və nöqsanlarını biruzə verəcəkdir. Buna 

görə də əgər sən kütləni müvəffəqiyyətə, aldatmadan, öz arxanca aparmağa hazır 

deyilsənsə yaxşısı budur, bu işdən imtina et... əgər kütlə (fəhlələr və kəndlilər) sənə qiymət 

qoyurlarsa, sənin hakimiyyət başında qalmağını labüd hesab edirlərsə, sənə inanırlarsa və 



bu inamla əlaqədar ümumi işə müəyyən mənfəət verəcəksənsə, onda imtina etmə. Əgər sən 

zərrə qədər də olsa hiss etsən ki, səni seçməyə kimsə məcbur edir, onda imtina et. Əks 

halda sən nəinki kütlənin, hətta öz qarşında da ləyaqətini itirərsən. Hər dəfə dərk edəndə 

ki, səni hakimiyyətə qabiliyyətin üçün deyil, məcburən təyin etmişlər, onda sən daim vicdan 

əzabı çəkəcək, öz mənliyini təkcə kütlə qarşısında deyil, habelə öz qarşında da itirəcəksən”.  

Bu, tarixən insanların can atdığı, hətta özü, öz hissləri və şəxsiyyətininin hara qədər 

deqradasiyaya uğradığının və ya uğraya biləcəyinin belə fərqində olamyaraq ora, 

“xoşbəxtlik gətirəcək” məqsədə gedib çıxmış məqamda qəfil qarşıya çıxan boşluğun 

yaratdığı depressiyanın təsviri deyil. “Məktub”un verdiyi qənaət belədir:  “Öz mənliyini 

kütlə qarşısında deyil, habelə öz qarşısında itirmək” reallığının yaratdığı seçim məqamıdır: 

ya bu cür davam etməlisən, ya da səni gözləyən bütün mərhumiyyətlərin ağrı-acısını 

bilərəkdən Özünə qayıtmalısan. Belə bir olduqca çətin dilemma qarşısında dayanan insan 

üçün çıxış yolu var, necə deyərlər, tövbə qapısı həmişə açıqdır və həmin qapının 

astanasındakı tərəddüdləri aşmaq üçünsə bircə an lazımdır:“Sənin dünyagörüşündəki 

sonrakı pozulma məhz buradan başlayacaqdır. Bu, ictimai xadimin həyatında ən qorxulu 

andır. Bütün bunlara o vaxt dözmək olar ki, sən sərbəst həyata hazır olasan. Bu nə 

deməkdir? Sənə aydın olmaq üçün mən öz həyatımdan misal gətirmək istəyirəm. Sən artıq 

bilirsən ki, mən 30 yaşında kamal attestatı imtahanı vermişəm ki, universitetə daxil olum. 

Lakin sonra mən hara daxil olum? – sualı qarşısında durdum. Həyatımın bütün şəraiti və 

yaşım məcbur edirdi ki, tezliklə universitet təhsili alım. Ona görə də elə fakültə seçmək 

lazım idi ki, az vaxt tələb etsin. Mənim qarşımda belə bir sual dururdu: hüquq fakültəsinə 

(o vaxtlar o asan fakültə hesab olunurdu) və ya təbiət fakültəsinə (burada 4 il oxumaq 

lazım idi). Həmin fakültələri bitirdikdən sonra ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən və idarələrdən 

asılı vəziyyətinə düşmək olardı. Ona görə də mən onlardan imtina edib tibb fakültəsinə 

daxil oldum ki, həyatımda başqalarından az asılı olum. Bu, bir səbəb idi. Digəri: Sənin 

nənən və mənim anam Həlimə ürəyi yumşaq, sadə qadın idi. O, ehtiyacda olanlara yardım 

edir, xəstə qonşulara qayğı göstərir, bir parça çörəyi onlarla bölürdü və s. Uşaq 

yaşlarından mən bütün bunları görürdüm və bunlar mənə təsir edirdi... Ona görə də tibb 

fakültəsində oxumaq müddətinin uzun olması və çətinliyinə baxmayaraq mən həmin 

fakültəyə daxil olmağı qərara aldım ki, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən və idarələrdən asılı 

olmayıb daha artıq mənəvi zövq alım..." 

Nəriman Nərimanov bunları, “Oğlum Nəcəfə məktub”u yazanda hələ ki, Rusiyada 

yaşannmış “qırmızı terror” 1922-ci ildə elan edilmiş, bolşevizmin işğalına uğramış  

“müstəqil” dövlətlərin “könüllülük əsasında” yaranmış ittifaqına, SSRİ-nin bütün 

bölgələrinə tətbiq edilməmişdi. Onda 1925-ci ilin yanvarı idi, Nəriman Nərimanovun 

müşahidə etdiyi, ancaq miqyasını təsəvvür belə etmədiyi  Stalin repressiyalarının 

başlanmasına on il qalırdı və iliyinə qədər əqidə adamı olan kəs ağlına belə gətirə bilməzdi 

ki, xalq adından qurulmuş  hakimiyyət nə qədər qanlı cinayətlərin müəllifi ola bilər. 

Üstəlik, MİK-in, İttifaq dövlətində icra hakimiyyətinin əsas fiqurlarından birinin, ruhən 

beynəlmiləçi olan Nəriman Nərimanovun “millətçi” damğası ilə yaddaşlara yazdırmaq 

istəyi də qətiyyən onun ağlına gəlməzdi, ona görə ki, ağlasığan perspektiv deyildi. O da 

perspektivdə deyildi ki, 20-ci illərin əvvəllərindən bolşeviklər partiyasının, sonralar Sovet 

İttifaqı Kommunist Partiyası olacaq qurumun rəhbərliyinə gələn İosif Stalin 



Azərbaycandan levon mirzoyanların, yaxud əliheydər qarayevlərin Mərkəzə ötürdükləri 

danosları “əsas götürərək” Nəriman Nərimanovu millətçilikdə ittiham edəcək və Stalinin 

həmin ittihamı əsrin yetmişinci illərinə qədər davam edəcək. 

Bu da ilahi bir qüvvənin uzalşdırdığı tarixi faktdır ki, Nəriman Nərimanovun anadan 

olmasının 100 illiyində Azərbaycanın siyasi rəhbəri Heydər Əliyev idi və zərurətin 

doöurduğu təsadüfdən yaranan gerçəklik ondan ibarət idi ki, ölkə rəhbəri uzun illər ərzində 

xüsusi xidmət orqanlarında xidmət etdiyi vaxtlarda xeyli işlər, o cümlədən Nəriman 

Nərimanovla bağlı sənədlərlə yaxından tanış olmuşdu. Məlumatın genişliyi və içindən 

gələn yanğı isə imkan verdi ki, Ümummilli Lider N. Nərimanovun özünün vaxtında, həm 

də ondan sonrakı dövrdə baş qaldırmış böhtan və uydurmaları puça çıxara bilsin. Əlbəttə, 

bunların arxasında ardıcıl və gərgin zəhmət, Moskvadakı ali partiya və dövlət adamlarını 

məntiqin gücü, faktlar ilə inandırmaq üçün Heydər Əliyev fonemeninin ortaya qoyduğu 

arqumentlər lazım gəlirdi.  

Yeri gəlmişkən, həmin vaxtlar İrəvanda yaşamağımla əlaqədar olaraq ötən əsrin 

yetmişinci illər Azərbaycanının siyasi kluarlarında gedən prosesləri izləmək imkanım 

olmasa da 1987-ci ilin sonlarında təsadüfi bir tanışlıq o gərgin hadisələr barədə kifayət 

qədər məlumatlanmağım üçün şansı verdi. Çalışdığım “Gənclik” nəşriyyatında görkəmli 

heykəltaraş, Azərbaycanın xalq rəssamı Cəlal Qaryağdı ilə sonralar dostluğa çevrilmiş 

tanışlığım zamanı və sonralar  müxtəlif mövzularda etdiyimiz söhbətlər vaxtı onun müəllifi 

olduğu sənət numunələri barədə də danışardıq. Yaxşı xatırlayıram ki, Şuşanın məşhur bir 

nəslinin nümayəndəsi, Cabbar Qaryağdıoğlunun doğmaca qardaşı oğlu, Tbilisi Rəssamlıq 

Akademiyasında təhsil almış Cəlal müəllim ən mükəmməl sənət nümunələrindən biri, 

Nəriman Nərimanovun Bakıda qoyulmuş heykəlinin tarixçəsi barədə necə də həvəsli 

danışırdı...! Heydər Əlirzaoğlunun SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini 

vəzifəsindən və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun 

üzvlüyündən istefa verdiyi vaxtlara təsadüf edən o söhbətlər bəzən saatlarla davam edirdi. 

Mərhum sənətkar Ümummilli Liderin Nəriman Nərimanovun 100 illik yubileyinin 

keçirilməsinə icazə alınması üçün göstərdiyi fədakarlığın canlı şahidi kimi çox şeylərdən 

danışırdı: Heydər Əlirzaoğlunun bu məsələ ilə bağlı SSRİ-dən kənarda “qılaflı adam”, “boz 

kardinal” adlandırılan, sovet ideologiyasının yönünü müəyyənləşdirən Mixail Suslovun 

yanında iki dəfə olması, nəhayət, Sov.İKP MK-nın Baş Katibi Leonid Brejnevin qəbuluna 

getməsi, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yanında Partiya Tarixi 

İnstitutunda mütəxəssislərin hazırladıqları geniş arayışın və özünün dəmir məntiqi və 

arqumentləri sayəsində istəyinə çatması barədə deyilənləri eşitmək məmnunverici idi. Yeri 

gəlmişkən, Stalinin ölümündən sonra Nəriman Nərimanovun siyasi reablitasiyası rəsmən 

etiraf edilsə də, onun 90 illik yubiley tədbirinin Azərbaycan miqyasında belə, keçirilməsi 

üçün ali siyasi rəhbərlik qarşısında məsələ qaldırmaq üçün təşəbbüs belə, göstərilmiəmişdi. 

Bu, bir tərəfdən, o zamankı Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin “azacıq aşım, ağrımaz başım” 

psixologiyasından irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, Moskvada Stalinin ölümündən sonra da 

öz mövqelərini qoruyub saxlaya bilmiş qüvvələrin güclü müqaviməti ilə bağlı idi. Həmin 

qüvvələrdən biri-  Anastas Mikoyan 1965-ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 

və Siyasi Büro üzvlüyündən uzaqlaşdırılsa da Sov. İKP Mərkəzi Komitəsinin və SSRİ Ali 

Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü olaraq qalmaqda davam edirdi. Həmin məqamlarda 



qalmağı isə ona müəyyən məsələlərə müdaxilə etmək imkanı yaradırdı və hökmən xüsusi 

vurğulamağı lazım bilirik ki, hələ ölümündən əvvəl Nəriman Nərimanovun bolşevik 

elitasında “millətçi” olaraq tanınmasında, ölümündən sonra isə adının belə, çəkilməsinə 

qadağaların qoyulmasında həmin Mikoyanın “xidmətləri” birmənalı idi. Haşiyə çıxmağı  

mütləq lazım bilirik ki, onun Nəriman Nərimanova bu cür “isti” münasibətinin kökünü isə 

“alovlu beynəlmiləlçi” kimi təqdim edilən Anastas Mikoyanın tərcümeyi- halında 

axtarmaq lazımdır. Onun hələ 1914-cü ildə Andonik Ozanyanın “könüllülər drujinası”nın 

tərkibində Anadoludakı mülki əhaliyə- türklərə, 1918-ci ilin yazında Bakıdakı mart 

qırğınları zamanı Hamazasp Srvanstyanın bqiraqadasının komissarı kimi azərbaycanlılara 

qarşı hansı qəddarlıqlar göstərdiyini Nəriman Nərimanov bilirdi. Onu da bilirdi ki, 

Azərbaycanda sovet hökuməti elan edildikdən sonra İnqilab Komitəsinin üzvü kimi Bakıya 

gələn Anastas Mikoyan Bakı şəhər Partiya Komitəsinin katibi vəzifəsində olduğu ilk 

günlərdən azərbaycanlılara qarşı diskrinimasiya siyasətinin əsasını qoymuşdur. O siyasətin 

qarşısını alacaq gücdə olduğuna zərrəcə şübhə etmədiyi, partiyanın ali siyasi rəhbərliyi, 

şəxsən Vladimir Leninin yanında böyük nüfuz sahibi olan Nəriman Nərimanovun bəri 

başdan “millətçi” kimi tanınması üçün də Mikoyan əlindən gələni əsirgəməmişdi. Və yeri 

gəlmişkən, Nəriman Nərimanovun Azərbaycan rəhbərliyindən Moskvaya aparılması daha 

çox onun “millətçiliyi” ilə bağlı idi. 

Cəlal Qaryağdı Nərimanovun siyasi reblitasiyasında erməni millətindən olan digər 

“xeyirxahlarımız”, məsələn, Stepan Şaumyanın oğlu, Böyük Sovet Ensiklopediyası baş 

redaktorunun birinci müavini Lev Şaumyanın əsaslı müqvimət göstərməsi barədə danışırdı. 

İlk olaraq yada salmağı lazım bilirik ki, ideologiyanın bazisə çevrildiyi bütün ölkələrdə 

olduğu kimi, Sovet İttifaqında da ideoloji rıçaqların etibar edildiyi şəxslərin rəyləri 

birmənalı qəbul edilirdi. “Müqəddəslərin müqqədəsi” kimi qəbul edilən Böyük Sovet 

Ensiklopediyası əsas ideoloji mərkəzlərdən biri, bəlkə də birincisi hesab olunurdu. 

Akademiklər Sergey Vavilov və Boris Vvedenskinin baş redaktorluğu dönəmində və 

onlardan sonra da birinci müavin postunda olan Lev Şaumyanın Nəriman Nərimanova 

nifrət həddində olan münasibəti, əlbəttə, öz sözünü deyirdi. O “deyilən sözlər” isə ancaq 

Böyük Sovet Ensiklopediyasının yerləşdiyi nəhəng binanın divarları arasında qalmır, ən 

mötəbər ünvanlara qədər gedib çatırdı. Görkəmli heykəltaraş Nəriman Nərimanovun 1922-

ci ildə Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin sədri Vladimir Leninə Bakıda “müsəlmanlara 

qarşı diskrinimasiya siyasətinin” aparıldığı, o siyasətin Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin 

katibi Anastas Mikoyan tərəfindən bərqərar olduğu da yer alan məktubunun “it-bata 

düşməsi”nin tarixçəsini danışırdı. Ümummilli Lider o məktubu tapdırmaq istəyir, lakin 

Moskvadakı Partiya Arxivində aparılan ən yüksək səviyyədəki axtarışlar heç bir nəticə 

vermir, sanki belə bir məktub, ümumiyyətlə, olmayıbdır. Nəhayət, Ulu Öndər öz kanalları 

vasitəsi ilə Partiya Arxivində uzun illər çalışan təcrübəli arxivarius tapdıraraq o məktubun 

axtarışını davam etdirir və çox keçmir ki, axtarış öz nəticəsini verir. Məlum olur ki, həmin 

Lev Şaumyanın “dostcasına” xahişi ilə məktub makulatura üçün hazırlanmış kağızların 

arasına salınıbmış.  

Cəlal Qaryağdının Ulu Öndərlə bağlı bu cür xatirələri çox idi və o, şahidi olduğu, 

yaxud ən etibarlı mənbələrdən eşitdiyi hadisələri danışarkən ahıl kişinin sifəti işıqlanırdı. 

O, Nəriman Nərimanovun heykəli üzərində çalışdığı vaxtlarda heç olmasa ayda bir dəfə də 



olsa həddindən artıq yüklənmiş və sıx iş qrafikinə baxmayaraq, Ümummilli Liderin işlərin 

gedişi ilə yerində tanış olmaq üçün gəldiyini heyranlıqla xatırlayırdı. “Onun gözlərindən 

çoxları üçün xırda, əhəmiyyətsiz görünən heç bir detal belə qaçmazdı”- deyirdi. 

Nəhayət, bütün bu müqavimətləri, ciddi təzyiqləri aradan qaldıraraq anadan 

olmasından  rəsmən iki il sonra, 1972-ci il iyunun 22-də N. Nərimanovun 100 illiyi 

təntənəli şəkildə keçirildi. Bakıda təntənəli yığıncaq keçirildi. N. Nərimanovun həyat və 

fəaliyyəti haqqında Heydər Əliyev məruzə etdi. Heydər Əliyev özünün məruzəsində onun 

Azərbaycan tarixində xidmətlərini, XX əsr ictimai fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi 

kimi rolu və mövqeyini elmi şəkildə əsaslandırdı, böhtan və iftiraları bir daha puça çıxardı. 

Onu yada salaq ki, təntənəli yubiley gecəsindən 16 gün əvvəl, iyun ayının 6-da Bakının ən 

görkəmli yerlərindən birində  Nəriman Nərimanovun əzəmətli, tunc və qranitdən 

hazırlanmış abidəsi ucaldıldı. Abidənin açılışı münasibətilə keçirilən mitinqdə Heydər 

Əliyev nitq söylədi. O deyirdi: “Nəriman Nərimanov maarifçi- demokratdan mətin 

bolşevik kimi çətin və keşməkeşli yol keçmişdir. ...Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov siyasi 

rəhbər və təşkilatçı kimi bütün bacarığını, qəlbinin bütün alovunu xalqın xidmətinə 

vermişdir”. 

Mahirə Hüseynovanın  “Missiya”sında Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyev böyük siyasət adamı, müdrik dövlət xadimi olaraq görünür. Kitabı oxuyan 

hər kəsin gözləri önündə xalqının keçmişi ilə fəxr edən vətənpərvər Vətəndaşın, onun 

gələcək taleyi ilə bağlı narahatlıq keçirən Millət Atasının obrazı canlanır. İstər Heydər 

Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dönəmdə, istər o böyük şəxsiyyətin dünyanın 

ən böyük dövlətlərindən birinin, bəlkə də birincisinin rəhbərlərindən, ali siyasi qərarları ilə 

dünyanın taleyini həll edəcək Politbüronun çox azsaylı üzvlərindən biri olduğu 

məqamlarda, istərsə də SSRİ-nin ilk və sonuncu prezidenti, siyasi avantüraları ilə tarixdə 

qalan Mixail Qorbaçovun siyasəti ilə razılaşmayaraq bütün dövlət və partiya vəzifələrindən 

istefa verərək çıxandan sonra Onun xalqının taleyi ilə nə qədər yaxından maraqlandığı 

təsvir edilir. Ümummilli Liderin siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrün ilk aylarından 

dilimizin böyük təəssübkeşi olduğu tarixi sənədlərlə təsdiq edilir, Onun dilimizin və 

ədəbiyyatımızın inkişafı üçün gördüyü işlər, həyata keçirdiyi layihələr peşəkarcasına 

araşdırılır. Kitabda ölkəmizin yaradıcı təşkilatları, xüsusən o zamankı Azərbaycan 

Yazıçılar İttifaqının qurultaylarında,ümumiyyətlə, söz və fikir insanları ilə təmas qurduğu 

hər bir zamanda Ümummilli Liderin onlar qarşısında duran vəzifələri xatırlatdığı məqamlar 

təqdim edilir. 

Yüksək idealları təbliğ etməyi, o hisslərin öz oxucusunda aşılanmasına çalışmağı, 

ilk növbədə, şair və yazıçıların borcu kimi yada salmağı Heydər Əliyev ona görə dönə-

dönə xatırladırdı ki, o bu koteqoriyadan olan insanları seçilmişlər kimi qəbul edir və 

cəmiyyətin də bu cür qəbul etməsinə çalışırdı. Ümummilli Lider bunları, əlbəttə, “İnsan 

qəlbinin mühəndisləri”  olan zümrə ilə heç bir inzibati tonda tələb etmirdi, cəmiyyətin 

sıravi üzvü kimi onların qaçılmaz missiyanı yada salırdı. Həmin missiya isə əbədi görünür, 

bütün zamanların sosial təmayülündən asılı olmayaraq dəyişən nəsillərin keçəcəyi yol 

qədər əbədi. O da əbədidir ki, keçdiyi həyat yollarının mühafizəkar “etdiyi” atalarla, o 

ataların “mühafizəkarlığını” perspektivdə gördüyü  “inkişaf dolu”  yolda başlıca maneə 



kimi görən, elə belə də qəbul edən oğulların mübarizəsində tərəfsiz hakimlik də bu 

missiyanın borcu olacaq.  

Bütün bunların psixoloji tərəflərinin açılmasına çalışan və ona nail olan Mahirə 

Hüseynova kitabında Ümummilli Liderin bu məsələlər barədə hansı həssaslıqla 

danışdığını, o borc hissinin nəyə görə vacib olduğunu diqqətdə saxlamağa çalışır: 

“Yazıçılara həmin missiya belə xatırlanırdı: “Yeni dünya quruculuğu, eyni zamanda, yeni 

insan tərbiyəsi deməkdir. Cəmiyyətimiz irəlilədikcə bu quruculuqda əsas götürülən 

meyarlar daha yüksək və daha mükəmməl olur. Yazıçı, şair, dramaturq məhz bu meyarların 

paklığı keşiyində durmalı, insanla cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərini zənginləşdirməli, 

şəxsiyyətin daxili aləmini, mənəvi dünyasını tərənnüm etməlidir. Zənnimizcə, ümid edə 

bilərik ki, yeni-yeni parlaq əsərlər - romanlar, povestlər, poemalar və pyeslər yaranacaq, 

onların əsas mövzusu əməyin poeziyası, baş qəhrəmanı isə əmək adamı olacaq. Müxtəlif 

siniflərə və sosial qruplara, millətlərə və xalqlara mənsub əmək adamları, müxtəlif peşə və 

sənət sahibləri böyük işlər görürlər. Həyat sənətkarlara ən müxtəlif xarakterlər və 

vəziyyətlər təqdim edir. Qoy sizin yeni kitablarınızın səhifələrindən bizim evlərə müasir 

neftçilərin və metallurqların, taxılçıların və pambıqçıların, üzümçülərin və aqronomların, 

döyüşçülərin və mühəndislərin, alimlərin, partiya işçilərinin və ictimai xadimlərin 

obrazları qədəm qoysun. Aydındır ki, məsələ məhz kimin qələmə alınmasında deyildir. 

Əsas məsələ bədii obrazın dərinliyində və həqiqiliyindədir, həyat həqiqətinin estetik 

ifadəsindədir. Əsl görkəmli əsərlərin yaradılması sənətkardan böyük istedadla yanaşı, həm 

də ardıcıl, gərgin çalışmağı, geniş həyat materialını toplayıb dərindən dərk etməyi tələb 

edir”. 

Onu qeyd etməyi borc bilirik ki, Heydər Əliyevin çıxışlarından birini, yazıçıların 

VII qurultayında etdiyi çıxışı natiqlik sənətinin zirvəsi olaraq göstərmək olar. Bu nitq 

ümumi mövzunun ağırlığını özündə saxlayaraq yardımçı elementlərin qətiyyən 

unudulmadığı, hədəfinə doğru ağır-ağır irəliləyən, hər bir cümləsinin ölçü-biçisi 

hesablanan nadir çıxışlardan biri kimi natiqlik məharətinin nümunəsidir. Hesab edirik ki, 

bu nümunələrin axtarışında da xanım professor qətiyyən yorulmayıb və kifayət qədər 

zəhmət çəkibdir: “Ən dərin qatlarında belə, ustad yazıçıların yarada biləcəyi problem- 

situasiyaları ilə heyrət doğuran bu nitqində  Ümummilli Liderimizin dərin mənalarla 

zəngin, lakin sadə və ibarələrdən uzaq bir dildə ədəbiyatımız və ədəbiyyatşünaslığımız 

qarşısındakı ən vacib problemlərə toxunulduğunun şahidi oluruq: “Bu gün ədəbiyyatın 

böyük insanpərvərlik vəzifəsini nəzərdə tutaraq yazıçılardan müasir həyat hadisələrinin 

dərin ictimai-bədii tədqiqini gözləyirik, cəmiyyətdə ümumi və şəxsi mənafelərin 

dialektikasını, şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinin dialektikasını açan əsərlər gözləyirik. 

Ölkəmizdə şəxsi problemləri ictimai problemlərlə üzvi surətdə qarşılıqlı əlaqədə olub, bir-

birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bunların ardıcıl həllini həm cəmiyyətin inkişafını, həm də 

şəxsiyyətin inkişafını necə təmin etdiyini parlaq və inandırıcı şəkildə göstərmək yazıçının 

borcu deyilmi? Biz bu məsələlərin həllini, kollektivizm prinsiplərini, cəmiyyətimizin 

mənəvi sərvətlərinin inkişafını və təbliğ edilməsini ədəbiyyat və incəsənətin ən mühüm 

vəzifələrindən biri sayırıq. Hər bir sənətkar öz xalqının övladıdır və onun tarixi qarşısında 

məsuliyyət daşıyır. Əvvəlki nəsillərin istedadı və əməyi ilə yaradılmış bütün sərvətləri 



mənimsəmədən və mümkün olmadığı kimi, əvvəlki təcrübəyə arxalanmadan 

müvəffəqiyyətlə irəli getmək olmaz”. 

Böyük Vətənpərvər və dövlət adamı olan Ümummilli Liderin həyatının hər bir 

məqamında xalqı və xalqının içində yaşadığı mənəvi mühitlə bağlılığı, o mühiti 

sağlamlaşdırmaq istiqamətindəki fəaliyyət epizodları zəngindir. Məsul partiya və dövlət 

işlərinin imkan verdiyi sərt iş qrafikinin diqtə etdiyi gerçəklikdə biz narahat ürəyin 

döyüntülərini duyuruq. Kitab müəllifinin bu kontekstdən aprdığı müşahidələr, gəldiyi 

nəticələr buna görədir ki, oxucu tərəfindən etimadla qarşılanaraq qəbul edilir: “Əlbəttə, 

istənilən məsələyə yanaşmada tarixilik prinsipini yaddan çıxarmaq olmaz və Ümummilli 

Liderimizin çıxışı boyu bu xəttin qorunduğunu müşahidə etmək olur. Gəncliyin istənilən 

təqdim olunan mövzuya öz baxışlarının formalaşmasını vacib sayan Ümummilli Liderimiz 

buna görə hesab edirdi ki, bu günkü uğurlar keçmişin ən yaxşı ənənələri üzərində 

ucalmaldır. İnsanlarımız ata-babalarının keçib gəldiyi yolların haradan keçdiyini, həmin 

yollarda qazanılan uğurlarla bərabər,buraxılmış  səhvləri də bilməlidir. Ancaq dünənki 

tariximizdə buraxılan səhvlərimizi redaktəsiz-filansız bildiyimiz halda o səhvlərdən 

düzgün nəticə çıxararaq umudlu sabah haqqında danışmaq olar”.  

Mahirə Hüseynovanın kitabı öz metodoloji yanaşmaları ilə də seçilir və buna görədir 

ki, onun nəzəri təhlillərindən doğan qənaətləri inandırıcıdır. Müəllif  Ümummilli Liderin 

həyat fəlsəfəsinin tərkib hissəsi olan ardıcıl fəaliyyətinin sonradan dövlət siyasətinin tərkib 

hissəsi olaraq davam etdirilməsinə də bu prinsiplərdən yanaşır. Kitabda Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətinin həmin siyasətin davamı 

kontekstindən təhlilə cəlb edilməsi də o metodoloji yanaşmaların nəticəsi kimi görünür. Bu 

istiqamətdə onun apardığı dövlət siyasətinin ardıcıllığı Prezident üçün Azərbaycan dilinin 

qorunması və inkişafının nə qədər həyati əhəmiyyət daşıdığının göstəricisidir. Kitabda 

Ümummilli Liderimizin adı ilə bağlı olan Heydər Əliyev Fondunun əsas missiyalarından 

birinin məhz dilimizin inkişafı və xalqımızın etnoqrafiyasının öyrənilməsi, həmçinin təhsil 

sahəsində iri layihələrin həyata keçirilməsinə diqqət yönəldən müəllif  bunları varislik 

prinsipinin davamı kimi təqdim edir. Oxucular Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse- 

prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın o prinsiplərə 

nə qədər sadiq olduğuna konkret faktlar əsasında şahid olmaqla ona da əmin olurlar ki, 

Ümummilli Liderimizin əsasını ötən əsrin 70-ci illərindən qoyduğu o siyasət bu gün də 

aktualdır, sabah da aktual olaraq qalacaqdır. 

 

Hidayət Orucov 

yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi 
 


