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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN 50 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ
TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQİ
(1 noyabr 1969-cu il)
Əziz Yoldaşlar, dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Sergey Mironoviç Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyi təntənə ilə qeyd edilir.
Azərbaycan xalqının həyatında, onun sosialist mədəniyyətinin tərəqqisində, Azərbaycan elminin inkişafında,
iqtisadiyyatının yüksəlişində yubilyarımız böyük və səmərəli rol oynamışdır.
Azərbaycan xalqının torpağında birinci ali məktəbin yubileyi elə bir hadisədir ki, onun ictimai əhəmiyyəti
Azərbaycanın dövlət hüdudlarından çox-çox kənara çıxır. Moskvanın, Leninqradın, qardaş sovet
respublikalarının elm və təhsil mərkəzləri nümayəndələrinin sosialist dövlətlərindən olan dostlarımızın yubiley
şənliklərində iştirakı, bu fikrimizə sübutdur.
İzin verin, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncağımızın bütün
iştirakçılarını Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti
və Nazirlər Soveti adından və onların tapşırığı ilə, Azərbaycan xalqı adından səmimi salamlayım.
Universitetin yarıməsrlik yubileyi böyük rəhbərimiz və müəllimimiz Vladimir İliç Leninin anadan
olmasının 100 illiyi ərəfəsində bayram edilir.
Sovet hakimiyyətinin 50 ili ərzində Kommunist Partiyasının rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının
qazandığı bütün nailiyyətlər, onun haqlı olaraq fəxr etdiyi hər şey İliçin adı ilə, sosializm və kommunizm
quruculuğu haqqında onun ölməz ideyaları ilə bağlıdır. Azərbaycan Dövlət Universiteti bu nailiyyətlərdən
biridir, Lenin milli siyasətinin, sovet xalqlarının böyük və çoxmillətli ailəsinin qardaşcasına dostluğunun və
qarşılıqlı yardımının bəhrəsidir.
İlk addımlarından etibarən universitet öz inkişafının bütün mərhələlərində rus xalqından, Sovet Rusiyası
hökumətindən, Moskvanın təhsil mərkəzlərindən təmənnasız qardaşlıq köməyi görmüşdür. Biz bu tribunadan
Azərbaycan xalqının adından böyük rus xalqına, Rusiyaya, rus elminə ən dərin və səmimi minnətdarlığımızı
bildiririk.
Azərbaycan universitetini qardaş sovet respublika-larının ali məktəbləri ilə sıx dostluq, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı yardım telləri bağlayır. Biz bunu Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası ideologiyası təntənəsinin
təzahürlərindən biri hesab edirik.
Xalqlar dostluğu sözləri burada, Bakıda Azərbaycan proletariatının şanlı rəhbərləri - özlərinin qəhrəman
həyatı və ölümü ilə tarixə proletar beynəlmiləlçiliyinin bayraqdarları kimi daxil olan 26 Bakı komissarının
vətənində xüsusi bir qüvvə ilə səslənir.
İzn verin, qardaş müttəfiq respublikaların elm və maarif nümayəndələrini sizin adınızdan və bütün
Azərbaycan zəhmətkeşləri adından hərarətlə, qardaşcasına salamlayım və «Xoş gəlmişsiniz!» - deyim.
Biz universitetin bayramında, xalqımızın bayramında iştirak etdikləri üçün sosializm birliyi dövlətlərinin
elm nümayəndələrini səmimi qəlbdən salamlayır və onlara öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu gün, təntənəli yubiley günündə biz öz biliyini, öz istedadını Azərbaycan universitetinin yaranmasına
və inkişafına sərf edənlərin xatirəsini hörmətlə yad edirik.
Biz görkəmli alimlərdən və ictimai xadimlərdən V. İ. Razumovski, Tağı Şahbazi, İ.İ.Şirokoqorov,
Y.B.Lopuxin, Ə.Haqverdiyev, R.Məlikov, H.Şahtaxtinski, C.Nağıyev, X.Rzabəyli, B.Həsənbəyov, A.Qarayev,
Y.Məmmədəliyev, M.Ələkbərli və bir sıra başqa məşhur xadimlərin adlarını hörmət və minnətdarlıqla çəkirik.
Onların həyatı və yaradıcılıq fəaliyyəti Azərbaycan universitetinin tarixi ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır.
Qocaman alimlər, Azərbaycan, Dövlət Universitetinin veteranları, elmi hünər estafetini universitetin
yaradıcılarından qəbul edənlər buraya, bizim, iclasımıza toplaşmışlar. İzin verin, onları Azərbaycan Dövlət
Universitetinin şanlı yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edim və möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni
yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayım.
İcazə verin, öz qüvvə və biliklərini nəcib vəzifəyə -kommunizm cəmiyyətinin layiqli qurucuları olan gənc
mütəxəssislər hazırlamağa həsr etmiş Azərbaycan universitetinin bütün professor və müəllimlərini ürəkdən
təbrik edim.
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Eləcə də Azərbaycan universitetinin bütün yetişdirmələrini, bütün tələbələrini və onların şəxsində bütün
diqqətəlayiq gənclərimizi, kommunizm quruculuğu kimi böyük bir işin layiqli davamçılarını hərarətlə təbrik
edim.
Əziz yoldaşlar, dostlar, hörmətli qonaqlar! Bakıda universitet Azərbaycan xalqının həyatının ağır
günlərində, ölkədə vətəndaş müharibəsi alovlandığı, bir vaxtda yaradılmışdır. Lakin bu vəziyyət universitet
yaradılması uğrunda hərəkatın qarşısını ala bilmədi. Bu, Rusiyanın xalqlarına yeni azad və xoşbəxt həyatın
yolunu, göstərmiş Oktyabr inqilabı ideyaları təsirinin nəticəsi idi.
Azərbaycanda və Zaqafqaziyada Sovet hakimiyyətinin ilk səlahiyyətli orqanı - qəhrəman Bakı
kommunasının Xalq Komissarları Soveti qısa müddət ərzində xalq maarifi sahəsində də bir çox mühüm inqilabi
islahat həyata keçirdi.
Inqilab dalğasının təlatümü içərisində Azərbaycan universitetinin yaranması qabaqcıl qüvvələrin qələbəsi
idi, doğma xalqı maarifləndirmək uğrunda, dünya mədəniyyəti və elmi xəzinəsinin qapılarını onun üzünə açmaq
uğrunda Azərbaycanın ən yaxşı oğullarının bir çox illər ərzində apardıqları mübarizənin yekunu idi.
Bakıda universitetin təşkilinə Azərbaycanda inqilabın qəti qələbəsindən yarım il əvvəl başlansa da, biz
universiteti tam əsasla, Sovet hakimiyyətinin yetirməsi adlandırırıq. Məhz Sovetlər hakimiyyəti sayəsində,
sosialistcəsinə yenidənqurma haqqında Lenin ideyalarının həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycan universiteti
əsil xalq ali məktəbinə çevrildi, bu məktəbin qapıları fəhlə və kəndlilərin üzünə açıldı.
Azərbaycan Dövlət Universiteti öz tarixinin bütün mərhələlərində Kommunist Partiyasından və Sovet
hökumətindən qayğı görmüşdür.
Kommunist Partiyasının öz Sovet dövlətinin görkəmli xadimləri S.M.Kirov, Nəriman Nərimanov, Səməd
Ağamalıoğlu, Ruhulla Axundov, Sultanməcid Əfəndiyev, Dadaş Bünyadzadə, Əliheydər Qarayev onun beşiyi
başında dayanmışdılar.
Ağır vətəndaş müharibəsi və iqtisadi dağıntı şəraitində xalq hakimiyyəti universitetin ehtiyaclarına son
dərəyə böyük diqqət yetirir, ona hədsiz qayğı göstərirdi.
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci ildə qəbul etdiyi ilk dekretlərdən birinin yığcam, lakin mənalı
sətirlərini həyəcansız oxumaq mümkün deyil: «Bakı universitetinin professorları və müəllimləri... əvəzedilməz
işçilər sırasına daxil edilsin». Universitet bu qayğıya fədakar işi ilə cavab verirdi. Doğma respublika ilə birlikdə
inkişaf edən, inamla qüvvə toplayan universitet qabaqcıl elm və mədəniyyət ocağına, yüksək ixtisaslı kadrlar
hazırlayan ali məktəbə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının parlaq və orijinal mədəniyyətinin ən yaxşı ənənələri
Azərbaycan Dövlət Universitetində inkişaf etdirilmişdir. Məşhur filosof Ə.Bəhmənyarın və mütəfəkkir şair
Nizaminin, riyaziyyatçı-astronom Nəsrəddin Tusinin və dahi lirik şair Füzulinin, orta əsrlərin böyük alimi
F.Rəşidətdinin və üsyankar şair Nəsiminin, tarixçi Bakıxanovun və realist yazıçı M.F.Axundovun, görkəmli
satiriklərdən Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və bir çox başqalarının adları bu mədəniyyətin
çoxəsrlik tarixinin bəzəyidir.
Biz Azərbaycan xalqının bu və bir çox digər görkəmli oğullarına ona görə minnətdarıq ki, onlar zülmətli
irtica və özbaşınalıq şəraitində Azərbaycan xalqının ictimai fikrinin, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz bəbəyi
kimi qorumuşlar. Lakin xalq kütlələrinin, əməkçi xalqın nəsibi cəhalət idi.
1921-ci ildə birinci Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında ilk xalq maarif komissarımız Dadaş
Bünyadzadə ürək ağrısı ilə demişdir: «Bu yaxınlarda biz bütün əhalini siyahıya aldıqda məlum oldu ki,
müsəlmanların vur-tut 62 nəfərinin ali təhsili vardır. Bunun da səbəbi aydındır. Çünki Azərbaycanda ali məktəb
yox idi. Digər tərəfdən, imperialistlər və kapitalistlər heç vaxt Azərbaycanı maarifləndirmək haqqında
düşünməmişlər».
Sovet hakimiyyəti qələbəsinin ilk günlərindən etibarən Azərbaycanda həyata keçirilən geniş mədəni
quruculuq proqramının ilk çağlarında vəziyyət belə idi.
V.İ.Lenin yazırdı: «Keçmişdə insanın bütün zəkası, onun bütün dühası yalnız, bəzilərinə texnika və
mədəniyyətin bütün nemətlərini vermək, başqalarını isə ən zəruri şeydən - maarif və inkişafdan məhrum etmək
üçün yaradırdı. İndi isə texnikanın bütün xariqələri, mədəniyyətin bütün nailiyyətləri ümumxalqın malı
olacaqdır və bundan sonra insan zəkası və dühası heç bir zaman zorakılıq vasitəsinə, istismar vasitəsinə
çevrilməyəcəkdir». Sovet hakimiyyəti şəraitində maarif və elmin rolu haqqında Leninin bu müddəası
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fəaliyyətinin, respublikanın bütün xalq maarif sisteminin əsası olmuşdur.
Azərbaycanın ilk ali məktəbi alovlu inqilabçı S.M.Kirovun adını daşıyır. O, Azərbaycan universitetinin
maarif sahəsində fəaliyyətinin tarixi əhəmiyyətini parlaq və obrazlı şəkildə ifadə etmişdir.
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O zaman Leninqrad partiya təşkilatına başçılıq edən Sergey Mironoviç Azərbaycan Dövlət
Universitetinin 10 illiyi münasibəti ilə Bakıya göndərdiyi teleqramda universiteti «Sovet Şərqində mədəni
inqilabın ön xətti, sosializm quruculuğunda proletar rəhbərləri kadrlarının qüdrətli ocağı» adlandırmışdır.
Bu gün, Azərbaycan Dövlət Universitetinin keçdiyi yarıməsrlik yola yekun vurarkən tam əsasla deyə
bilərik ki, yubilyar bu yüksək ada layiq olduğunu özünün bütün fəaliyyəti ilə sübut etmişdir.
Universitetin tarixi xidməti bundan ibarətdir ki, o, Azərbaycan ali məktəbinin bünövrəsini qoymuşdur.
V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu, N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Institutu, D.Bünyadzadə
adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu universitetin divarları arasında yaranmış, qüvvə toplamış və
müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.
Əgər universiteti qüdrətli bir ağaca bənzətmiş olsaq, deyə bilərik ki, bunlar onun öz qol-budaqlarıdır. Tam
əsasla demək olar ki, respublikamızın digər ali məktəbləri də Azərbaycanın ilk ali məktəbi ilə qohumdur.
Azərbaycan Dövlət Universitetinin yetişdirmələri Sovet Azərbaycanının 12 ali məktəbinin hamısında səmərəli
elmi-tədqiqat işi aparırlar.
1919-cu ildə, Azərbaycanın ictimai dairələrində universitet açmaq haqqında məsələ müzakirə olunduqda
bəziləri şəkk gətirib deyirdilər ki, bu iş baş tutmayacaqdır, yaxşısı budur gəncləri xarici ölkələrin tanınmış
universitet mərkəzlərində təhsil almağa göndərək. Bu kün biz həmin inamsızlara deyə bilərik ki, dörd qitənin
elçiləri təhsil almaq üçün Sovet Azərbaycanına gəlirlər. Sovet Azərbaycanının ali məktəblərində dünyanın 27
xarici ölkəsinin gəncləri təhsil alırlar.
Azərbaycan universitetinin tarixi xidməti bir də bundadır ki, o, Azərbaycanın xalq təsərrüfatı, elm və
mədəniyyəti üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin böyük bir dəstəsini hazırlamışdır. İndi onlar kommunizm
quruculuğunda iştirak edirlər.
Bu gün respublikamızın xalq təsərrüfatında 105 min nəfərdən çox ali təhsilli mütəxəssis işləyir. Özü də
elə bir dövlətdə ki, tarixən yaxın vaxtlarda əhalinin 90 faizi savad deyilən şeyin nə olduğunu bilmirdi. Belə bir
möcüzəni yalnız Sovetlər hakimiyyəti, fəhlə və kəndlilərin hakimiyyəti yarada bilərdi.
İzin verin, yubiley şənliklərinin bütün iştirakçılarını Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyi, Sovet
Azərbaycanının bütün zəhmətkeşlərinin fərəhli bayramı münasibəti ilə bir daha təbrik edim.
İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və respublika hökuməti adından əmin
olduğumuzu bildirim ki, Azərbaycan Dövlət Universitetinin çoxminlik kollektivi bundan sonra da
respublikamİzin ali məktəbinin flaqmanı olan universitetin gözəl ənənələrinə sadiq qalacaq, qarşısında duran
böyük və məsul vəzifələri şərəflə yerinə yetirəcək, V.I.Leninin anadan olmasının 100 illiyini və Sovet
Azərbaycanının 50 illiyini dərin bilikli, ideyaca mətin kommunizm qurucuları hazırlamaq işində yeni
müvəffəqiyyətlər qeyd edəcəkdir.
İzin verin, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
yığıncağı açıq elan edim.
“Kommunist” qəzeti.-1969.-2 noyabr.-S.1-2
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İDEOLOJİ IŞI DAHA DA GÜCLƏNDİRMƏK SAHƏSİNDƏ RESPUBLİKA PARTİYA
TƏŞKILATLARININ VƏZİFƏLƏRİ HAQQINDA 1971-Cİ İL
OKTYABRIN 29-DA AZƏRBAYCAN KP MK PLENUMUNDA
MƏRUZƏSİ
(29 oktyabr 1971-ci il)
Azərbaycan KP MK xatırlatmağı lazım bilir ki, istedadlara qayğı ədəbi tənqiddə prinsipiallıq və bədii
tələbkarlıqla, ədəbi yaradıcılıqda partiya xəttindən azacıq da olsa kənara çıxmaq hallarına qarsı barışmaz
münasibətlə birləşməlidir.
Incəsənət zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində, insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində,
şəxsiyyətin ahəngdar inkişafında mühüm vasitədir. Azərbaycan incəsənətinin ən yaxşı əsərləri respublikanın
hüdudlarında uzaqlarda da böyük şöhrət qazanmışdır.
Respublikanın bəstəkarları V.I.Leninin anadan olmasının yüz illiyi şərəfinə bir sıra qiymətli əsərlər
yaratmış, dahi rəhbərimizin və müəllimimizin əzəmətini və ölməzliyini musiqi obrazlarında təcəssüm
etdirmişlər. Simfonik musiqinin və kamera musiqisinin inkişafında müvəffəqiyyətlərimiz vardır. Azərbaycan
baleti maraqlı əsərlərlə zənginləşmişdir.
Lakin musiqi həyatımızda yaranmış vəziyyət ümumən narahatlıq doğurur. Hər şeydən əvvəl, ona görə ki,
çoxdan bəri yeni, yaxşı opera əsərləri yaradılmır. Mahnı yaradıcılığı da geri qalır. Bəstəkarlarımızın son illərdə
yaratdıqları bir çox mahnılarda vətəndaşlıq motivləri, əsil coşqunluq yoxdur. Bu mahnılar üçün meşşan
sentimentallığı, kədər, mətn bəsitliyi səciyyəvidir.
Lakin Bəstəkarlar Ittifaqının rəhbərləri, Ittifaqın sədri Qara Qarayev yoldaş bunu bildikləri halda
vəziyyəti dəyişdirmək üçün əməli tədbir görmürlər. Ayrı-ayrı bəstəkarlar öz qüvvələrini və istedadlarını heç bir
perspektivi olmayan qondarma axtarışlara sərf edirlər. Musiqi ictimaiyyətinin mühüm bir vəzifəsi geniş
zəhmətkeş kütlələrinə estetik musiqi zövqü aşılamaqdır. Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Televiziya və Radio
Verilişləri Komitəsi, Bəstəkarlar Ittifaqı musiqi repertuarına daha böyük tələbkarlıqla yanaşmalı, bayağılığa,
zövqsüzlüyə və xalturaya qarsı barışmaz mübarizə aparmalıdırlar.
Bəstəkarlarımız xalqın arzu və əməlləri ilə yaşamalı, forması maraqlı və ideya məzmunu dərin olan
musiqi əsərləri yaratmalıdırlar.
Musiqi tənqidimiz onlara daha fəal surətdə, başlıcası isə prinsipial mövqelərdən kömək etməlidir.
Bəstəkarlarımızın bir qisminin mütəmadiyən, həm də bəzi hallarda əsassız yerə təriflənməsi, başqa bir qisminin
isə nahaqdan tənqid edilməsi, yaxud onların haqqında heç bir şey deyilməməsi işimizə nəinki fayda vermir,
hətta ziyan vurur.
Azərbaycan təsviri sənəti böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. Azərbaycan rəngkarlarının, qrafiklərinin
və heykəltəraşlarının ən yaxşı əsərləri sosializm realizmi prinsiplərinə öz sədaqəti ilə səciyyələnir. Eyni
zamanda respublika rəssamlarının bəzi əsərlərində müasirlərimizin daxili aləmi dərindən açılmır. Obrazların
qəsdən kobudlaşdırılması, professional sənətkarlıq səviyyəsinin kifayət qədər yüksək olmaması, müasir Qərb
sənətinin ən pis nümunələrinin təqlid edilməsi özünü göstərir.
Respublikanın bədi ictimaiyyəti V.İ.Leninin monumental təbliğat ideyalarını həyata keçirmək üçün çox iş
görməlidir. Bu işdə hələ lazımi ardıcıllıq yoxdur. Monumental təbliğatımız yeni şəhərlərin və mərkəzlərin
tərtibatını vermək, memoriallar, qrup halında heykəl-portretlər, Sovet hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda xalqın
mübarizəsini, Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəmanlığını, sosialist sənayesi
və kolxoz tarlaları əməkçilərinin rəşadətlərini, SSRİ xalqlarının böyük və sarsılmaz dostluğunu parlaq surətdə
əks etdirən panoramlar yaratmaq sahəsində qarsıda duran böyük kompleksli vəzifələri yerinə yetirməlidir.
Yaşayış məntəqələrində küçələrin və meydanların bədi memarlıq tərtibatını vermək. Azərbaycan torpağında çox
olan tarixi abidələri bərpa etmək işləri gücləndirilməlidir.
Respublikanın teatrları zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsinə öz paylarını verirlər. Sumqayıtda,
Mingəçevirdə, Ağdamda yeni dövlət teatrları açılmış, Azərbaycan Mahnı Teatrı yaradılmışdır. Bu yaxınlarda
acılan Aktyor evi teatr ictimaiyyətinə yaxşı hədiyyədir.
Təəssüf ki, teatrların işində nöqsan nailiyyətdən çoxdur. Hər şeydən əvvəl, onların repertuarı bizi qane
edə bilməz. Səhnəmizdə dövrümüzün dərin problemlərini irəli sürən, sovet adamlarının parlaq və dolğun
obrazlarını yaradan pyeslər olduqca azdır. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının, Səməd
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Vurğun adına Rus Dövlət Dram Teatrının və bəzi başqa teatrların repertuar siyasətində bəzən mədaxil
mülahizələri üstün gəlir. Teatr tamaşaçılara klassik əsərlər və sovet dramaturqlarının ən yaxşı əsərlərini
göstərməkdənsə, çox vaxt məzmunu o qədər də dərin olmayan əyləndirici tamaşalar göstərir.
Musiqili komediya teatrının işində ciddi nöqsanlar vardır, onun səhnəsinə yalnız obivatellərin zövqünü
oxşaya bilən, ədəbi-bədii cəhətdən və öz musiqisi cəhətdən zəif operettalar tez-tez yol tapir.
Teatrlarda ifaçılıq sənətinin səviyyəsi aşağı düşməkdədir, yaslı yoldaşlardan sənət estafetini qəbul edə
bilən istedadlı gənclərin, yeni aktyor nəslinin tərbiyə edilməsinə lazımınca qayğı göstərilmir.
Teatr kollektivləri öz əsas diqqətlərini tamaşaların ideya və bədii səviyyəsinin yüksəldilməsinə, onların
mövzu və janr rəngarəngliyinə verməlidirlər. Teatrlarımız partiyanın ideyalarını yaymaq rolunu daha yaxşı
yerinə yetirməli, sovet adamlarını mədəniyyətin zirvələrinə qaldırmalıdır.
Kommunist Partiyası kinoya incəsənətin ən mühüm, ən kütləvi növü kimi baxır. Kino sənəti xadimləri elə
filmlər yaratmalıdırlar ki, orada dərin həyat həqiqəti, ideya mövqelərinin aydınlığı və dürüstlüyü, yüksək bədii
sənətkarlıq üzvi surətdə birləşmiş olsun. Azərbaycan kinosu bir çox illərdən bəri geri qalırdı. Azərbaycan KP
MK 1970-ci ilin martında kino studiyada işlərin vəziyyətini müzakirə edərək, qərar qəbul etmişdir, bu qərarda
geriliyin səbəbləri göstərilmiş, Azərbaycan kino sənətinin daha da inkişaf etdirmək sahəsində qarsıya vəzifələr
qoyulmuşdur. Kino studiyanın yaradıcılıq işlərində və istehsal fəaliyyətində yol verilmiş ciddi nöqsanlara görə
MK bürosu kino studiyanın direktoru A.İskəndərov yoldaşa və Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri
M.Qurbanov yoldaşa partiya cəzası vermişdir.
Müəyyən irəliləyişə baxmayaraq, Azərbaycan kinematoqrafçılarının işi günün tələbləri ilə ayaqlaşmır. Bir
sıra maraqlı filmlər yaradılsa da, bəzi hallarda filmin bədii səviyyəsinin aşağı olması mühüm bir mövzunu
gözdən salır. «Mehman» filmi məhz belə olmuşdur. «Bir cənub şəhərində» filmində isə həyatimiz təhrif
edilmişdir.
Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsi və Azərbaycan Kinematoqrafçılar Ittifaqı gənc kadrlar hazırlamaq işi
ilə zəif məşğul olur, ayrı-ayrı ssenariləri və filmləri qiymətləndirməkdə subyektivizmə və prinsipsizliyə yol
verir, bəzi kinematoqrafçılara xas olan lovğalığa və qeyri təvazökarlığa qarsı mübarizə aparmırlar.
Tamaşaçılar Azərbaycan kino sənəti xadimlərindən, ən əvvəl, sovet gerçəkliyi haqqında, müasirlərimiz
haqqında dolğun bədii və sənədli filmlər gözləyirlər.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi respublika yazıçılarının V qurultayında yaradıcı
ziyalıların mənəvi hüququ və mənəvi məsuliyyəti məsələlərinə diqqəti cəlb edərək göstərmişdir ki, sovet
adamının şüuruna və qəlbinə yalnız o ədəbiyyat və incəsənət xadimi öz əsərləri ilə təsir göstərə bilər ki, özü
ictimai həyatda da, məişətdə də yüksək əxlaq normalarına riayət etsin, xalqının arzu və əməlləri ilə yaşasın.
Təəssüf, hələ indi də elə olur ki, yaradıcı işçi sözdə - nitqdə, məqalədə, bədii əsərdə - yeniliyə tərəfdar
çıxır, özünü qabaqcıl adam kimi qələmə verir, kommunizm qurucusunun əxlaq kodeksinə sədaqətli olduğuna
and içir, amma elə ki, öz məhdud şəxsi mənafeyi cəmiyyətimizin əxlaq prinsipləri ilə toqquşur, o, hörmət-izzəti,
etikanı yaddan çıxarır, dövlət intizamını pozur, özünü təkəbbürlü aparır və yəqin belə güman edir ki, kefi nə
istəsə onu edə bilərmiş.
Göstərilən nöqsanlar xeyli dərəcədə ondan irəli gəlmişdir ki, yaradıcılıq Ittifaqlarının ideya-yaradıcılıq,
təşkilat və tərbiyə işi zəifdir. İttifaqlar öz işlərinin illik yekunlarını müzakirəyə qoymurlar, toplanmış təcrübəni
təhlil etmirlər, ədəbiyyat və incəsənətin aktual problemləri barəsində diskussiya və disputları az-az keçirirlər.
Yaradıcılıq Ittifaqlarında məsələlər çox vaxt yolverilməz dərəcədə kəskin müzakirə edilir, bu müzakirələr
tənqidazlıq və şəxsi-qərəzlik xarakteri alır. Ittifaqların yaradıcılıq bölmələri passivlik edirlər, gənclər arasında
tərbiyə işi zəif aparılır.
Yazıçılar, bəstəkarlar, rəssamlar, kinematoqrafçılar və arxitektorlar Ittifaqlarının rəhbərləri M.İbrahimov,
Q.Qarayev, T.Məmmədov, H.Seyidbəyli, M. Hüseynov yoldaşlar İttifaqlarda əsil yaradıcılıq şəraiti təmin
etməli, ideya-tərbiyə işlərini qüvvətləndirməli, yazıçıların, rəssamların, bəstəkarların, kinematoqrafçıların,
arxitektorların səmərəli fəaliyyətinə mane olan nə varsa hamısına qarsı fəal, barışmaz mübarizə aparmalıdırlar.
Yaradıcılıq təşkilatlarımızda dəstəbazlıq, dedi-qodu, çəkişmə kimi mənfi hallar olmamalıdır.
Yaradıcılıq Ittifaqları ilk partiya təşkilatlarının işinin aşağı səviyyədə olması bizi narahat etməyə bilməz.
Onların fəaliyyətində ardıcıllıq, tələbkarlıq və prinsipiallıq yoxdur, halbuki bunsuz sənətkarları partiya və xalq
qarşısında yüksək məsuliyyət ruhunda tərbiyə etmək mümkün deyildir. Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin
qarşısında böyük və məsul vəzifələr durur. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox illərdən bəri bu nazirlik
respublikanın mədəni həyatinin rəhbər mərkəzi olmaq etibarı ilə öz vəzifələrini əslində yerinə yetirmirdi.
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Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyini möhkəmlətmişdir və güman edir ki,
istər nazirliyin özünün fəaliyyətində, istərsə də onun bütün təşkilat və idarələrinin fəaliyyətində əsaslı dönüş
yaranacaqdır.
Sov. İKP XXIV qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq yaradıcı ziyalılar qarşısında yeni böyük
vəzifələr durur. Ədəbiyyat və incəsənət xadimləri əzmlə işləməli, tam qüvvə ilə yaratmalı, öz qabiliyyətlərini və
istedadlarını bədii cəhətdən dolğun əsərlər yaratmağa sərf etməlidirlər, elə əsərlər ki, onun baş qəhrəmani əmək
adamıdır, kommunizm uğrunda mübarizdir. Yüksək əxlaq normalarının və kommunizm ideallarının
daşıyıcısıdır.
Sovet gerçəkliyini bütün rəngarəngliyi ilə və inkişaf halında, dərindən və düzgün əks etdirmək,
kommunizm dünyagörüşünə malik olan müasirimizin ümumiləşdirilmiş obrazını yaratmaq yaradıcı işçilərin
əsas vəzifələrindən biridir. Qəhrəmanların obrazlarının açılmasında milli cəhətlərlə beynəlmiləl cəhətlərin
nisbətinin düzgün verilməsi ədəbiyyat və incəsənət üçün çox vacib məsələdir. Insanların yeni tarixi birliyinə bütün sovet xalqına xas olan mənəvi simanın ümumi beynəlmiləl cəhətlərinin adamlarımızda necə təzahür
etdiyini göstərmək aktual vəzifədir.
Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi əmindir ki, respublikanın ədəbiyyat və incəsənət xadimləri partiyalılıq
və xəlqilik bayrağını, sosializm realizmi bayrağını həmişə yüksək tutacaq. XXIV qurultayda qarşıya qoyulmuş
vəzifələri yerinə yetirmək üçün zəhmətkeşlərin səfərbərliyə alınmasına hərtərəfli və fəal yardım göstərəcəklər.
Sovet adamının beynəlmiləl tərbiyəsi partiyanın ideoloji işinin əsas istiqamətlərindən biridir. Partiyamız
Lenin siyasətini -xalqlar arasında qardaşlıq və dostluq siyasətini özünün bütün fəaliyyətində dönmədən həyata
keçirir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının və fəhlə sinfinin gözəl beynəlmiləlçilik ənənələrinin təməli
inqilabdan əvvəlki illərdə, kapitalizmə və çarizmi qarsı mübarizə illərində qoyulmuşdur. Bolşeviklərin
rəhbərliyi altında çoxmillətli Bakı proletariatı sinfi məqsədlərin ümumiliyi zəminində birləşmiş monolit qüvvə
kimi çıxış edirdi. Azərbaycan Kommunist Partiyası bu sanlı zəhmətkeşləri davam etdirərək zəhmətkeşlərin
beynəlmiləl tərbiyəsi sahəsində çox iş görür. Respublikanın partiya təşkilatları kütlələrə ideya təsirinin
rəngarəng formalarından və vasitələrindən istifadə edərək, qardaş xalqların müvəffəqiyyətlərini və
nailiyyətlərini, kommunizm quruculuğu işində onların xidmətlərini əyani və aydın bir şəkildə göstərməyə,
sosialist millətlərin əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardımının əhəmiyyətini aşkara çıxarmağa, Kommunist Partiyasının
Lenin milli siyasətinin məzmununu, ölkəmizdə bu siyasətin böyük qələbəsini və bütün dünya xalqları üçün
onun çox böyük cazibə qüvvəsini dərindən izah etməyə çalışırlar.
Gələn il çoxmillətli Vətənimizin xalqları böyük qardaşlıq və dostluq bayramını - Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqı yaradılmasının, öz siyasi əhəmiyyəti və ictimai-iqtisadi nəticələri cəhətdən Sovet dövləti
tarixində, dünya tarixində görkəmli yer tutan bir hadisənin 50 illiyini təntənəli surətdə qeyd edəcəklər.
SSR Ittifaqı çərçivəsi daxilində Sovetlər ölkəsinin xalqları keçmişdən miras qalan geriliyi ən qısa
müddətdə aradan qaldırmış, öz dövlətinin, iqtisadiyyat və mədəniyyətinin inkişafında çox böyük
müvəffəqiyyətlər qazanmış, qalib sosializm dövrünə birinci olaraq qədəm qoymuşlar. Partiya və sovet
təşkilatları, ictimai təşkilatlar bu tarixi yubileyin keçirilməsinə hərtərəfli hazırlıq görməlidirlər. Bizim bütün
hazırlıq işlərimiz zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirlərinə əsaslanmalıdır.
Gələn ilin yazında keçiriləcək Rusiya Federasiyası ədəbiyyatı və incəsənəti günləri SSRİ-nin yarım əsrlik
yubileyinin respublikamızda bayram edilməsində mühüm mərhələ olacaqdır. Partiya təşkilatları, Mədəniyyət
Nazirliyi, yaradıcılıq İttifaqları Rusiya ədəbiyyat və incəsənətinin nümayəndələri ilə görüşə nümunəvi
hazırlaşmalı və elə etməlidirlər ki, təkcə Bakının deyil, respublikanın digər şəhər və rayonlarının da mümkün
qədər daha çox zəhmətkeşi qonaqların gözəl yaradıcılığı ilə tanış olsun.
“Kommunist” qəzeti.-1971.- 2 noyabr.-S.5

9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ V QURULTAYINDA NİTQİ
(1 iyun 1972-ci il)
İcazə verin, Azərbaycan ziyalılarının qabaqcıl dəstələrindən biri olan yazıçıların qurultayını bir daha
hərarətlə təbrik edim və sizə ürəkdən yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayım.
...Respublikanın nailiyyətlərində yazıçılarımızın da xidməti böyükdür. Azərbaycanın bütün zəhmətkeşləri
kimi, yazıçılar da partiyanın XXIV qurultayının qərarlarını yerinə yetirmək üçün qüvvələrini əsirgəmir, ilhamla
çalışırlar.
...Partiya bir daha yazıçıları, bütün mədəniyyət xadimlərini əsərlərinin ideya məzmununu və bədii
formasını daha da yaxşılaşdırmağa, bir-birinə yoldaşcasına, qarşılıqlı surətdə daha tələbkar olmağa, xalq həyatı
ilə əlaqəni möhkəmlətməyə çağırmışdır.
Sovet ədəbiyyatı inqilabi mübarizənin həqiqi ideya-nəzəri məktəbi olmuşdur. Azərbaycan sovet
ədəbiyyatı isə bu çoxmillətli ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ədəbiyyatımızın partiyalılığı və xəlqiliyi onu çox böyük
yüksəkliyə qaldırmış, ən geniş kütlələrin doğrudan da sevimlisi etmişdir.
Vladimir İliç Lenin hələ əsrin əvvəlində "Partiya təşkilatı və partiya ədəbiyyatı" adlı məqaləsində yeni
ədəbiyyat və incəsənətin inkişaf yolunu, onların tarixi vəzifələrini və xüsusiyyətlərini dahiyanə uzaqgörənliklə
işıqlandırdı. Mübarizə və qələbə illəri Leninin yeni sosialist ədəbiyyatı haqqında, onun partiyalılığı və tarixi
vəzifəsi haqqında müdrik sözlərini tamamilə təsdiq etdi. Həmişə mübariz partiyalılıq mövqeyində olmaq
yazıçının müqəddəs borcudur. Döyüşkən partiyalılıq bizim çoxmillətli sovet ədəbiyyatımızın əsasıdır. Sovet
yazıçısının partiyalılığı, onun yaradıcılığının xəlqiliyi - xalqa, Kommunist Partiyasının böyük işinə bədii sözün
böyük qüdrəti ilə, ən yüksək estetik tələbləri təmin edən dərin ideyalı əsərlərlə fədakarcasına xidmət
göstərməkdədir. Sovet yazıçısının partiyalılığı məfkurə döyüşlərində onun barışmaz olmasıdır.
Bütün sovet respublikalarının ədəbiyyatı kimi, Azərbaycan ədəbiyyatı da həmişə öz xalqının həyatının ön
sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini əbədiləşdirib bizə çatdırmış, bizim
qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır. Bu ədəbiyyat bədii sözün gözəl nümunələrini yaradaraq zəmanəmizin
yüksək romantikasını, xalqın döyüş rəşadətini, onun fədakar əməyini tərənnüm edir. Azərbaycan zəhmətkeşləri
ədəbiyyatımızın nailiyyətləri ilə haqlı olaraq fəxr edirlər. Azərbaycan ədəbiyyatı respublikanın məhsuldar
qüvvələrini inkişaf etdirməkdə onlara yardım göstərir, sosialist Vətəninin səadəti naminə onları əmək
hünərlərinə ruhlandırır.
Biz razılıq hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan yazıçılarının əsərləri adamlarımıza, gənclərimizin
kommunist şüurunun yetkinləşmə-sinə, mənəvi inkişafına getdikcə daha çox faydalı təsir göstərir. Bizim üçün
fərəhli haldır ki, şöhrəti hələ çoxdan respublikamızın sərhədlərindən uzaqlara yayılmış Azərbaycan ədəbiyyatı
getdikcə yeni-yeni üfüqlər fəth edir, onun oxucular dairəsi durmadan genişlənir, yazıçılarımızın əsərləri Moskva
və Leninqrad nəşriyyatları tərəfindən böyük tirajlarla çap olunur. Sovet İttifaqı və xarici ölkə xalqlarının
dillərinə getdikcə daha tez-tez tərcümə edilir.
Azərbaycan yazıçılarının geniş zəhmətkeş kütlələri ilə əlaqəsi xeyli möhkəmlənmişdir. Ədəbiyyatçılar
fəhlələrlə və kolxozçularla, ziyalılarla və tələbə gənclərlə daha tez-tez görüşmək, həyatın irəli sürdüyü məsələlər
haqqında, sizin əsərləriniz haqqında səmimi ürək söhbəti etmək istəyirlər.
Oxucularla kollektiv və fərdi görüşlərə hər bir sənətkar daim daxili həyəcan hiss etməlidir. Yazıçı xalq
üçün yaradır, öz kitablarını xalqa təqdim edir, buna görə kütlələrlə, oxucularla görüş, bilavasitə yaxınlıq ona
xüsusilə, coşqun ilham verir. Yeni əsərlərin oxucu konfranslarında müzakirəsi, müəssisələrdə, kolxozlarda,
klublarda, kitabxanalarda görüşlər yazıçı ilə cəmiyyətin yeni qarşılıqlı əlaqəsini təcəssüm etdirən gözəl
ənənələrdir və bunları gücləndirmək, inkişaf etdirmək lazımdır.
Sizə məlumdur ki, son iki il ərzində respublikamızın ictimai-siyasi və təsərrüfat həyatında mühüm
dəyişikliklər baş vermişdir.
Çoxdan bəri respublikanın iqtisadiyyatı geridə qalırdı, kadrların seçilməsində və təyinatında ciddi
səhvlərə yol verilirdi, bəzi rəhbər işçilər vəzifələrindən sui-istifadə edərək əsasən özlərinin rifahı qayğısına
qalırdılar, işçilərin bəzi qismi arasında xüsusi mülkiyyətçilik meylləri, varlanmaq ehtirası özünü göstərirdi.
Təəssüflə deməliyik ki, belə meyllər yaradıcı ziyalıların ayrı-ayrı nümayəndələrində də özünü büruzə verirdi.
Siz bu vəziyyəti düzəltmək üçün xalq təsərrüfatında rəhbərliyin bütün sahələrində kadrların məsuliyyətini
artırmaq, partiya və dövlət intizamını möhkəmlətmək üçün Azərbaycan KP MK-nın necə qətiyyətlə tədbirlər
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gördüyünü bilirsiniz. Bilavasitə müqəssir olduqları halda buraxdıqları səhvlərin ağır yükündən xilas ola
bilməyən və yaxud xilas olmaq istəməyən adamlar tutduqları vəzifədən azad edildilər, bir çoxları ciddi partiya
cəzası aldılar.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXVIII qurultayı nöqsan-ları aradan qaldırmaq yollarını, respublika
təsərrüfat və mədəni quruculuq işlərinə partiya rəhbərliyini daha da yaxşılaşdırmaq yollarını müəyyən etdi....
Qurultayın qərarları bütün sovet respublikalarının, o cümlədən Azərbaycanın zəhmətkeşləri qarşısında
iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, xalq rifahının daha böyük yüksəlişi üçün aydın üfüqlər açdı. Bu sahədə bizim
müvəffəqiyyətimiz fəhlələrin, kolxozçuların, ziyalıların əməyindən - bizim hər birimizin əməyindən asılıdır,
bizim nə dərəcədə mütəşəkkil və intizamlı olmağımızdan, işi irəli aparmaq iqtidarımızdan və qətiyyətimizdən
asılıdır. Azərbaycan partiya təşkilatı ümid edir ki, respublikanın qarşısında duran vəzifələri həyata keçirməkdə
yazıçılarımız ona ən fəal kömək göstərəcəklər. Biz istəyirik ki, yazıçılarımızın yaradıcılığı respublikanın
ictimai-siyasi həyatı ilə sıx bağla olsun, onlar həyatdan ayrılmasınlar, kəskin problemlərdən və məsələlərdən
kənara çəkilməsinlər, əksinə, həmişə hadisələrin qaynağında olsunlar, partiya və xalq qarşısında məsuliyyət
daşıdıqlarını heç vaxt unutmasınlar. Biz arzu edirik ki, yazıçılar öz yaratdıqları əsərlərə zamanın və günün
tələbləri zirvəsindən, partiyamızın tələbləri yüksəkliyindən qiymət versinlər.
Biz belə hesab edirik ki, bizim zəmanəmiz və müasirlərimiz haqqında gözəl əsərlər yaratmaq Azərbaycan
yazıçılarının əsas qayğısı olmalıdır. Bu əsərlərin qəhrəmanları sosialist cəmiyyətinin fəal və yüksək təfəkkürlü,
qabaqcıl adamları olmalıdırlar, öz əməyi ilə ölkənin sərvətlərini artıran, yer üzərində həyatı gözəlləşdirən
insanlar olmalıdırlar.
Yazıçılarımız maddi sərvətləri yaradanlar qarşısında və ilk növbədə fəhlələrin qarşısında çox
borcludurlar. Bir neçə romanı, pyesi, ssenarini istisna etsək, sizin əsərlərinizdə fəhlə surətini, onun ictimai
xarakterini, cəmiyyətdəki qabaqcıl rolunu görmürük. Bunun əsas səbəbi odur ki, fəhlələrin çoxcəhətli, zəngin
həyatı ilə tanış olmayanlar var. Siz yazıçılar fəhlələrin psixologiyasını, həyat tərzini, əmək şəraitini və
xüsusiyyətini diqqətlə, dərindən öyrənməlisiniz, onlarla ünsiyyət yaratmalısınız ki, fəhlə sinfi haqqında yaxşı,
inandırıcı yaza biləsiniz. Ədəbiyyatçılarımızın mühüm və şərəfli borcu fəhlə sinfinin tarixi vəzifəsini, müasir
həyatımızda onun həlledici rolunu təsvir və tərənnüm edən müxtəlif janrda bədii əsərlər yaratmaqdır. Bu
əsərlərdə Bakı fəhlələrinin, Neft daşları, Sumqayıt, Mingəçevir, Əli Bayramlı, Daşkəsən fəhlələrinin hünəri,
qəhrəmanlığı layiqincə əks etdirilməlidir.
Oxucu sizdən sosialist kəndi haqqında daha çox dəyərli əsərlər gözləyir. Sosialist kəndində əmək də,
insanlar da keçmişdəki ikimi deyil, yenidir. Kolxozçu kəndli texnikaya yiyələnibdir, təsərrüfatı aqronomiya
elminin müasir nailiyyətləri əsasında idarə edir. İndiki kəndli - şüurlu əməkçidir, təhsili və böyük mədəni
tələbləri olan yeni insandır. Onun həyatını, əməyini, zəngin mənəvi aləmini göstərmək bədii ədəbiyyatın çox
nəcib vəzifəsidir.
Doğma xalqı ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan ziyalılarımız haqqında əsərlər yaratmaq yazıçıların qarşısında
geniş imkanlar açır. Sovet ziyalılarının... yaradıcılıq hünəri bədii lövhələrə layiqdir.
Ədəbiyyatçılar müasirlərimizin ən gözəl keyfiyyətlərini öz varlığında toplamış, yüksək intellekt sahibi
kimi, elmi-texniki tərəqqinin fəal iştirakçısı olan, geriliyə qarşı cəsarətlə mübarizə edən, yeniliyə, qabaqcıl
qüvvələrə yol açan, kommunizm ideallarının təntənəsi üçün yaşayıb çalışan sovet adamının parlaq obrazmı
yaratmalıdırlar.
...Respublika yazıçılarının vəzifəsi sosialist millətlərinin yaxınlaşması meyllərini və proseslərini, onların
getdikcə möhkəmlənən iqtisadi və mədəni əməkdaşlığını geniş və hərtərəfli göstərməkdir. Siz elə əsərlər
yaratmalısınız ki, sovet adamlarında vahid və mehriban ailə hissinin tərbiyə olunmasını daha da gücləndirsin,
xalqların dostluğu və qardaşlığı ideyalarmı təbliğ edərək proletar beynəlmiləlçiliyinin bədii abidəsi ola bilsin.
Respublikamız, Azərbaycan partiya təşkilatı proletar beynəlmiləlçiliyi ideyalarına hədsiz sədaqət
nümunəsidir. Azərbaycan xalqının keçmişi də, bu günü də beynəlmiləlçilik ruhu ilə şərəflidir, xalqımız həmişə
dərindən dərk etmişdir ki, o, yalnız qardaş xalqlarla İttifaqda yeni xoşbəxt həyat qura bilər. Bu gözəl, ilhamverici mövzu yazıçılarımızın yaradıcılığında, bədii ədəbiyyatın bütün janrlarında daha geniş əks olunmalıdır.
Gələn ilin axırında ölkəmizin xalqları böyük bayramı - Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı təşkil
edilməsinin 50 illiyini qeyd edəcəklər. Biz yazıçılarımıza arzu edirik ki, bu gözəl yubileyi sovet xalqlarının
böyük İttifaqına və qardaşlığına həsr olunan yeni parlaq əsərlərlə qarşılasınlar.
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Sizin əsərləriniz adamlarımızda sovet vətənpərvərliyi və sovet milli iftixar hissi tərbiyə etməlidir, rus
xalqına, bütün qardaş sovet xalqlarına məhəbbət və ehtiram hissi aşılamalıdır, milli lovğalığın və məhdudluğun
hər cür təzahürlərinə qarşı barışmazlıq və nifrət oyatmalıdır.
Sovet xalqları ədəbiyyatlarının inkişafında rus ədəbiyyatı, rus dili xüsusi yer tutur. Azərbaycan
yazıçılarının ən yaxşı əsərləri məhz böyük rus xalqının zəngin dili və rus bədii söz ustalarının xidməti sayəsində
bütün sovet xalqlarının, bir çox ölkələrin xalqlarının sevimli kitabları olmuşdur. Rus şairləri və nasirləri
Azərbaycan ədəbiyyatının nümunələrini ilhamla və məhəbbətlə tərcümə etmişlər və edirlər.
Sov.İKP XXIV qurultayında qeyd olunmuşdur ki, kommunist əxlaqının tamahkarlıq, rüşvətxorluq,
müftəxorluq, böhtan, imzasız məktublar, sərxoşluq kimi antipodlarına qarşı qəti mübarizə aparılmasa,
kommunist əxlaqı qalib gələ bilməz. İnsanların şüurunda və əməllərində keçmişin qalıqlarına qarşı mübarizə
cəmiyyətimizin bütün şüurlu, qabaqcıl qüvvələrindən daim diqqət tələb edir.
Obıvatelliyə, intizamsızlığa, laqeydliyə, vicdansızlığa, mənəvi pozğunluğa, ictimai borcu unutmaq
hallarına qarşı mübarizədə ədəbiyyat çox fəal iştirak etməlidir. O, adamlarımızın dünyagörüşünü
formalaşdırmalıdır, onlarda kommunizm cəmiyyəti vətəndaşlarının keyfiyyətlərini - yüksək ideyalılıq,
əməksevərlik, tükənməz təşəbbüskarlıq tərbiyə etməlidir.
Yazıçılar öz əsərlərində eybəcər halları - həyatda təəssüf ki, hələ rast gəldiyimiz mənfilikləri
laqeydcəsinə, uzun-uzadı, bir növ əylənə-əylənə təsvir etməməli, bunları məhvedici tənqid atəşinə tutmalıdırlar.
Sizin əsərləriniz adamları keçmişin qalıqlarına, bunlara laqeyd münasibətə qarşı barışmaz mübarizəyə səsləməli
və qaldırmalıdır, həyatımızda işıqlı, fərəhli qüvvələri və hadisələri təsdiq etməli, ucaltmalıdır.
...Son illərdə bir sıra köhnə, vaxtı keçmiş adət və mərasimlərin icrası bir qədər artmışdır. Bu bəzi partiya
təşkilatlarının və ictimai təşkilatların dinə və mövhumata barışdırıcı münasibətinin nəticəsidir. Lakin təqsirin bir
hissəsi də bizim yaradıcı ziyalılarımızın üzərinə düşür. Ayrı-ayrı yazıçılar öz əsərlərində və şəxsi həyatında
prinsipial, mətanətli olmadılar, xalq adətləri kimi qələmə verilən, əslində isə çoxdan ölüb getmiş çürük
ənənələrin əsiri oldular.
Bizim klassiklərimiz dinə qarşı amansız, barışmaz mübarizədə ədəbiyyat və incəsənətdən cəsarətlə və
məharətlə istifadə edirdilər. Çox çətin, həyat üçün təhlükəli şəraitdə Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir və başqaları
dini, onun xadimlərini qorxu bilmədən ifşa edirdilər, xalqın şüurunu oyadırdılar, həqiqətən böyük vətəndaşlıq
hünəri göstərirdilər.
Yazıçılarımız öz sələflərinin işini davam etdirməlidirlər. Bu ənənələri inkişaf etdirmək sizin vəzifənizdir.
...Cəmiyyətimizdə hər bir adamın yaxşı və azad yaşayıb-yaratması üçün mənəvi şərait yaradılmışdır. Bu
şərait bizim yazıçıların yaradıcılığına da yaxşı təsir göstərmişdir. Onların ideya-siyasi yetkinliyi, yaradılan
əsərlərin məzmunu və bədii dəyəri üçün məsuliyyəti artmışdır.
Lakin biz bunu görməyə bilmərik ki, respublikamızda hələ zəif, sxematik, məzmunca dayaz, bəzən hətta
ideyaca yetkin olmayan əsərlər az meydana çıxmır, bizim yazıçılar təşkilatında bəzən ayrı-ayrı yoldaşlar
özlərinə və öz qələm dostlarına qarşı kifayət qədər tələbkar olmurlar.
Siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında yaradıcılıq məsələlərinin müzakirəsi bəzən
ümumi xarakter daşıyır, lazımi dərəcədə konkret olmur. Bəzi yoldaşlar "münasibətləri korlamaq-dan" ehtiyat
edərək əsərə açıq qiymət verməkdən çəkinir və prinsipsizlik mövqeyinə enirlər. Ədəbi tənqidimiz bəzən lazımi
yüksəklikdə olmur, ayrı-ayrı əsərlərin ciddi nöqsanları, ideya-bədii qüsurları haqqında öz rəyini ifadə etmir.
Yazıçılar İttifaqı müzakirələri, mübahisələri az keçirir, onun yaradıcılıq bölmələri passivdir.
Gənclərlə aparılan işi ciddi surətdə yaxşılaşdırmaq lazımdır. Gənc yazıçılar bizdə böyük ümidlər
oyadıblar, onlar xeyli yaxşı nəsr və şer əsərləri yaradıblar. Lakin gənc yazıçıların tərbiyələndirilməsi işində
nöqsanlar var. Bəzi gənclərin əsərləri gec-gec çap olunur bəzən bu əsərləri sükutla qarşılayır və ya qeyriobyektiv tənqid edirlər. Başqa arzu olunmayan faktlar da var. Məsələn, heç də prinsipial olmayan mülahizələrə
görə bu və ya başqa gənc yazıçının əsərləri həddən artıq təriflənir və beləliklə, ona pis xidmət göstərilir. Bəzən
gənc müəlliflərin əsərləri formal estetik meyar əsasında qiymətləndirilir, bu əsərlərin ideya məzmunu nəzərə
alınmır.
Tərbiyə işi - mürəkkəb və incə prosesdir. Burada ifratçılıq olmamalıdır, tərbiyə işi səbirlə, dərin düşüncə
ilə, adamlara fərdi yanaşmaq ilə, həm də xeyirxahlıqla aparılmalıdır; xeyirxahlıq - əsas şərtdir. Kim el
sənətkarlarının bir-birinə qayğısını, diqqətini, öz peşəsinin sirlərini gənclərə necə həssaslıqla öyrətdiyini
görübdürsə, yəqin ürəyində deyibdir: eşq olsun o sənətkara ki, öz yaradıcılığının məhdud çərçivəsində qapanıb
qalmır, təkcə öz yaradıcılıq taleyini deyil, böyük sənətin gələcəyini düşünür. Yaxşı nəsildən belə qayğı görən

12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

gənclər, əlbəttə, ataların, müəllimlərin etibarını doğrultmağa çalışacaqlar, ədəbiyyatımızın ənənələrini şərəflə
davam etdirəcəklər. Biz ümid edirik ki, Yazıçılar İttifaqı gənclərə qayğını artıracaq, onların tərbiyələndirilməsi
işini yaxşılaşdıracaqdır, istehsalatda, fəhlə kollektivlərində həyat məktəbi keçən gəncləri ədəbiyyata daha çox
cəlb edəcəklər.
Sov.İKP XXIV qurultayı "ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı problemlərinə, İttifaq üzvlərinin ideya-nəzəri
səviyyəsinin və professional ustalığının yüksəldilməsinə, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin cəmiyyət
qarşısında öz əməyi üçün yüksək məsuliyyət ruhunda tərbiyə edilməsinə, yaradıcı işçilərlə istehsalat
kollektivlərinin əməkdaşlığının hər vasitə ilə möhkəmləndirilməsinə" diqqəti artırmağı yaradıcılıq İttifaqları
qarşısında bir vəzifə kimi qoymuşdur.
Partiyamızın tələblərinə, respublikanın ictimai-siyasi həyatında baş vermiş dəyişikliklərə müvafiq olaraq,
Yazıçılar İttifaqında yaradıcılıq şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün siz xeyli səy göstərməli, ciddi işləməlisiniz ki,
İttifaqın və hər bir yazıçının fəaliyyəti daha fəal, daha ardıcıl, işgüzar və prinsipial olsun.
Yazıçılar İttifaqı ədəbiyyatçıların, xüsusilə gənclərin siyasi tərbiyəsi, ideyaca mətinləşdirilməsi işini
gücləndirməlidir, həyat hadisələrinin dərk olunması və ümumiləşdirilməsi sahəsində, bədii sənətkarlığı
təkmilləşdirmək işində onlara kömək etməlidir.
Bununla əlaqədar olaraq mən yazıçının mənəvi hüquq və mənəvi məsuliyyəti məsələsi üzərində
dayanmağı lazım görürəm.
Xalq öz təsəvvüründə yazıçının yaradıcılığını onun şəxsiyyətindən heç vaxt ayırmır. Oxucular üçün
sənətkarın sözü və əməli, onun əsərləri və şəxsi idealı - qırılmaz vəhdətdir. Qoy heç bir yazıçı, xüsusilə yaşlı
nəsildən olan ədəbiyyatçılar və yaradıcılıq təşkilatına rəhbərlik kimi məsul iş etibar edilmiş yoldaşlar bunu heç
bir zaman unutmasınlar.
Biz yazıçıya insan qəlbinin mühəndisi deyirik. Bu adı doğrultmaq lazımdır. Yalnız o yazıçının insan
zəkasına və qəlbinə təsir göstərmək kimi böyük mənəvi hüququ var ki, o, ictimai həyatda da, şəxsi davranışı ilə
də öz oxucusuna doğrudan da nümunə ola bilər, yəni xalq qarşısında öz mənəvi məsuliyyətini bütün dərinliyi ilə
dərk edir. Təəssüf ki, bəzi ədəbiyyatçılar, o cümlədən aşlı nəsildən olanlar da öz yaradıcılıqlarına heç də həmişə
tələbkar olmurlar, qeyri-təvazökarlıq, lovğalıq bəlasına tutulurlar, elə hərəkətlər edirlər ki, bunlar sovet yazıçısı
kimi yüksək adın, mənəvi adın məsuliyyəti ilə bir araya sığmır.
Biz istərdik ki, İttifaqın rəhbərləri, ədəbiyyatımızın veteranları bu məsələlər haqqında dərindən
düşünsünlər və belə faktları yazıçı təşkilatının həyatından birdəfəlik yox etmək üçün əllərindən gələni
əsirgəməsinlər. Biz belə hesab edirik ki, bunun üçün sizdə kifayət qədər qüvvə, enerji, lazım gəlsə - cəsarət və
qətiyyət var.
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 5 iyun 1972-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 19-27.
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NƏRİMAN NƏRİMANOVUN ABİDƏSİNİN AÇILIŞINDA NİTQİ
(6 iyun 1972-ci il)
Əziz yoldaşlar!
İzin verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin, Azərbaycan SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin və Nazirlər Sovetinin tapşırığı ilə görkəmli partiya və dövlət xadimi, inqilabçılar dəstəsinin
nümayəndəsi Nəriman Nərimanovun abidəsini açım.
Əziz yoldaşlar!
Azərbaycan paytaxtında bütün ömrünü zəhmətkeşlərin azadlığı və səadəti uğrunda mübarizəyə həsr etmiş
insanın, SSRİ MİK-in ilk sədrlərindən biri Nəriman Nərimanovun abidəsinin ucaldılmasının dərin rəmzi mənası
vardır. ...Yoldaşlar! Nəriman Nərimanov ictimai-siyasi və mədəni-maarif fəaliyyətinə XX əsrin əvvəllərində
Bakıda başlamışdır. O zaman burada sinfi mübarizə get-gedə şiddətlənirdi. Bakı proletariatının beynəlmiləl
ailəsində mətinləşən, onun inqilabi çarpışmalarında iştirak edən Nəriman Nərimanov marksizm-leninizm
ideyalarına getdikcə daha dərindən yiyələnir və siyasi rəhbər kimi püxtələşirdi. Nəriman Nərimanov "inqilab
universitetlərini" Odessada, Tiflisdə və Həştərxanda da keçmişdir. Burada o, fəhlələr, tələbələr və ziyalılar
arasında böyük iş aparırdı. Nəriman Nərimanov kütlələr arasında iş aparmaqdan çox böyük həzz alır, xalqla
daim ünsiyyətdə olmağa böyük ehtiyac hiss edirdi. Nəriman Nərimanovun böyük Leninlə görüşləri onun bir
siyasi xadim kimi yetişməsində böyük rol oynamışdır. Vladimir İliç-lə hər bir söhbət N.Nərimanovun şüurunda
unudulmaz iz buraxır, onun daxili aləmini zənginləşdirir, dünyagörüşünü genişləndirir, kommunizm
ideyalarının həyata keçirilməsi uğrunda mübarizədə ona yeni qüvvət verirdi. ...1919-1920-ci illərdə Nəriman
Nərimanov Moskvada RSFSR Xalq Xarici İşlər Komissarlığı Yaxın və Orta Şərq ölkələri şöbəsinin müdiri,
sonra isə Rusiya Federasiyası Xalq Milli İşlər komissarının müavini vəzifələrində çalışaraq səmərəli fəaliyyət
göstərmişdir. Azərbaycan Sovet hökumətinin birinci sədri vəzifəsində çalışarkən Nəriman Nərimanov
S.M.Kirov, Q.M.Musabəyov, S.M.Əfəndiyev, A.P.Serebrovski, H.H.Sultanov ilə, habelə digər partiya və dövlət
xadimləri ilə birlikdə var qüvvəsini gənc Sovet respublikasının təşəkkülü işinə, partiyanın Leninin milli
siyasətinin dönmədən həyata keçirilməsinə sərf edirdi. SSRİ-nin təşkil edilməsi ölkəmizin inkişafında yeni
mərhələ olmuşdur və öz siyasi əhəmiyyətinə, ictimai-iqtisadi nəticələrinə görə Sovet dövlətinin tarixində
görkəmli yer tutur. Nəriman Nərimanov SSRİ MİK-in sədri kimi yüksək vəzifədə çalışarkən var qüvvəsini,
biliyini və təcrübəsini partiyanın Mərkəzi Komitəsinin və Sovet hökumətinin qərarlarının - qardaş
respublikalarda iqtisadiyyatın və mədəniyyətin inkişafına, sovet xalqlarının dostluq və əməkdaşlığının
möhkəmlənməsinə yönəldilən qərarların həyata keçirilməsi uğrunda mübarizəyə sərf edirdi. Xalqların belə
sarsılmaz birlik və qardaşlığının - Yer kürəsində bütün azad, tərəqqipərvər insanların, bütün qabaqcıl
bəşəriyyətin ümidi və fəxri olan bizim Sovet İttifaqın-da təcəssüm edən bu birlik və qardaşlığın bəşəriyyət
tarixində misli-bərabəri olmamışdır. SSRİ-nin təşkil edilməsi və tərəqqisi partiya tərəfindən müdrik Leninin
milli siyasətinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi sayəsində, ölkəmizdəki bütün millətlərin və xalqların böyük
qardaşı və dostu olan böyük rus xalqının misilsiz yaradıcı rolu sayəsində mümkün olmuşdur.
...Nəriman Nərimanov bu gün də bizimlədir. O özünün nəhəng qaməti ilə burada, qocaman Xəzərin
dalğaları üzərində ucalır, inqilabi vuruşmalarda və yaradıcı sosialist əməyində şöhrət qazanmış qəhrəman
Bakıda ucalır və Sovet hakimiyyəti illərində tanınmaz dərəcədə respublikamızın düzlərinə elə bil iftixarla nəzər
salır, xalqın səadəti uğrunda çarpışmış mərd mübarizlə görüşə gəlmiş zəhmətkeşlərin çoxmillətli dəstələrini
diqqətlə gözdən keçirir.
Əziz yoldaşlar! Sovet hakimiyyəti illərində çox şey dəyişmiş, tanımaz olmuşdur. Lakin bolşeviklər
qvardiyasının ölməz döyüşçülərinə zəhmətkeşlərin qızğın məhəbbəti və dərin minnətdarlıq hissi dəyişməz qalır.
Bu qvardiyanın sıralarında Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Nəriman Nərimanov layiqli yer tutur.
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 9 iyun 1972-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 28-30.
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NƏRİMAN NƏRİMANOVUN 100 İLLİK YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ MƏRUZƏSİ
(29 iyun 1972-ci il)
Yoldaşlar!
Bu gün biz qardaş Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının yaradılmasına partiyanın iradəsi ilə çoxlu
əmək və inqilabi qüvvə sərf etmiş olan bir insanın, SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin ilk sədrlərindən birinin,
V.İ.Leninin şagirdi və silahdaşı Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 100 illiyini təntənəli surətdə qeyd
etməyə toplaşmışıq.
Görkəmli partiya və dövlət xadimi Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanovun adı Azərbaycanda inqilabi
mübarizə salnaməsinə həmişəlik daxil olmuşdur.
N.Nərimanov öz əmək həyatına keçən əsrin 90-cı illərində Qori seminariyasını qurtardıqdan sonra Tiflis
quberniyasının Azərbaycan kəndlərindən birində müəllim kimi başlamışdır. Gənc müəllim İctimai ədalətsizliklə
ilk dəfə olaraq yaxından üz-üzə gəlmiş, kəndlilərin tam hüquqsuzluğu və dəhşətli yoxsulluğu onu sarsıtmışdı.
N.Nərimanovun gördükləri və duyub hiss etdikləri onun şüurunda dərin iz buraxmış, qəlbində mövcud quruluşa
qarşı etiraz hisslərini alovlandırmış, siyasi dünyagörüşünün təşəkkülünə güclü təsir göstərmiş, kəskin ictimai
problemlərə toxunan ədəbi əsərlərin yaranması üçün əsas olmuşdur.
N.Nərimanovun ictimai mədəni-maarifçilik, sonralar isə inqilabi fəaliyyəti Bakıda genişlənmişdi. Burada
Qafqazın ən böyük sənaye və proletar mərkəzində, sinfi mübarizə alovunun getdikcə daha da gücləndiyi
şəhərdə, N.Nərimanov marksizm ədəbiyyatı ilə tanış olub inqilab hərəkatına qoşuldu. N.Nərimanovun əməkçi
kütlələr maarifləndirmək əzmi, insanlara xidmət etmək kimi nəcib bir arzusu, hadisələri dərindən başa düşməsi,
istedad və bacarığı onu Azərbaycan demokratik və ictimai-siyasi fikir nümayəndələrinin ön cərgəsinə çıxartdı.
O illərdə N.Nərimanovun məşhur "Nadaqlıq", "Bahadır və Sona", "Nadir şah" və digər bədii əsərlərini
yazmış, Azərbaycan və rus dillərini öyrənmək üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri yaratmışdı, pedaqoji işlə fəal bir
surətdə məşğul olur, Azərbaycan dilində qəzet və jurnallar buraxmaq, teatrı inkişaf etdirmək yolunda addımlar
atırdı. O, Qoqolun ölməz "Müfəttiş" komediyasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdi.
N.Nərimanov ədəbi yaradıcılığa zəhmətkeşlərin azadlıq və səadəti uğrunda mübarizə vasitəsi kimi, onları
şər qüvvələrə, mülkədar və kapitalist zülmünə, nadanlığa, dini fanatizmə və cəhalətpərəstliyə fəal müqavimət
ruhunda tərbiyə etmək vasitəsi kimi baxırdı. N.Nərimanov bu meyarları əsas tutaraq, özünün yazdığı kimi, xalq
kütlələrini oyadıb inqilaba hazırlamağı öz ədəbi və ictimai fəaliyyətinin qayəsi hesab edirdi.
Çarizm və burjuaziya milli ədavəti qızışdırdığı, fəhlə sinfini, xalq kütlələrini milli əlamətə görə
parçalamağa çalışdığı şəraitdə N.Nərimanov vəhşi millətçilik və şovinizmə qarşı cəsarətlə çıxış edirdi. "Bahadır
və Sona" povestində o, burjua millətçiliyi və dini əlahiddəlik ideologiyasına, köhnəlmiş adət və ənənələrə qarşı
böyük bir ideya, xalqlar dostluğu ideyasını irəli sürdü. Vətəndaşlıq cəsarətinin timsalı olan bu əsər Azərbaycan
ədəbiyyatında böyük hadisə idi. Azərbaycan hüdudlarından uzaqlarda da demokratik ictimaiyyət onu rəğbətlə
qarşıladı.
Nəriman Nərimanovun biliyə olan həvəsi 1902-ci ildə onu Odessa universitetinin tibb fakültəsinə gətirdi.
N.Nərimanov Odessada tələbə hərəkatında fəal iştirak edir, liman fəhlələri arasında inqilabi iş aparır, xalqın
azadlığı uğrunda mübarizədə qətiyyətli olmaq lazım gəldiyini getdikcə daha dərindən başa düşürdü.
Birinci rus inqilabı N.Nərimanovun ictimai-siyasi baxışlarını möhkəmləndirdi. 1905-ci ildə N.Nərimanov
Bakı bolşevik təşkilatının tərkib hissəsi olan və Bakı Partiya Komitəsinin rəhbərliyi altında işləyən "Hümmət"
sosial-demokrat qrupuna daxil oldu. 1906-cı ildə N.Nərimanov RSDFP II qurultayında qəbul edilmiş partiya
proqramım Azərbaycan dilinə tərcümə etdi.
Birinci rus inqilabı dövründə yazdığı publisistik məqalələrində N.Nərimanov çarizm, kadetlərin və digər
burjua partiyalarının əksinqilabi siyasətini, liberal burjuaziyanın canfəşanlıqla yaydığı konstitusiya xülyalarını
amansızcasına ifşa etdi. Nərimanov əmin idi ki, yalnız mövcud quruluşun devrilməsi nəticəsində zəhmətkeşlər
əsl mənada azadlığa çıxa bilərlər. N.Nərimanov xalqı tarixi inkişafın hərəkətverici qüvvəsi hesab edir və
göstərirdi ki, xalq kütlələrinin inqilabi hərəkatları qarşısında heç bir şey davam gətirib dayana bilməz.
N.Nərimanov yazırdı: "Güc birlikdədir... Sel güclü olub içinə atılan ağır daşları çox asanlıqla diyirləyir, özünə
yol açır; tarix öz bildiyini edir".
N.Nərimanov Şərqdə milli azadlıq hərəkatının inkişafına birinci rus inqilabının təsirini xüsusilə qeyd
edirdi. O göstərirdi ki, rus inqilabı Asiyanın bütün xalqlarını hərəkətə gətirmiş, onların feodalizmə və
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imperializmə qarşı mübarizəsinə güclü təkan vermişdir, rus proletariatının azadlıq ideyaları Şərq xalqlarının
mübarizə yolunu parlaq bir məşəl kimi işıqlandırır, onların siyasi və milli mənlik şüurunun inkişafına
inqilabiləşdirici təsir göstərir.
O illərdə N.Nərimanovun çar istibdadma qarşı, özbaşınalığına qarşı, zəhmətkeşlər arasında beynəlmiləl
həmrəylik uğrunda mübarizəyə çağıran səsi təkcə qəzet səhifələrindən deyil, fəhlələrin, inqilabçı tələbələrin,
tərəqqipərvər. ziyalıların yığıncaqlarından, toplanışlarından, mitinqlərindən də eşidilirdi.
N.Nərimanov Odessada təhsilini başa vurduqdan sonra həkim diplomu ilə Bakıya gəlib öz inqilabi və
ədəbi-maarifçilik fəaliyyətini davam etdirdi.
Çar orqanlarının təqibləri üzündən N.Nərimanov 1909-cu ildə Tiflisə köçdü, lakin çox keçmədən tutulub
Metex qalasına salındı.
Altı ay həbsdə qaldıqdan sonra "dövlət üçün zərərli hərəkətlərinə görə" məhkum olunub Həştərxana
sürgün edildi...
1913-cü ilin yanvarında N.Nərimanov Həştərxan şəhər dumasına qlasnı seçildi və duma tribunasından çar
orqanlarının mürtəce hərəkətlərini ifşa etməyə, əməkçi xalqın mənafeyini qorumağa başladı.
N.Nərimanov 1913-cü ildə Bakıya qayıdıb ictimai-siyasi və ədəbi-publisistik fəaliyyəti daha böyük bir
qüvvə ilə davam etdirdi, eyni zamanda Qaraşəhər xəstəxanasında həkimlik etməyə başladı.
Nəriman Nərimanovun özü birinci dünya müharibəsinə qədərki ictimai-siyasi fəaliyyətini xalqın ictimai
və milli qurtuluşu uğrunda mübarizə üçün düzgün yollar axtarmaq dövrü adlandırmışdır. Sosial-demokrat
partiyalarının dərin böhran keçirdiyi, fəhlə hərəkat liderlərinin dönük çıxdığı və xəyanət etdiyi şəraitdə
N.Nərimanov ziddiyyətlər dolanbacından çıxış yolunu, özünün sonralar qeyd etdiyi kimi, ancaq kommunizmdə
tapmışdı.
Birinci dünya müharibəsi illərində Azərbaycan bolşevikləri kütlələr içərisində inqilabi iş aparmaq üçün
müxtəlif leqal imkanlardan bacarıqla istifadə edirdilər. N.Nərimanovun idarə heyəti sədri olduğu "Qənaət"
kooperativi də həmin məqsədə xidmət edirdi. Kooperativ vasitəsi ilə Azərbaycan, rus və başqa dillərdə təşkil
olunan mühazirələrdə və məruzələrdə inqilabi şüarlar təbliğ edilir, fəhlə hərəkatının aktual problemləri haqqında
izahat verilirdi. N.Nərimanov, M.B.Basin, A.N.Stopini və digər bolşeviklər xalq evinin idarə heyətinə
seçildikdə xalq evi vasitəsilə də fəhlələr arasında fəal inqilabi iş aparmağa başladılar.
... Bu coşğun aylarda N.Nərimanov daim inqilabçı kütlələr içərisində və hadisələrin mərkəzində idi: O,
"Hümmət" qəzetində və digər nəşrlərdə dərc etdirdiyi məqalələrdə siniflər və sinfi mübarizə haqqında, xalq
kütlələrinin tarixdə rolu haqqında, imperializmə qarşı mübarizədə zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəyliyinin əhəmiyyəti haqqında marksizm ideyalarını təbliğ edirdi. Millətçilik və şovinizmin tüğyan etdiyi şəraitdə
N.Nərimanov xalqın müqəddəratı ilə həyasızcasına oynayan və bunu "millətin", "dinin" müdafiəsi haqqında
gurultulu ibarələrlə pərdələyən istismarçı təbəqənin xain siyasətini mərdliklə ifşa edirdi. O, burjua
millətçilərinin fitnələrini çox kəskin surətdə və heç bir güzəştə getmədən aşkara çıxarır və pisləyirdi.
N.Nərimanov dəfələrlə qeyd edirdi ki, Zaqafqaziya xalqlarının azadlığının rəhni onların rus xalqı ilə və
digər xalqlarla birliyindən və qardaşlıq İttifaqından ibarətdir. Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsi rus
proletariatının Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəsi ilə bağlıdır. N.Nərimanov Azərbaycan zəhmətkeşlərinə
müraciət edərək demişdi ki, əgər səadətiniz sizin üçün əzizdirsə, əgər azad yaşamaq istəyirsinizsə, digər
millətlərin zəhmətkeşləri ilə birləşin. Yalnız onlarla birləşdikdə siz öz əzab-əziyyətlərinizin səbəblərini aradan
qaldıra bilərsiniz.
1917-ci ilin iyun ayında "Hümmət" bolşevik təşkilatının yığıncağı N.Nərimanov başda olmaqla komitə
seçdi. N.Nərimanov həm də Azərbaycanda marksizm ideyalarını yaymaqda, zəhmətkeşləri sosialist inqilabının
qələbəsi uğrunda mübarizəyə hazırlaşdırmaqda mühüm rol oynayan "Hümmət" qəzetinin redaktoru idi.
N.Nərimanov RSDF(b)P Bakı Kömitəsinin üzvü seçildi. Çoxmillətli Bakı proletariatı sosialist inqilabının beşiyi
olan Petroqrad şəhərində silahlı üsyanın qələbəsindən ruhlanaraq bu böyük hadisədən bir neçə gün sonra
bolşeviklər başda olmaqla Bakıda Sovet hakimiyyəti elan etdi.
N.Nərimanov Böyük Oktyabr sosialist inqilabının əhəmiyyətini qeyd edərək yazırdı: "... Bu gün Rusiya
inqilabı bütün cahan tarixinin təzə mühüm və gözəl bir səhifəsinin açılmasına səbəb olur. Biz hamımız şəhadət
verə bilərik ki, bu səhifə bizim hüzurumuzda açıldı... Bu gün... sərmayələr və mülkədarların ümid ocağı dağılır,
fəhlə və zəhmətkeş tarixində təzə bir səhifə açılır".
N.Nərimanov 1918-ci il yanvarın 1-də "Hümmət" qəzetində zəhmətkeş xalqa müraciət edərək yazmışdır:
"Sizin hər cəhətdən nicat yolunuz Leninin məramnaməsindədir... Hər yerdə çalışmalısınız ki, hökumət fəhlə-
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zəhmətkeş kəndçilər şuralarının ixtiyarına keçsin. Bu şuralar, ancaq bu təşkilatlar Leninin məramnaməsini
qüvvətləndirəcəkdir və ancaq bunlar inqilabı dərinləşdirib möhkəmləndirəcəkdir".
Gərgin iş N.Nərimanovun səhhətinə öz təsirini göstərdi və Bakı Partiya Komitəsinin təkidi ilə o, 1918-ci
il iyunun axırlarında Həştərxana getdi. Xəstəliyinə baxmayaraq, N.Nərimanov fəal siyasi işi dayandırmırdı.
RK(b)P Həştərxan Quberniya Komitəsinin tapşırığı ilə o, zəhmətkeşlər arasında təbliğat və təşviqat aparır,
Quberniya İcraiyyə Komitəsində hərbi-siyasi işlər komissarlığında çalışırdı. Zaqafqaziya müsəlmanları işləri
komissarlığının sədri idi. RK(b)P "Hümmət" təşkilatının Həştərxan bürosuna başçılıq edirdi.
Həştərxanda ikən N.Nərimanov terror və təqib şəraitində gizli fəaliyyət göstərən Azərbaycan bolşevikləri
ilə yaxından əlaqə saxlayırdı. O öz məqalələrində və məktublarında Zaqafqaziyada xarici müdaxiləçilərin
hökmranlığına qarşı mübarizəyə çağırırdı. N.Nərimanov tərəfindən yazılıb böyük tirajla nəşr edilmiş "Biz
Qafqaza nə şüar ilə gedirik" müraciətnaməsi 1919-cu ildə gizli olaraq Həştərxandan Azərbaycana göndərildi,
fəhlə və kəndlilər arasında geniş yayıldı. Bu müraciətnamədə N.Nərimanov Sovet hakimiyyətinin əhəmiyyətini
açıb göstərir, xalqları qardaşlıq və dostluğa səsləyir, Sovet Rusiyası ilə birliyə çağırırdı.
1919-cu il iyulun axırlarında N.Nərimanov işləmək üçün Moskvaya çağırıldı. RSFSR Xalq Xarici İşlər
Komissarlığının Yaxın və Orta Şərq ölkələri şöbəsinin müdiri, sonra isə RSFSR xalq millətlər komissarının
müavini vəzifələrində ikən Leninin xarici siyasətinin həyata keçirilməsində onun xidməti az olmadı.
N.Nərimanov İran, Türkiyə, Əfqanıstan və digər ölkələrdə danışıqlar aparılmasında və sazişlər bağlanmasında
iştirak edirdi. N.Nərimanov RK(b)P MK Şərq xalqları kommunist təşkilatları Mərkəzi Bürosunun tərkibinə
daxil idi.
Müstəmləkələrdə və asılı ölkələrdə milli azadlıq hərəkatının inkişafında Böyük Oktyabr sosialist
inqilabının təsiri məsələləri N.Nərimanovun məqalələrində və çıxışlarında xüsusi yer tuturdu. N.Nərimanov
deyirdi ki, Şərq zəhmətkeşlərini böyük Lenin ideyaları ilə tanış etməyə çalışmaq Leninin şagirdlərinin borcudur.
N.Nərimanov İran, Türkiyə, Əfqanıstan fəhlələrinə və kəndliləri-nə müraciətnamələrin yazılmasında bilavasitə
iştirak edirdi, bunlar xarici Şərq dövlətləri ilə Sovet Rusiyası arasında dostluq münasibətlərinin
möhkəmlənməsinə səbəb olurdu.
A.V.Lunaçarski N.Nərimanovu leninçi beynəlmiləlçi kimi, Şərqdə Sovet hakimiyyəti ideyalarının
təbliğatçısı kimi səciyyələndirərək yazırdı ki, onun fəaliyyəti bir daha təsdiq edir ki, "bir tərəfdən kommunizm,
marksizm, leninizm ideyası ilə, digər tərəfdən isə Şərq kütlələri ilə möhkəm bağlı olan inqilabçılar nə qədər
qiymətlidir".
N.Nərimanov qiyabi olaraq Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri seçildi. Həmin gün Azərbaycan İnqilab
Komitəsinin iclasında N.N.Nərimanov başda olmaqla Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Xalq
Komissarları Soveti yaradıldı.
V.İ.Lenin Azərbaycan SSR-nin yaradılmasına və möhkəmləndirilməsinə müstəsna əhəmiyyət verir. Sovet
Azərbaycanının imperializm zülmü altında olan Şərqin qapısında nümunəvi sosialist respublikasına çevrilməyin
zəruri olduğunu göstərdi. N.Nərimanov yazırdı: "V.İ.Lenin muxtar və müstəqil respublikalar arasında
Türküstana və Azərbaycana xüsusi diqqət yetirirdi. O deyirdi ki, bu respublikalar Şərqin qapısıdır, bu
respublikalarda edilən hər şey qonşu dövlətlərdə əks-səda oyandıracaqdır, buna görə də bu ölkələrdəki
məzlumlar bizim mahiyyətimizi təşkil edən hər şeyi görəcək və hiss edəcəklər".
N.Nərimanov Xalq Komissarları Sovetinin sədri vəzifəsində ikən S.M.Kirov, Q.M.Musabəyov,
S.M.Əfəndiyev, A.P.Serebrovski, H.H.Sultanov, M.B.Qasımov, S.A.Ağamalıoğlu, D.X.Bünyadzadə,
Ə.H.Qarayev, M.D.Hüseynov və digər partiya və dövlət xadimləri ilə birlikdə respublikada sosialist
dəyişiklikləri yaratmaq uğrunda fəal mübarizə aparırdı.
RSFSR ilə Azərbaycan arasında hərbi-iqtisadi İttifaq haqqında 1920-ci il sentyabrın 30-da Moskvada
bağlanmış müqavilə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmlənməsində
həlledici rol oynadı.
N.Nərimanovun V.İ.Leninə bir çox məktub və teleqramları qal-maqdadır. Onları oxuduqda gözümüzün
qarşısında yeni həyat uğrunda, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi uğrunda kəskin və gərgin mübarizə mənzərəsi
canlanır. N.Nərimanov fəhlə və kəndlilərin coşğunluğu haqqında, yeni neft fontanları haqqında, istismarçı
siniflərin müqaviməti haqqında, qarşıya çıxan çətinliklər haqqında, Azərbaycanda sosializm quruculuğunun hər
bir müvəffəqiyyəti haqqında Vladimir İliçə məlumat verildi.
Azərbaycan Sovet hökuməti V.İ.Leninin göstərişlərini rəhbər tutaraq neft sənayesini, Xəzər Ticarət
Donanmasını, mədənləri, zavodları, balıq sənayesini, torpaqları və meşələri milliləşdirdi. Öl-kənin əsas yanacaq
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mənbəyi olan neft sənayesini bərpa etmək və yenidən qurmaq üçün çox iş görülürdü.
O günlərdə N.Nərimanov deyirdi: "Biz var qüvvəmizlə çalışmalıyıq ki, həyatımızda fəsilələr olmasın,
bununla Sovet Rusiyasının vəziyyətini heç olmazsa, bir qədər yüngülləşdirək. Sovet Rusiyası olmasa, günü
sabah biz məhv olarıq, buna görə də bütün səyimizi ona verməliyik ki, Sovet Rusiyası müntəzəm surətdə neft
alsın..." Dağıntıya və aclığa baxmayaraq, Bakı neftçiləri neft hasilatını artırır və Sovet Rusiyasına getdikcə daha
çox neft göndərirdilər.
1920-ci ilin dekabrında Ümumrusiya VIII Sovetlər qurultayı dünyada ilk dəfə olaraq iqtisadiyyatın
inkişafına dair vahid ümumdövlət planını Rusiyanın elektrikləşdirilməsinə dair Dövlət planını (QOELRO)
təsdiq etdi. V.İ.Lenin bu planı partiyanın ikinci proqramı adlandırmışdı.
Sovet Azərbaycanı nümayəndə heyətinin üzvü kimi N.Nərimanov qurultayın işində iştirak etdi və
Ümumrusiya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçildi.
1920-ci il sentyabr-oktyabr aylarında AK(b)P Mərkəzi Komitə-sinin tapşırığı ilə N.Nərimanov başda
olmaqla respublika rəhbər işçilərinin və Bakı fəhlələrinin bir qrupu Azərbaycan qəzalarını gəzdi. N.Nərimanov
və nümayəndə heyətinin başqa üzvləri öz görüşləri və çıxışları zamanı Sovet hakimiyyətinin məqsədlərini və
vəzifələrini Kommunist Partiyasının və sovet dövlətinin aqrar siyasətinin mahiyyətini zəhmətkeşlərə izah edir,
fəhlələrlə kəndlilər İttifaqını hər vasitə ilə möhkəmlətməyin yeni həyat qurmaq üçün on-ların səylərini
birləşdirməyin əhəmiyyətini qeyd edirdilər. N.Nərimanov deyirdi: "Gərək Azərbaycan fəhlələri və kəndliləri öz
yaradıcılığına, öz qüvvələrinə inansınlar, gərək onlar bilsinlər ki, bir-birinin əmək məhsuldarlığına qarşılıqlı
surətdə ehtiyacları vardır".
Azərbaycan partiya təşkilatı maarif, mətbuat, elm, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı uğrunda qətiyyətlə
mübarizə aparırdı. Respublikanın digər rəhbərləri kimi, N.Nərimanov da köhnə Azərbaycan ziyalılarını Sovet
hakimiyyəti tərəfinə çəkmək üçün çox iş görmüş, yeni Azərbaycan ziyalılarının təşəkkül və tərbiyəsinə ilk ali
məktəblərin, texnikumların, kitabxanaların, muzeylərin və digər mədəni-maarif ocaqlarının yaradılmasına çox
əmək sərf etmişdir. N.Nə-rimanov V.İ.Leninin "Şərqdə böyük inqilab" adlandırdığı yeni əlifbaya keçməyin
təşəbbüsçülərindən biri idi.
Respublikanın bolşevikləri partiyanın siyasətini həyata keçirmək sahəsində özlərinin bütün fəaliyyətində
partiyanın qərarlarına Azərbaycan partiya təşkilatının beynəlmiləlçilik ənənələrinə daim sadiq qalırdılar. Onlar
V.İ.Leninin göstərişlərini rəhbər tutaraq respublikamızın konkret şəraitində sosializm qurulucuğunda ümumi
qanunauyğunluqları və milli cəhəti düzgün nəzərə almağa çalışırdılar.
O illərin mürəkkəb və gərgin şəraitdə, vaxtı çatmış problemlərin düzgün həlli üçün yollar axtarışı zamanı
bəzən Azərbaycan partiya və sovet işçiləri arasında fikir ayrılığı əmələ gəlir, ayrı-ayrı səhvlərə, o cümlədən
N.Nərimanov tərəfindən də səhvlərə yol verilir və bunlar partiyanın Mərkəzi Komitəsinin köməyi ilə vaxtında
aradan qaldırılırdı. Lakin həmin səhvlər N.Nərimanovun partiya və dövlət fəaliyyətinin prinsiplərinə əsla təsir
göstərməmiş və N.Nərimanov ömrünün sonunadək mətin mübariz və əsl beynəlmiləlçi olaraq qalmışdı.
N.Nərimanov geniş zəhmətkeş kütlələri ilə yaxından əlaqə saxlayır, onlara müstəsna bir həssaslıq və
diqqətlə yanaşırdı. O, adamlarla ünsiyyətdən ən böyük zövq alan rəhbərlərdən idi. N.Nərimanov fəhlələr,
kəndlilər, ziyalılar, qadınlar və gənclər qarşısında tez-tez çıxış edir, müntəzəm olaraq müəssisələrə və idarələrə
baş çəkirdi.
Kommunist İnternasionalı İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 1920-ci ilin sentyabrında Bakıda Şərq
xalqlarının birinci qurultayı çağırılmışdı. N.Nərimanov qurultayın hazırlanmasında və keçirilməsində fəal iştirak
etdi. O, qurultayı açarkən Şərq xalqlarının azadlıq mübarizəsi üçün həmin qurultayın tarixi əhəmiyyətindən,
kapitala qarşı mübarizədə inqilabçı qüvvələri birləşdirmək zərurətindən danışdı.
V.İ.Lenin bu qurultayı "Bakı qurultayı" adlandırır və ona böyük əhəmiyyət verirdi. Vladimir İliç qeyd
edirdi ki, "Moskvada kommunistlər qurultayının (Kominternin ikinci konqresi nəzərdə tutulur - H.Ə.) və Bakıda
Şərq xalqlarının kommunist nümayəndələri qurultayının nə iş gördüyünü birdən-birə ölçmək olmaz, bunu
bilavasitə hesaba almaq mümkün deyildir, lakin bu başqa hərbi qələbələrdən daha böyük əhəmiyyəti olan bir
nailiyyətdir, zira bu bizə göstərir ki, bolşeviklərin təcrübəsi, onların fəaliyyəti, onların proqramı, onların
kapitalistlərə və imperialistlərə qarşı inqilabi mübarizəyə qarşı çağırışı bütün dünyada rəğbət qazanmışdır və
iyulda Moskvada, sentyabrda isə Bakıda görülən işi dünyanın bütün ölkələrində fəhlələr və kəndlilər hələ uzun
aylar boyu mənimsəyəcək və dərk edəcəklər".
...Azərbaycan qadınlarının 1921-ci il fevral ayında toplaşan birinci qurultayı göstərdi ki, azərbaycanlı
qadınları yeni həyat quruculuğuna fəal surətdə cəlb etmək sahəsində partiya təşkilatının gördüyü işlər səmərəli
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nəticələr verir. N.Nərimanov qurultayda Şərq kommunistlərinin vəzifələri haqqında məruzə etdi. O,
nümayəndələrə müraciətlə dedi: "Sizin gözünüz qarşısında İndi keçirilən yığıncaq, yəni bu qurultay misilsiz
yığıncaqdır, eşidilməmiş zülm altında olmuş və İndi azadlığa çıxmış Azərbaycan qadınları bu gün burada ilk
dəfə izdihamlı qurultaya toplaşmışlar, öz fikirlərini söyləyəcəklər, ərlərinin görmüş və görməkdə olduqları işlərə
qoşulacaqlar".
Azərbaycan partiya təşkilatı özünün bütün fəaliyyətində daim Leninin göstərişlərini rəhbər tuturdu.
Kommunistlər və bütün zəhmətkeşlər Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Dağıstan və dağlılar
respublikasındakı kommunist yoldaşlara V.İ.Leninin 1921-ci il 14 aprel tarixli məktubunda irəli sürülmüş
vəzifələri özlərinin doğma işi kimi qarşıladılar.
...N.Nərimariov bununla əlaqədar olaraq AK(b)P MK plenumunda söylədiyi nitqində qeyd etdi ki,
Azərbaycanda Lenin yoldaşın məktubunda müəyyən edilmiş xətti yeritmək lazımdır.
Kommunist Partiyasının rəhbərliyi altında Zaqafqaziya sovet respublikalarının zəhmətkeşləri sosializm
qurmağa başladılar. Dünya müharibəsi müdaxiləçilərin və daxili əksinqilabın ağalığı nəticəsində Zaqafqaziya
iqtisadiyyatına vurulmuş yaraları sağaltmaq, xalq təsərrüfatını bərpa edib yeni ictimai təməl üzərində inkişaf
etdirmək lazım idi.
...1922-ci ilin fevralında Zaqafqaziya kommunist təşkilatlarının birinci qurultayında N.Nərimanov
RK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin tərkibinə, iyun ayında isə Zaqafqaziya Ölkə Partiya Komitəsi Rəyasət
Heyətinə üzvlüyünə seçildi.
Zaqafqaziya Ölkə Partiya Komitəsi Rəyasət Heyəti partiya, sovet və təsərrüfat quruculuğunun bütün
sahələrində partiyanın Mərkəzi Komitəsinin Zaqafqaziya kommunistləri qarşısında qoyduğu vəzifələri həyata
keçirmək üçün çox iş görürdü. S.M.Kirov, Q.K.Orconikidze və başqaları ilə birlikdə N.Nərimanov ZSFSR-in
ayradılmasına rəhbərlik edirdi. N.Nərimanov 1922-ci il martın 12-də seçilmiş Zaqafqaziya Federasiyası İttifaq
hökumətinin tərkibinə daxil idi. İttifaq Sovetinin sədrlərindən biri idi.
1922-ci ildə N.Nərimanov Genuya konfransında sovet nümayəndə heyətinin üzvü kimi iştirak etdi.
Konfransda nümayəndə heyətimiz sosialist ölkəsinin mənafeyini burjua diplomatiyasının təcavüzkar
hücumlarından qətiyyətlə qoruyur, sülh uğrunda mübarizə üçün konfransın tribunasından istifadə edirdi.
Genuyadan qayıtdıqdan sonra N.Nərimanov konfransın yekunları haqqında, Sovet hökumətinin Leninin xarici
siyasəti haqqında nitqlər söyləmiş və məqalələr yazmışdı.
Bakı Sovetinin iclasında onun məruzəsi əsasında qəbul edilmiş qətnamədə Bakı proletariatı və bütün
zəhmətkeş kütlələri adından qeyd edilmişdi ki, "... sovet nümayəndə heyəti Genuya konfransında fəhlə-kəndli
kütlələrinin mənafeyini və böyük inqilabın bütün nailiyyətlərini şərəflə qorumuşdur. Rusiya Federasiyasının
bütün nümayəndə heyəti ilə birlikdə N.Nərimanov yoldaş Bakı Sovetinin ona verdiyi tapşırığı çox gözəl yerinə
yetirmişdir..."
1922-ci ilin dekabrında Bakının İndi toplaşdığımız bu salonunda birinci Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı
oldu. Qurultay Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikasmın yaradılması və onun SSR İttifaqma daxil
olması haqqında qərar qəbul etdi. N.Nərimanov qurultayı açarkən həmin günü tarixi gün adlandırmış və demişdi
ki, "bu gün biz məhəbbətə, azadlığa, qardaşlığa və əməyin təntənəsi-nə yol açacağıq, ən asan, ən düzgün yol
açacağıq".
1922-ci il dekabrın 30-da Moskvada Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının I Sovetlər qurultayı
toplaşdı. Qurultay SSRİ-nin təşkili haqqında bəyannamə və İttifaq müqaviləsi qəbul etdi,. ali qanunvericilik
orqanmı - SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsini seçdi. M.İ.Kalinin, Q.İ.Petrovski, N.Nərimanov və A.T.Çervyakov
SSRİ MİK sədrləri seçildilər.
SSR İttifaqı Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri kimi mühüm bir vəzifədə N.Nərimanov var qüvvəsini,
biliyini, zəngin təcrübəsini çoxmillətli Sovet dövlətini və böyük Vətənimizin xalqları arasında dostluğu
möhkəmlətməyə sərf edirdi.
N.Nərimanov o dövrdə xalq təsərrüfatının bərpa və inkişafına rəhbərlik sahəsində dövlət orqanlarının və
idarələrinin fəaliyyətinin bir çox cəhətlərini müəyyən edən ən mühüm dekretlərin, qərarların, müraciətnamələrin
işlənib hazırlanmasında iştirak edir və yorulmadan çalışırdı ki, partiyanın və hökumətin dekretləri həyata
keçirilsin.
N.Nərimanov RK(b)P MK-nın bir sıra xarici siyasət tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində fəal iştirak
edirdi. O, gənc Sovet dövlətinin xarici ölkələrlə demokratik və iqtisadi əlaqələrini möhkəmləndirmiş olan bir
sıra ticarət sazişlərinin və digər sazişlərin bağlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir.
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N.Nəfimanov 1923-cü ilin iyul ayında SSRİ MİK ikinci sessiyasının keçirilməsində fəal rol oynamışdı.
Həmin sessiya ilk İttifaq hökumətini - V.İ.Lenin başda olmaqla Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı Xalq
Komissarları Sovetini yaratmışdı.
N.Nərimanov sessiyanı bağlayarkən demişdi: "İnqilabi həyatımızın ilk üç ilini biz başlıca olaraq xarici və
daxili düşmənlərlə mübarizəyə sərf etdik. O zaman hələ rəsmi İttifaq yox idi, lakin hər bir respublika ayrılıqda
hiss edirdi ki, yalnız digər respublikalarla birləşdikdən sonra düşmənə üstün gələ bilər. Doğrudan da, bu birlik
gözəl nəticələr verdi. Bizim yeni birliyimiz - İttifaq birliyimiz də, Şübhəsiz, bu cür parlaq nəticələr verəcəkdir.
Maddi sərvətlərin səmərəli şəkildə bir-birinə yaxınlaşdırılması, canlı qüvvələrin səmərəli bölgüsü, vaxtın az sərf
edilməsi və işin daha çox səmərə verməsi - bunlar gələcək qüdrətin rəhni olan həmin birliyin əsasını təşkil edir".
...N.Nərimanov "Pravda", "İzvestiya" qəzetlərində və digər qəzetlərlə fəal əməkdaşlıq edir, sovet milli və
dövlət quruculuğu məsələləri haqqında, Şərq problemləri haqqında orada tez-tez məqalələr dərc etdirirdi.
Moskvada işlədiyi dövrdə o, SSRİ MİK-in yanında Şərqşünaslıq İnstitutunda, Şərq zəhmətkeşlərinin
kommunizm universitetində mühazirələr oxuyur, universitet üçün dərs planı və dərs proqramları hazırlamaq
işində iştirak edirdi.
N.Nərimanovun "Lenin və Şərq", "Bir il Leninsiz", "Lenin və müsəlman Şərqi", "Elmi kommunizmi başa
düşmək yolları", "Milli məsələ" və digər diqqətəlayiq əsərləri marksizm-leninizm təliminə həsr edilmişdir.
Təqribən yarım əsr bundan əvvəl N.Nərimanov yazmışdı: "... Vladimir İliç Lenini səciyyələndirən iş
mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Bir nitqdə, bir məqalədə hər şeyi əhatə etmək mümkün deyildir, bunun üçün cildcild kitablar yazmaq lazımdır, bütöv bir məktəb lazımdır ki, xüsusi metodlarla əsrimizin bu böyük insanın
fikrini bütün dərinliyi ilə müntəzəm surətdə öyrənsin".
N.Nərimanov 1924-cü il yanvarın 26-da SSRİ ikinci Sovetlər qurultayının matəm iclasında çıxış edərkən
demişdi: "Lenin yoldaşın böyüklüyü, qüdrəti ondadır ki, o, dünyanın bütün məzlumlarını öz ətrafına
toplamışdır. Leninin qüdrətli sözləri, onun göstərişləri Şərqin məzlumlarının qəlbində xüsusilə dərin kök
salmışdır. Şərqin məzlumları Lenin yoldaşın göstərişlərindən əvvəl belə güman edirdilər ki, onlar üçün heç bir
çarə yoxdur, onların taleyi onları Avropa kapitalının zülmünə məhkum etmişdir. Lakin Lenin yoldaş öz qüdrətli
sözünü dedi və nümunə ilə göstərdi ki, məzlumlar burjuaziyanın qəyyumluğundan xilas ola bilərlər və Şərqin
məzlumları başa düşdülər ki, özlərinin azad olunmaqları haqqında düşünmək vaxtı çatmışdır... Şərqin bütün
məzlumları öz arzu və məqsədlərinə nail olmaq üçün daha artıq birləşəcəklər".
1925-ci il martın 19-da N.Nərimanov qəflətən vəfat etdi. Onu Qızıl Meydanda, qədim Kreml divarı
yanında dəfn etdilər. M.İ.Kalinin matəm nitqində çıxış edərkən dedi: "Nəriman Nərimanov Kommunist
Partiyasının üzvü idi, elə bir partiyanın ki, o, bütün qüvvələrdən, bütün yaxşı səylərdən bəşəriyyətin səadəti
naminə istifadə etməyə imkan verir... N.Nərimanov yoldaşın şəxsində biz öz doğma partiyamızın sıralarındakı
bir yoldaşımızı və dostumuzu dəfn edirik. Onun şəxsində Qızıl Meydan Şərq xalqlarından birinci qurbanı öz
ağuşuna alır... Nəriman Nərimanov yoldaş sədaqətli kommunist kimi öz borcunu sonadək yerinə yetirdi; o, son
nəfəsinədək öz qüvvəsini əsirgəmədən işlədi".
Bu sözlərlə Azərbaycan xalqının şanlı oğlu, böyük, məzmunlu və dərin mənalı həyat yolu keçmiş
Nəriman Nərimanovun xidmətlərinə yüksək qiymət verilmişdir.
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 1 iyul 1972-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 31-45.
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BƏRABƏRLƏR İTTİFAQINDAN
"Literaturnaya qazeta"ya müsahibəsi
(16 avqust 1972-ci il)
Sual: Neçə il bundan əvvəl Aleksandr Fadeyev Səməd Vurğuna yazmışdı: "... səni, sənin respublikanı
və hamımızı bu yeni qələbə - Mingəçevir elektrik stansiyasının işə salınması münasibətilə təbrik etmək
istəyirəm". Məktubdan misal gətirərkən mən "və hamımızı" sözlərini xüsusilə nəzərə çatdırıram. Zənnimcə,
həmin sözlərdə hər hansı respublikada tikilən hər yeni zavodu, hər hansı sosialist milləti tərəfindən
qazanılan hər yeni müvəffəqiyyəti hökmən bütün sovet xalqının nailiyyəti sayan sovet adamının psixologiyası
çox dəqiq ifadə olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının "hamımızı", sovet adamlarını sevindirən ən böyük nailiyyətləri haqqında danışa
bilərsinizmi?
Cavab: Azərbaycan xalqının hətta ən böyük nailiyyətləri haqqında danışmaq çox mürəkkəb vəzifədir: axı
söhbət Sovet hakimiyyəti illərində keçilmiş çox böyük mübarizə və qələbələr yolundan gedir. Azərbaycan
neftçilərinin qəhrəmanlığı, əfsanəvi Neft daşları, Xəzər sahilindəki Komsomolsk - Sumqayıt, Azərbaycanın
pambığı və neft avadanlığı, kimya məhsulları və xalçaları, ipəyi və meyvəsi, alimlərimizin kəşfləri,
yazıçılarımızın, bəstəkarlarımızın, rəssamlarımızın əsərləri - respublikamızın hüdudlarından uzaqlarda şöhrət
qazanmış bu kəşflər və əsərlər xalqımızın nailiyyətlərinin yalnız qısa siyahısıdır: mən həmin nailiyyətlərdən
"hamımız" üçün fərəh və iftixar hissi ilə danışıram. Lakin bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı
yalnız öz qüvvəsinə arxalansaydı, heç vaxt belə müvəffəqiyyətlər qazana bilməzdi. Azərbaycanda sosializm
quruculuğunu genişləndirmək və onu çox qısa müddətdə həyata keçirmək yalnız digər sovet respublikaları ilə
əməkdaşlıq şəraitində mümkün olmuşdur.
Daha bir mühüm cəhəti qeyd etmək lazımdır: qədim Azərbaycan torpağında Sovet hakimiyyəti illərində
baş vermiş əsaslı dəyişikliklərin başqa bir prinsipial əhəmiyyəti də vardır ki, bu da Azərbaycanın Şərqin
qapısında, iki dünyanın tarixi hüdudlarından birində durması ilə əlaqədardır. Vladimir İliç Azərbaycanı elə
nümunəvi sosialist respublikası kimi görmək istəyirdi ki, onun timsalı Şərqin çoxmilyonlu zəhmətkeş
kütlələrinin zəkasına və qəlbinə bilavasitə təsir göstərsin. Azərbaycan ölkəmizin qardaş sosialist respublikaları
sırasında ləyaqətli yer tutur. İnsanların yeni tarixi birliyinin - sovet xalqının ayrılmaz hissəsi olan, onun
qüdrətinə arxalanan Azərbaycan xalqı SSRİ xalqlarının mehriban ailəsində öz həyati qüvvələri və qabiliyyətinin
tərəqqisinə nail olmuşdur.
A.M.Qorki inqilabdan əvvəlki Bakını, Bakının neft mədənlərini "mənfur cəhənnəmin dahiyanə çəkilmiş
bir lövhəsi" adlandırmışdı. Otuzuncu illərdə Sovet Azərbaycanının paytaxtına gəlmiş Aleksey Maksimoviç
nəhəng dəyişiklikləri görüb heyran qalmışdı. O, "Sovetlər İttifaqım gəzərkən" kitabında yazmışdır: "Bakını
tanımaq çətindir. Küçələrdə başdan ayağadək qara torbalara bürünmüş tutqun qadın fiqurları yoxdur, dilənçilər
görünmür və hər yerdə həyasız dəbdəbə ilə murdar səfalət arasındakı rüsvayçı vəhdətə rast gəlmirsən. Hər yerdə
çoxlu sağlam, şən uşaqlar görünür və mən onlardan kimin azərbaycanlı, kimin rus olduğunu ayırd edə
bilmədim. Hətta qədim qara Qız qalası da sanki cavanlaşmışdır və əvvəllər olduğu kimi, daha şəhəri boğmur, öz
orijinal görkəmi ilə onu bəzəyir..."
Əgər Azərbaycan xalqının görkəmli nailiyyətlərinin bünövrəsindən danışırıqsa, bu nailiyyətlər birincisi,
qabaqcıl ictimai-siyasi quruluşa əsaslanır: həmin quruluşu Azərbaycan xalqı ölkəmizin di-gər xalqları ilə
birlikdə, böyük rus xalqının qardaşlıq köməyi ilə öz torpağında bərqərar etmişdir. İkincisi, bu, qabaqcıl
marksizm-leninizm dünyagörüşüdür: bütün sovet adamlarının dünyagörüşü olan, onları bir böyük ailədə sıx
birləşdirən həmin dünyagörüşü azərbaycanlıların da mənəvi simasını müəyyənləşdirir. Üçüncüsü, bu, digər
müttəfiq respublikalar kimi, Azərbaycanın da simasını və adamlarının həyatmı tanınmayacaq dərəcədə
dəyişmiş, iqtisadiyyatımızın və mədəniyyətimizin coşqun tərəqqisinə səbəb olmuş sosializmin tam qələbəsidir.
Azərbaycan xalqının nailiyyətləri bütün qardaş respublikaların müvəffəqiyyətlərini, Sovet dövlətinin inkişafının
ümumi qanunauyğunluqlarını güzgü kimi əks etdirir.
İqtisadiyyatın energetika kimi əsas sahəsinin çox böyük kompleks qurğu olan Mingəçevir SES-i götürək.
Bəli, digər elektrik stansiyaları kimi bu elektrik stansiyasının tikintisi də xalqımızın, şübhəsiz, çox böyük
nailiyyətidir. Lakin gəlin, həmin müvəffəqiyyətin köklərini araşdıraq. Respublikamız çərçivəsində yalnız öz
qüvvəmizlə Kür çayında bu cür energetika nəhəngi ucalda bilərdikmi? Əlbəttə, yox! Su qovşağının dünyada ən
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hündür torpaq bəndlərindən birinin tikintisinə, demək olar, bütün müttəfiq respublikaların müəssisələri,
iyirmidən çox millətin nümayəndələri iştirak etmişlər. Onların arasında Dnepr, Simlyansk su qovşağının
tikintisində, İrtışda və Svirdə gözəl məktəb keçmiş ustalar var idi. Mingəçevir SES-i isə işə salındıqdan sonra
Zaqafqaziya energetika qovşağının bir hissəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanda deyil, eləcə də Gürcüstanın və
Ermənistanın xalq təsərrüfatının tələbatını təmin etməyə başladı.
Respublikanın Sumqayıt, Mingəçevir, Daşkəsən, Əli Bayramlı kimi yeni sənaye mərkəzlərinin
yaradılmasında bütün ölkə iştirak etmişdir. Bir çox tikintilər haqqında da eyni sözləri demək mümkündür, lakin
mən yalnız bir neçə son tikintinin admı çəkəcəyəm, bunlar Dulev çini qab ustalarının hamilik etdikləri,
Zaqafqaziyada ən iri çini qablar zavodu olan Kirovabad zavodudur. Sovet İttifaqının onlarca şəhərindəki 300dən çox müəssisənin avadanlıq göndərdiyi Bakı metropolitenidir və Kür su kəməridir.
...Misal üçün belə bir fakt gətirim: 1920-ci ildə ən yaxşı məktəblərdən biri - Petroqrad politexnikumu
Petroqraddan Bakıya köçürüldü. Onun əsasında Azərbaycanda ilk texniki ali məktəb yaradıldı. İndi bu, ölkənin
ən iri ali neft məktəblərindən biridir, orada təkcə SSRİ-nin deyil, həm də bir çox xarici ölkə xalqlarının
nümayəndələri təhsil alırlar. Bu ali məktəbin yetirmələri İndi SSRİ-nin bütün neft rayonlarında çalışırlar.
Məsələn, Sibir neftinin kəşf olunmasında iştirak etmiş Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin mükafatı laureatı
F.Salmanov kimi.
Biz bu gün 140 elmi idarəni, 17 min nəfərdən çox elmi işçini təmsil edən Azərbaycan elmi ilə haqı olaraq
fəxr edirik. Axı, yarım əsr bundan əvvəl bizdə bir dənə də olsun elmi-tədqiqat idarəsi yox idi, milli elmi ziyalı
kadrlarını barmaqla saymaq olardı. Azərbaycanda elmin təməlini görkəmli rus alimləri qoymuşlar; xalqımız
onlara daim dərin minnətdarlıq hissi bəsləyəcəkdir.
Bu cür proseslər mədəniyyətin bütün sahələri üçün səciyyəvidir. Azərbaycan professional musiqisinin
banisi Üzeyir Hacıbəyov yazmışdır: "Yeni sovet musiqi mədəniyyəti məzmunca beynəlmiləl, formaca millidir...
Azərbaycanda və Ermənistanda qəlbə yatan rus mahnılarını sevir və hər yanda oxuyurlar. Moskvanın Böyük
Teatrında gözəl gürcü operasını sevə-sevə öyrənirlər. Ukrayna müğənniləri qırğız bəstəkarlarının mahnılarını
oxuyur. Qazaxıstan çöllərində isə Ukrayna nəğmələri səslənir".
Azərbaycanlı qadının əsrlər boyu davam etmiş əsarətdən qurtarmasından, yaxud orta məktəblərdə
şagirdlərin sayının artmasından, dəniz neft yataqlarının istifadəyə verilməsindən və ya Azərbaycan teatr
sənətinin tərəqqisindən, - Azərbaycan xalqlının hər hansı nailiyyətindən söhbət gedirsə-getsin, bu nailiyyətlərin
hər biri öz mahiyyətinə görə SSRİ-də sosializm quruculuğu təcrübəsi üçün səciyyəvidir, partiya və hökumətin
hər bir respublikanın planauyğun, hərtərəfli inkişafına daim qayğı göstərdiklərini sübut edir.
Budur, parlaq bir misal, 1970-ci ildə Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Soveti Azərbaycan SSRİ-də xalq
təsərrüfatının daha artıq inkişafına yönəldilən iki qərar qəbul etmişlər. Respublikamız üçün əsl tarixi əhəmiyyətə
malik həmin sənədlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinin yüksəlişinə dair əzəmətli proqram
verilmişdir: yaxın keçmişdə rəhbərlikdə və planlaşdırmada olan qüsurlar üzündən iqtisadiyyatın inkişafında
məlum gerilik vardı. Azərbaycan zəhmətkeşləri yardım üçün özlərinin çox böyük minnətdarlığını yaradıcı
fəallığı artırmaqla, ictimai istehsalın səmərəliliyini yüksəltməklə ifadə etmişlər. Son illər sənaye və kənd
təsərrüfatına dair dövlət planları əsas göstəricilər üzrə tamamilə və artıqlaması ilə yerinə yetirilir: keçən il
pambıqçılarımız böyük qələbə qazanaraq, pambıq istehsalı üzrə beşilliyin axırı üçün nəzərdə tutulan səviyyəyə
çatmışdır...
Sual: Məlumdur ki, Bakının neft mədənlərində azərbaycanlılarla birlikdə bir çox digər millətin
nümayəndələri işləyirlər. İstərdik ki, Bakı proletariatının gözəl beynəlmiləlçilik ənənələrinin necə inkişaf
etdiyindən, respublikanın daha da tərəqqisi üçün həmin ənənələrin əhəmiyyətindən danışasınız.
Cavab: Sizin sualınıza cavabdan əvvəl qısa bir tarixi məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanın ictimaiiqtisadi inkişafının bəzi xüsusiyyətlərinə görə onun fəhlə sinfi yarandığı vaxtdan çoxmillətli olmuşdur. Bu, fəhlə
hərəkatının xarakterinə xüsusi təsir göstərməyə bilməzdi.
Hələ 1904-cü ildə Bakı bolşevikləri fəhlə qardaşlığına sədaqət andı kimi səslənən vərəqə buraxmışdılar.
Vərəqədə deyilirdi: "Biz hamıya və hər kəsə bildiririk ki, bütün millətlərdən olan fəhlələr qardaşdırlar və biz
həmişə, hər hansı şəraitdə bir-birimizə arxa olacağıq". V.İ.Lenin Zaqafqaziya partiya təşkilatlarmı dəfələrlə
proletar beynəlmiləlçiliyi nümunəsi kimi göstərmişdir. O öz məktublarından birində yazırdı: "Biz aşağıdan
yuxarı və milli məsələdə tam birliyə doğru getmək istəyirik.
Bu birlik mümkündür. Bu birlik Qafqazda olmuşdur və vardır..."
Bakı proletariatının beynəlmiləlçiliyi Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizədə, sosializm quruculuğunun
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bütün mərhələlərində tarixi rol oynamışdır, bu beynəlmiləlçilik həyat normasına çevrilmiş, respublikanın hər bir
əməkçisinin iliyinə və qanma işləmişdir. Əgər sosialist beynəlmiləlçiliyi bütün fəhlə sinfinin ümumi tarixi
təcrübəsinin bəhrəsidirsə, Bakı proletariatı inqilabçı Piter, Moskva, Kiyev, İvanovo-Voznesensk, Donbas, Ural
proletariatından nümunə götürərək bu təcrübəyə özünün sanballı töhfəsini vermişdir.
İndi Azərbaycanda həyatda hər hansı bir sahəsini - istər maddi istehsal sahəsini, istərsə də elmi, yaxud
mədəniyyəti götürsək, görərik ki, hər yerdə azərbaycanlılar və ruslar, ukraynalılar, gürcülər və tatarlar, ləzgilər
və yəhudilər birgə çalışırlar. Bu gün Sovet Azərbaycanı elə bir vahid, mehriban ailədir ki, burada 90-dan çox
millətin və xalqın nümayəndələri yaşayıb yaradırlar.
Vahid ailə hissi! Bu ülvi hissin tərbiyə olunmasında ölkəmizin xalqları arasında mədəni nemətlər
mübadiləsinin misilsiz əhəmiyyəti vardır. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının ən yaxşı əsərlərinin Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməsi, qarşılıqlı zənginləşməsi, müntəzəm sərgilər, kino festivalları və bir çox digər tədbirlər
beynəlmiləl tərbiyənin təsirli estetik vasitələridir. Bizə elə gəlir ki, işimizin bu çox mühüm sahəsinin perspektiv
planlaşdırılmasını genişləndirmək lazımdır.
Harada - respublikanın özündə, yaxud onun hüdudlarından kənarda yaranmasından asılı olmayaraq,
vətənpərvərlik təşəbbüslərinə zəhmətkeşlərin fəal qoşulmaları beynəlmiləlçiliyin parlaq təzahürüdür. Sosializm
yarışı böyük maddi bəhrələr verməklə yanaşı, həm də çoxmillətli kollektivləri sıx birləşdirir. Təcrübə
mübadiləsi, yaradıcılıq ezamiyyətləri müxtəlif millətlərin nümayəndələri arasında çoxillik və səmərəli dostluğun
möhkəmləndirilməsinə və zənginləşməsinə xidmət edir. Bizim sosializm yarışımızın kapitalizm rəğbətindən
prinsipial fərqi ayrılmada deyil, yaxınlaşmadadır, didişməkdə deyil, yoldaşcasına qarşılıqlı yardımdadır.
Respublikaların yalnız ayrı-ayrı müəssisələri, yaxud kolxozları deyil, habelə iqtisadiyyatın bütöv
sahələrinin kollektivləri və şəhərlər yarışırlar. Donbas şaxtaçılarının və Azərbaycan neftçilərinin,
Zaqafqaziyanın gənc sənaye müəssisələri olan Rustavi, Kirovakan və Sumqayıtın əməkçilərinin, Özbəkistan,
Tacikistan, Türkmənistan və Azərbaycan pambıqçılarının, Moldaviya və Azərbaycan üzümçülərinin sosializm
yarışı gözəl nəticələr verir.
...Zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsində SSRİ-nin bütün millətlərinin və xalqlarının könüllü surətdə
ikinci ana dili, millətlərarası ünsiyyət və əməkdaşlıq dili kimi seçdikləri rus dilinin rolunu xüsusi qeyd etmək
istəyirəm. "Rus dilini bilməyən adam böyük və zəngin bir xəzinənin açarını itirmiş kimidir". Bu müdrik sözlər
görkəmli Azərbaycan şairi Sabirə məxsusdur. Azərbaycan xalqı rus mədəniyyətinin zəngin, mənəvi xəzinəsinin
açarını əbədi qoruyub saxlayacaqdır.
Rus xalqı ilə dostluq bütün həyatımızın ayrılmaz üzvi hissəsi olmuşdur, bu dostluq İndiki gözəl həyatın
və parlaq gələcəyin bünövrəsidir. Səmimi dostumuza və böyük qardaşımıza - böyük rus xalqına müqəddəs
məhəbbət və minnətdarlıq hissləri Azərbaycan xalqının oğul və qızlarının nəslindən-nəslinə keçəcək, onların
kommunizm naminə yeni-yeni hünərlərə və qələbələrə ruhlandıracaqdır.
Sual: Sovet respublikaları min-min tellərlə bir-birinə bağlıdır. Bizim hamımızı məqsəd, mənafe, vəzifə
ümumiliyi birləşdirir. Azərbaycan yazıçılarının yaradıcılığında sovet adamlarının dostluğu və qardaşlığı
mövzusu necə işıqlandırılır?
Cavab: Digər xalqların bütün əsl humanist mütərəqqi ədəbiyyatları kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının da öz
şanlı çoxəsrlik beynəlmiləlçilik ənənələri vardır. Müxtəlif xalqların oğul və qızlarını alovlu məhəbbətlə
tərənnüm etmiş Nizaminin dahiyanə əsərləri, Vaqifin ölməz qoşmaları, Mirzə Fətəli Axundovun, Cəlil
Məmmədquluzadənin böyük rus xalqına, Zaqafqaziya xalqlarına dərin hörmət dolu əsərləri, nəhayət, irtica və
burjua millətçiliyinin cövlan etdiyi illərdə Sabirin yazdığı "Beynəlmiləl" şeri əyani surətdə göstərir ki,
beynəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu ideyaları Azərbaycan ədəbiyyatının gözəl ənənələrindən biridir.
Lakin bədii ədəbiyyatın bu həyati mövzusu yalnız Böyük Oktyabr sosialist inqilabının qələbəsindən sonra
daha gur, daha qüvvətlə səslənməyə başlamışdır. Həmin mövzunun bədii həlli yeni keyfiyyətlər, yeni məzmun
kəsb etmiş, onun ideya-estetik mahiyyəti kökündən dəyişmişdir. Bu keyfiyyətlər, bu məzmun sosialist
gerçəkliyimizi özündən, kommunist əxlaqının ülvi, nəcib prinsiplərindən, Vətənimizin bütün xalqlarının, o
cümlədən Azərbaycan xalqının şanlı inqilabi və beynəlmiləl ənənələrindən doğmuşdur.
Beynəlmiləlçilik və dostluq partiyanın ideyalarına, kommunizm quruculuğu işinə hədsiz sədaqət bəsləyən
sovet adamlarının şüurundadır, qəlbindədir. Real həyatı əks etdirən, kommunizm gələcəyi uğrunda ümumxalq
mübarizəsi ilə qırılmaz surətdə bağlı olan bədii ədəbiyyat da sovet adamlarının mənəvi aləmindəki, həyatındakı
bu dəyişiklikləri açıb göstərir. Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox əsərlərində xalqımızın böyük rus xalqına,
bütün sovet xalqlarına qardaşlıq minnətdarlığı parlaq şəkildə ifadə edilmişdir. Onların köməyi ilə bizdə nəhəng
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sənaye müəssisələri tikilir, suvarma kanalları çəkilir, yeni istehsalat obyektləri işə salınır, mədəniyyət
zənginləşir.
Səməd Vurğun sovet xalqlarının sarsılmaz dostluğunu qan qohumluğundan yaxın qardaşlıq
adlandırmışdır. Məmməd Səid Ordubadinin "Gizli Bakı”sında və digər tarixi-inqilabi romanlarında
Azərbaycanın fəhlələri, bütün zəhmətkeşləri arasında İndiki sarsılmaz dostluğun mənbələri göstərilmişdir.
C.Cabbarlı "Yaşar" pyesində respublikanın şoran çöllərinin istifadə edilməsinə kömək göstərən Azərbaycan
gənclərinin həssas və qayğıkeş müəllimi olan rus aliminin obrazını yaratmışdır. Süleyman Rüstəm "Qafurun
qəlbi" poemasında rus komandirini düşmən gülləsindən öz köksü ilə qoruyan azərbaycanlının ölməz hünərini
tərənnüm etmişdir. Rəsul Rzanın "Lenin", Məmməd Rahimin "Leninqrad göylərində", "Sayat Nova",
Əbülhəsənin "Dostluq qalası" kimi əsərləri, Mirzə İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun, Mehdi Hüseynin, İmran
Qasımovun, Nəbi Xəzrinin və bir çox başqa müəlliflərin romanları, povestləri, poemaları, şer və pyesləri
ölkəmizin xalqlarının qardaşlığını və əməkdaşlığını, mübariz birliyini, kommunizm quruculuğunda onların birgə
əmək səylərini parlaq şəkildə əks etdirir. Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı əsərlərini fərqləndirən cəhətlər
tarixi keçmişə sinfi münasibət, partiya münasibətidir, inqilabi hadisələri və xalqımızın əmək qələbələrini Sovet
ölkəsi xalqlarının ümumi tarixi taleyi ilə qarşılıqlı surətdə əlaqədar şəkildə ilhamla təsvir etməkdir,
beynəlmiləlçilikdir, milli məhdudiyyəti hər cür təzahürlərinə qarşı barışmazlıqdır.
Biz belə hesab edirik ki, doğrudan da tükənməz və hərtərəfli olan bu mövzu yazıçılarımızın
yaradıcılığında getdikcə daha geniş yer tutmalıdır. Həm də ədəbi əsərlərdə qəhrəmanların obrazı təsvir edilərkən
beynəlmiləl və milli cəhətlərin düzgün nisbətinin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etmək istəyirəm.
İnsanların bütün yeni tarixi birliyi - sovet xalqı üçün səciyyəvi olan mənəvi simanın ümumi beynəlmiləl
cəhətlərinin adamlarımızda necə təzahür etdiyini göstərmək aktual vəzifədir. Yazıçılar daim yadda
saxlamalıdırlar ki, cəmiyyətimiz kommunizm quruculuğu yolu ilə irəlilədikcə, sovet adamının dünyagörüşünün,
onun mənəvi etiqadının, daxili mədəniyyətinin formalaşmasında ədəbiyyat və incəsənətin rolu artır.
Sovet gerçəkliyini bütün çoxcəhətliyi ilə onun irəliyə doğru inkişafını nəzərə almaqla dərindən və
hərtərəfli əks etdirmək, müasirimizin, kommunist dünyagörüşünə malik insanın ümumiləşdirilmiş obrazını
yaratmaq ədiblərimizin başlıca məqsədlərindən biridir.
Cari il, SSR İttifaqının təşkil edilməsinin 50-ci ildönümü ili təkcə yubiley ili deyil, həm də hamımız üçün,
o cümlədən, əlbəttə, yazıçılar üçün hesabat ilidir. Oxucu onlardan elə yeni əsərlər gözləyir ki, həmin əsərlərdə
Vətənimizin xalqları arasında dostluğun, əməkdaşlığın birgə əməkdə kommunizm uğrunda mübarizədə getdikcə
daha çox möhkəmləndiyini, bütün bəşəriyyətin həyatında sovet xalqının nə qədər böyük, inqilabiləşdirici rol
oynadığı yüksək ideya-bədii qüvvə ilə göstərilsin.
Bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün yazıçıların ixtiyarından hər cür imkan, ən başlıcası isə bütün
çoxmillətli sovet ədəbiyyatını zəngin, rəngarəng ideya-estetik təcrübəsi vardır.
"Kommunist" qəzeti, 18 avqust 1972-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 46-55.
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AZƏRBAYCANDA RSFSR ƏDƏBİYYATI VƏ İNCƏSƏNƏTİ
GÜNLƏRİNİN AÇILIŞINDA NİTQİ
(3 oktyabr 1972-ci il)
Əziz yoldaşlar, dostlar!
Bu gün fərəhli dostluq və qardaşlıq bayramının - Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti
günlərinin təntənəli açılışına toplaşdığımız bu salonda yarım əsr əvvəl birinci Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı
keçirilmiş və qurultay ZSFSR-in təşkil edilməsi və onun Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı tərkibinə daxil
olması haqqında tarixi qərar qəbul etmişdi.
Yoldaşlar! Əgər desək ki, bu gün bütün Azərbaycan torpağı şad-lıq içindədir, mübaliğə etmiş olarıq.
Xalqımızın bu kəlamı əsrlərin sınağından çıxmışdır. "Qonağın gəlişi ev sahibi üçün toy-bayramdır". Azərbaycan
zəhmətkeşləri üçün böyük qardaşımız böyük rus xalqının, çoxmillətli Rusiya Federasiyasının bütün xalqlarının
elçilərindən daha əziz qonaq yoxdur və ola da bilməz. Rusiya Federasiyası azad və bərabər hüquqlu xalqların
dövlət halında birləşməsinin tarixdə hələ misli görüşməmiş formasının - SSR İttifaqının timsalı olmuşdur.
Azərbaycan RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik hadisədir.
Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri sovet xalqlarının dostluq və
qardaşcasına əməkdaşlıq salnaməsinə parlaq səhifə kimi daxil olacaqdır.
Biz RSFSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini V.İ.Koçemason başda olmaqla Rusiya Federasiyasının
nümayəndə heyətini RSFSR Mədəniyyət naziri N.A.Kuznetsovu, RSFSR Nazirlər Soveti Dövlət Nəşriyyat,
Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsinin sədri N.V.Sviridovu, RSFSR Nazirlər Soveti Dövlət
Kinemotoqrafiya Komitəsinin sədri A.Q.Filipovu, Moskva Sovet İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini
A.K.Melniçenkonu, SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-nin xalq artisti, Lenin mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı D.D.Şostakoviçi, RSFSR Yazıçılar İttifaqının katibi M.N.Alekseyeviçi, RSFSR Rəssamlar İttifaqı
İdarə Heyətinin sədri, RSFSR əməkdar incəsənət xadimi K.M.Korjevi, SSRİ Kinemotoqrafçılar İttifaqı İdarə
Heyətinin katibi, SSRİ xalq artisti V.V.Sanayevi, Ümumrusiya Teatr Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri professor
A.A.Yurlovu, Sov.İKP Başqırdıstan Vilayət Komitəsinin katibi T.İ.Axundzyanovu, Tatarıstan MSSR Nazirlər
Soveti sədrinin müavini M.H.Həsənovu, Sov.İKP Dağıstan Vilayət Komitəsinin katibi Ş.Ə.İsmayılovu ürəkdən
salamlayırıq.
Biz Rusiya Federasiyası yaradıcılıq İttifaqlarının yazıçılar, bəstəkarlar, rəssamlar İttifaqlarının,
Ümumrusiya Teatr Cəmiyyətinin və "Bilik" cəmiyyətinin nümayəndə heyətlərini sevinclə salamlayırıq.
Rusiyanın görkəmli yaradıcılıq kollektivləri Azərbaycanda dəfələrlə böyük müvəffəqiyyətlə çıxış
etmişlər. Lakin öz miqyasına görə belə əzəmətli bayram şənliyi bizdə ilk dəfə keçirilir. Bayram şənliyində eyni
zamanda sovet incəsənətinin ən parlaq ulduzları çıxış edəcəklər.
Biz zəngin rus musiqi folklorunu yorulmadan toplayıb təbliğ edən - RSFSR xalq artisti Valentin
Levaşovun rəhbərlik etdiyi Pyatnitski adına Dövlət Akademik rus xalq xorunu, SSRİ xalq artisti, SSRİ və
RSFSR Dövlət mükafatları laureatı Kirill Kondraşinın rəhbərlik etdiyi Moskva Dövlət Filarmoniyasının
simfonik orkestrini, S.M.Kirov adına Leninqrad Akademik Opera və Balet Teatrının balet truppasını, RSFSR
xalq artisti Mixail Qodennonun rəhbərlik etdiyi Krasnoyarsk Dövlət "Sibir" rəqs ansamblını, Haşim
Mustafayevin rəhbərlik etdiyi Başqırdıstan Dövlət xalq rəqs ansamblını, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı
Anatoli Poletayevin rəhbərlik etdiyi "Boyan" rus xalq çalğı alətləri ansamblını, Azərbaycanda RSFSR
ədəbiyyatı və incəsənəti günlərinin iştirakçısı olan bütün bədii kollektivləri ürəkdən salamlayır və onlara
respublikamızda müvəffəqiyyətlə çıxış etməyi arzulayırıq.
Biz sovet mədəniyyətinin şöhrəti və iftixarı olan diqqətəlayiq ədəbiyyat və incəsənət ustalarını - Lenin
mükafatı laureatı şair Rəsul Həmzətovu, şair Robert Rojdestvenskini, yazıçı David Koqultinovu, "Molodaya
qvardiya" jurnalının baş redaktoru, yazıçı Anatoli Stepanoviç İvanovu, Lenin mükafatı laureatı Lyudmila
Georgiyevna Zıkinanı, SSRİ xalq artistləri, Dövlət mükafatı laureatı Aleksandr Pavloviç Oqnivtsevi, İqor
Oleqoviç Qorbaçovu, Vladimir Vasilyeviç Txapsayevi salamlayır, yaradıcılıqda böyük müvəffəqiyyətlər
arzulayırıq.
Yoldaşlar! Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğun və çoxcəhətli əlaqələrin köklərini əsrlərin
dərinliyində axtarmaq lazımdır. Hələ böyük Nizami öz "Xəmsə"sinin ölməz poemalarında rusların məişət, adət
və ənənələrinin dərin rəğbət hissi ilə təsvirini vermiş, rus bahadırlarını ilhamla vəsf etmişdi. "Yeddi gözəl"
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poemasında Nizami rus qadınının gözəlliyini, müdrikliyini və ürəyinin saflığını axıcı, ahəngdar misralarla mədh
etmişdir.
Azərbaycan qadınının - Şamaxı gözəlinin şairanə obrazı rus poeziyasında rus torpağının böyük oğlu
A.S.Puşkinin şerlərində əbədiləşdirilmişdir. Öz xalqlarının yaradıcılıq dühasını ən dərin və parlaq surətdə
təcəssüm etdirən iki gözəl sənətkarın poetik estafeti sanki əsrlərdən keçərək görüşmüşdür.
Azərbaycanın tərəqqipərvər xadimləri tarixin bütün mərhələlərində ümid və inam dolu nəzərlərini
özlərinin böyük şimal qonşu-su Rusiyaya tərəf çevirmiş, Azərbaycan-Rusiya siyasi, iqtisadi və mədəni
əlaqələrinin hər vasitə ilə möhkəmləndirilməsinə çalışmışlar. Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olması
xalqımızın tarixi müqəddəratında dönüş yaratdı, onun ictimai, iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafının bütün
sonrakı gedişini müəyyən etdi. 150 illiyini bır neçə il bundan əvvəl Azərbaycanın böyük milli bayramı kimi
qeyd etdiyimiz tarixi hadisə Azərbaycana yadelli qəsbkarların basqınlarından və yerli hakimlər arasında qanlı
didişmələrdən həmişəlik xilas olmaq, təsərrüfat qapalılığına son qoymaq, qabaqcıl rus mədəniyyətinə qovuşmaq
imkanı verdi.
Bu gün biz geriyə nəzər salarkən aşkar görürük ki, Azərbaycan öz taleyini rus xalqının və ucsuz-bucaqsız
Rusiyada yaşayan başqa xalqların taleyinə bağlamağı yeganə düzgün yol seçmişdi. Tarix bu yolun
düzgünlüyünü təsdiq etmişdir.
Məlum olduğu kimi, V.İ.Lenin Rusiya imperiyasını "xalqlar həbsxanası" adlandırmışdı. Lakin o, başqa
bir Rusiyanı - dünyada ən inqilabi fəhlə sinfinin Rusiyasını qabaqcıl, demokratik mədəniyyət Rusiyasını, öz
zəmanəsinin ən mütərəqqi ictimai-siyasi ideyalarının müjdəçisi olan Rusiyanı da görürdü. Azadlıq ideyalarmı
bədii təfəkkürün ölməz şah əsərlərində təcəssüm etdirən məhz bu mədəniyyət Azərbaycanın ən yaxşı zəkalarını
mayak kimi cəzb etmişdir.
Rusiya mədəniyyəti tarixində Qafqaz xüsusi yer tutur. Rus və dünya ədəbiyyatının Qızıl fonduna
həmişəlik daxil olan bir sıra ilhamlı əsərlər bu diyara həsr olunmuşdur. Qafqaz təbiətinin əzəməti burada
yaşayan məğrur, azadlıqsevən xalqların xarakteri ilə heyrətamiz bir ahəngdarlıq yaradır. V.Q.Belinski yazmışdı:
"Puşkinin sayəsində Qafqaz o zamandan bəri ruslar üçün yalnız geniş, zəng; azadlıq ölkəsi olmaq etibarı ilə
deyil, həmçinin tükənməz poeziya, qaynar həyat və cəsarətli xəyal ölkəsi olmuşdur! Rusiyanın bu ölkə ilə
çoxdan bəri işdə mövcud olan yaxınlığını Puşkinin ilham pərisi sanki nurlandırmışdır".
Bu yaxınlıq tamamilə Azərbaycana da aiddir. Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və alimi A.A.Bakıxanov ilə
gözəl rus şairi, Şərqə yaxından bələd olan A.S.Qriboyedov arasında sıx dostluq yaranmışdı "Ağıldan bəla"nın
müəllifi Azərbaycanın orijinal maddi mədəniyyət abidələrini böyük maraqla öyrənmiş, Nizaminin məzarını
ziyarət etmək üçün Gəncəyə gəlmişdi.
Dahi rus şairi M.Y.Lermontov Azərbaycanın tarixi ilə yaxından maraqlanmış və Azərbaycan dilini
yüksək qiymətləndirmişdi. O, dostu Rayevskiyə yazmışdı: "Azərbaycan dilini öyrənməyə başlamışam, fransız
dili Avropada zəruri olduğu kimi, bu dil də burada və ümumiyyətlə, Asiyada zəruridir".
Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri də böyük, qüdrətli və azad rus dilini öyrənməyin böyük əhəmiyyətini
daim qeyd etmişlər. Rus dili Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Azərbaycanın maarifpərvər şairi Seyid Əzim Şirvani oğluna şerlə yazdığı müraciətində bunu çox yaxşı ifadə
etmişdir:
Ey oğul, hər lisanə ol rağib,
Xassə ol rus dilinə talib.
Çün ona ehtiyacımız çoxdur,
Bilməsək dil, əlacımız yoxdur.
İndi biz deyə bilərik ki, S.Ə.Şirvaninin və Azərbaycan mədə-niyyətinin digər görkəmli xadimlərinin
varisləri bu vəsiyyəti yerinə yetirmişlər. Rus dili millətlərarası ünsiyyətin sınanmış vasitəsinə çevrilmiş, bizim
günlərimizdə azərbaycanlıların ikinci ana dili olmuşdur.
Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu, yazıçı və materialist filosof M.F.Axundov rus mədəniyyətinin, rus
dilinin alovlu təbliğatçısı idi. O yazmışdı ki, rus dili "ən incə fikirləri ifadə etmək üçün tayı-bərabəri olmayan bir
dildir". A.S.Puşkinin ölümü münasibəti ilə Mirzə Fətəli Axundovun dərin həyəcan hissi ilə yazdığı "Şərq
poeması" Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqəleri salnaməsində dərin iz buraxmışdır. Mirzə Fətəli Axundov
A.S.Puşkini "söz ordusunun başçısı" adlandırmışdı. Axundovun poemasının rusca tərcüməsini dərc edən
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"Moskovski nablyudatel" jurnalı poemanı "Puşkinin qəbri üstünə şairin əli ilə qoyulmuş gözəl bir çiçək dəstəsi"
adlandırmışdı.
Rusiya iqtisadiyyatının təsiri altında Azərbaycanın məhsuldar qüvvələri sürətlə inkişaf etmiş, Azərbaycan
fəhlə sinfi meydana gəlib təşəkkül tapmışdır. Bunun Azərbaycan üçün birinci dərəcəli əhəmiyyəti olmuşdur.
Azərbaycan proletariatının sinfi şüurunun təşəkkül tapmasında görkəmli rol oynamış rus fəhlələrinə bu gün biz
ehtiramla minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan proletariatı inqilabi təcrübəni, ictimai və milli azadlıq
uğrunda mübarizədə misilsiz igidliyi və mətanəti özünün sinif qardaşları olan ruslardan öyrənmişdir.
Azərbaycanda inqilabi hərəkat həmişə müxtəlif millətlərin proletariatları arasında beynəlmiləl
əməkdaşlığın təcəssümü olmuşdur. Azərbaycanın fəhlə sinfinin mübariz beynəlmiləlçilik ənənələrini əyani
surətdə açıb göstərən yalnız bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Bakı proletarları - Leninin təbirincə desək, "kütləvi
siyasi tətilin son nümayəndələri" qanlı-qadalı 1906-cı ildə sinfi vuruşmaları davam etdirdikləri bir vaxtda
Bibiheybət neft mədənlərinin azərbaycanlı fəhlələri bildirmişdilər: "Biz varlıların və bəylərin sözünə qulaq
asmayacağıq, onlar bizim düşmənlərimizdir. Yoldaşlarımız olan rus fəhlələrinin və başqa millətlərin fəhlələrinin
sözünə qulaq asacağıq, onlar bizim qardaşlarımızdır".
Kürə poladı necə bərkidirsə, inqilabi mübarizə də rus və Azərbaycan xalqlarının, böyük Vətənimizin
bütün xalqlarının qardaşcasına dostluq tellərini eləcə möhkəmlətmişdir.
Od püskürən cəbhələrdə əhatə olunmuş Rusiya Sovet Respublikası taqətdən düşməsinə, aclıq
məngənəsində boğulmasına və təsərrüfatın dağılmasına baxmayaraq, son dərəcə ağır çətinlikləri aradan qaldırır
və barıt tüstüsü içərisindən qardaşcasına kömək əlini Sovet Azərbaycanına uzadırdı. "Pravda" o həyəcanlı,
tufanlı günlərdə yazırdı: "Fəhlə və kəndli Rusiyası inqilab qəhrəmanlarının - bakılıların mübarizəsini qızğın
məhəbbətlə, ən yaxşı arzularla izləyir və onların qələbəsini asanlaşdırmaq üçün əlindən gələn edəcəkdir. Mərd
olun, bakılı yoldaşlar! Sovet Rusiyası sizinlədir!
Elə də oldu, Azərbaycan əməkçiləri öz rus qardaşlarının yax köməyini həmişə hiss etmişlər.
Sinfi çarpışmalarda vətəndaş müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrindəki birgə vuruşmalarda,
sosializm və kommunizm quruculuğu uğrunda ümumxalq mübarizəsində möhkəmlənə bu İttifaq qüdrətli həyati
qüvvəyə, respublikamızın bütün müvəffəqiyyətlərinin mənbəyinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin birinci sədri Nəriman Nərimanov Sovet hakimiyyətinin ilk
çağlarında inamla demişdi: "Azərbaycan Respublikasının əbədi səadəti Rusiya ilə bağlıdır".
Bütün həyatımız, bütün gözəl gerçəkliyimiz əsl xoşbəxtliyin parlaq, coşqun sübutudur. Azərbaycan
xalqının böyük rus xalqı ilə həyatın özü qədər əbədi olan möhkəm dostluğunu heç kəs heç vaxt sarsıda
bilməyəcəkdir.
Vaxtı ilə Rusiya imperiyasının geri qalmış ucqarı olan Azərbaycan sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində
şanlı bir yol keçib iqtisadiyyatı yüksək səviyyədə inkişaf edən, qabaqcıl elm və mədəniyyətə malik çiçəklənən
sovet respublikasına çevrilmişdir.
Budur, Şərqin qapısında sosializmin qalası olan Sovet Azərbaycanının qalibiyyətli yürüşünü əks etdirən
bir neçə rəqəm. Sovet hakimiyyəti illərində respublikada sənaye istehsalının ümumi həcmi 75 dəfədən çox
artmışdır. İnqilabdan əvvəlki Azərbaycanın bir ildə verdiyi sənaye məhsulunu İndi müəssisələrimiz cəmi 12
gündə istehsal edir. Kənd təsərrüfatında da böyük irəliləyişlər baş vermişdir. Kənd təsərrüfatının ümumi
məhsulu 1913-cü ildəkinə nisbətən təqribən dörd dəfə artmışdır. Azərbaycan sovet mədəniyyəti parlaq tərəqqiyə
çatmış, öz tarixi keçmişinin ən zəngin mənəvi sərvətlərinə yaradıcılıqla yiyələnmiş, onların qat-qat çoxaltmış,
yeni sosializm məzmunu ilə zənginləşdirmişdir.
Azərbaycan xalqı yaxşı başa düşür ki, çoxmillətli Sovet Vətənimizin bütün xalqlarının, birinci növbədə
Rusiya xalqlarının səxavətli, əsl qardaşlıq köməyi olmasaydı, bu müvəffəqiyyətlər qazanılmazdı.
SSR İttifaqının yarıməsrlik yubileyini təntənə ilə bayram etməyə hazırlaşarkən biz sovet xalqlarının
maddi və ictimai dirçəlişi üçün SSR İttifaqının təşkilinin necə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu daha aşkar
görürük. Biz bunu unutmur və Yer üzündə birinci çoxmillətli sosialist dövlətinin təşkilində böyük rus xalqının
gör-kəmli rol oynadığını dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik.
Yoldaşlar! Rusiya Federasiyası təkcə ən böyük müttəfiq respublika deyil, həm də çoxmillətli
respublikadır. Rusiya Federasiyasında yüzdən çox millətin və xalqın nümayəndələri böyük mehriban ailədə
yaşayaraq sarsılmaz birliyin və mehriban qarşılıqlı yardımın gözəl nümunələrini nümayiş etdirir.
Rusiya Federasiyasının şanlı fəhlə qvardiyası, tarla zəhmətkeşləri, xalq ziyalıları kommunizm
quruculuğunun bütün sahələrində irəlidə gedərək öz nümunələri ilə Sovetlər ölkəsinin bütün zəhmətkeşlərini
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ruhlandırırlar.
Rusiya Federasiyası xalqlarının Sovet Azərbaycanına səxavətli köməyinin, konkret bəhrələri Azərbaycan
iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində əyani şəkildə nəzərə çarpır. Bunu demək kifayətdir ki, Rusiya
Federasiyasının minlərlə müəssisəsi Azərbaycanın zavodları, fabrikləri və tikintiləri üçün avadanlıq göndərir.
Sovet Rusiyası mütəxəssislərinin köməyi Azərbaycanın istisnasız olaraq bütün ən mühüm xalq təsərrüfatı
obyektlərinin, dəniz neft mədənlərinin salınmasında və güclü elektrik stansiyalarının, nəhəng kimya
müəssisələrinin və Bakı metropoliteninin tikilişində, suvarma kanallarının çəkilişində və maşınqayırma
zavodlarının inşa ediməsində həlledici rol oynayır.
Azərbaycan xalqının bütün bədii yaradıcılıq formalarının inkişafına Rusiya mədəniyyəti son dərəcə
səmərəli təsir göstərir. Sovet Azərbaycanının görkəmli incəsənət xadimlərinin əksəriyyəti Rusiya
Federasiyasının, birinci növbədə, dünya əhəmiyyətli mədəniyyət mərkəzləri olan Moskva və Leninqradın bədii
ali məktəblərinin yetişdirməsidir. Lakin böyük rus mədəniyyəti məktəbini heç də təkcə Rusiyada təhsil almaq
xoşbəxtliyinə nail olanlar keçməmişlər. Biz haqlı olaraq deyə bilərik ki, kommunist ideyalılığın, partiyalılığın,
xəlqiliyin Vətənə hədsiz sədaqətin yüksək prinsiplərini təsdiq edən bu böyük məktəbi sözün geniş mənasında
Azərbaycanın bütün mədəniyyət ustaları keçmişlər.
Bu gün, Azərbaycanda Rusiya Federasiyası ədəbiyyatı və incə-sənəti günlərinin təntənəli açılışı günündə
biz Rusiyaya, RSFSR-in tərkibindəki xalqların ən yaxşı xüsusiyyətlərini özündə parlaq şəkildə təcəssüm etdirən
qabaqcıl rus mədəniyyətinə səmimi minnətdarlığımızı və ehtiramımızı bir daha sevinc hissi ilə ifadə edirik.
Azərbaycanda Rusiyanın bir çox görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri öz azərbaycanlı həmkarları ilə ələlə verib işləmiş və işləyirlər. Onların hər biri sovet neft geologiyasınm atası, görkəmli rus alimi, SSRİ Elmlər
Akademiyasının Azərbaycan filialına başçılıq etmiş İvan Mixayloviç Qubkinin ürək sözlərini təkrar edə bilər.
Onun bu sözləri rus adamının dərin beynəlmiləlçiliyinin parlaq ifadəsidir: "Azərbaycan mənim ikinci
vətənimdir. Mən onu atalarımızın məskəni olan Rusiya kimi qəlbimdə müqəddəs tuturam".
Bu gün hər bir azərbaycanlı təntənəli surətdə deyə bilər ki, Rusiya mənim üçün ikinci vətən olmuşdur.
Biz Rusiyanı atalarımızın vətəni kimi qəlbimizdə müqəddəs tuturuq.
Bu, Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində inandırıcı şəkildə nümayiş etdirilmişdir. Azərbaycanlı əsgərlər
Moskva ətrafında və mühasirə olunmuş Leninqradda, Kursk çıxıntısında və Volqoqrad-da rus qardaşları ilə,
çoxmillətli Sovet ölkəsinin bütün xalqlarının oğulları ilə çiyin-çiyinə vuruşurdular.
Smolensk torpağında partizan dəstəsində vuruşmuş sadə azərbaycanlı qadın, həkim Aliyə
Rüstəmbəyovanın sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. O, ağır yaralanıb əsir düşmüşdü. Alman zabiti istintaq zamanı
Aliyədən azərbaycanlı olduğu halda yad ölkədə - Rusiyada nə etdiyini soruşduqda Rüstəmbəyova beynəlmiləlçi
sovet vətənpərvərinə xas olan bir qürur və ləyaqətlə demişdi: "Rusiya bizim hamımıza doğmadır! O, yalnız
faşistlər və işğalçılar üçün yad ölkə olmuş və olacaqdır!"
Azərbaycan xalqı insanların yeni tarixi birliyinin - sovet xalqının ayrılmaz hissəsi olması ilə fəxr edir.
Azərbaycan xalqı Ümumİttifaq iqtisadiyyatını - bütün sovet respublikalarının iqtisadiyyatından ibarət olan
qarşılıqlı surətdə əlaqədar xalq təsərrüfatı kompleksini hər vasitə ilə möhkəmləndirməyi bütün milli
mədəniyyətlərin ən yüksək bədii nailiyyətlərinin sintezindən ibarət olan ümumi sosialist mədəniyyətimizi
inkişaf etdirməyi özünün beynəmiləl borcu hesab edir.
Bütün sovet xalqları Azərbaycana səxavətlə və təmənnasız yardım göstərdikləri kimi, bizim
respublikamız da dostlarımıza həmişə səxavətlə yardım göstərməyə hazırdır. Azərbaycanı haqlı olaraq ölkənin
"neft akademiyası" adlandırırlar. Respublikamızın həmin akademiyada tərbiyə almış minlərlə oğlu öz qardaşları
- Rusiyanın və sovet xalqlarının neftçiləri ilə birlikdə Volqanın sahillərində və Qaraqumda, Tümen meşələrində
və dəfinələr yarımadası Manqışlaqda, Uzaq Şimalın və Sibirin rayonlarında yeni duru yanacaq yataqlarının
aşkara çıxarılıb istifadəyə verilməsində iştirak etmişlər və edirlər.
Sovet Rusiyasının əziz elçiləri! Bu gün bütün Azərbaycan sizi bağrına basır, ən əziz və yaxın dostlarla
görüş başdan-başa bütün Azərbaycanı fərəhləndirmişdir. Respublikamızda elə bir şəhər və ya kənd yoxdur ki,
onun sakinləri sizin oraya qonaq gəlməyinizi arzulamasın, RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyü
iştirakçılarının dostluq marşrutu Azərbaycanın otuzdan çox şəhər və rayonundan keçəcəkdir. Siz Azərbaycan
fəhlə sinfinin qabaqcıl nümayəndələrinin - Xəzər fatehlərinin yanında olacaq, Naxçıvan və Dağlıq Qarabağa
gedəcək, Nizaminin vətəni qədim Kirovabadın və gənc sənaye mərkəzi Sumqayıtın sakinləri ilə görüşəcəksiniz
Meyvə diyarı Qubada və Zaqatalanın yaşıl don geymiş dağlarında energetiklər şəhəri Mingəçevirdə və
Azərbaycan subtropikləri zonasında - Lənkəranda sizin yolunuzu gözləyirlər. Lakin şəxsi görüşlər keçirilməyən
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yerlərdə də sizin gözəl incəsənətiniz hər evə qədəm basacaqdır. Rus mədəniyyəti, sizin gözəl yaradıcılığımıza
bəslənən məhəbbət Azərbaycanın hər bir əməkçisinin qəlbini yenidən isindirəcəkdir.
Yoldaşlar! Axırda bayram şənliyimizin - Azərbaycanda Rusiya Federasiyası ədəbiyyatı və incəsənəti
günlərinin bütün iştirakçılarına bir daha ən böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulamaq istəyirəm.
Qoy rus və Azərbaycan xalqlarının əbədi, sarsılmaz, qardaşcasına dostluğu var olsun və yaşasın!
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 7 oktyabr 1972-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 56-66.
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AZƏRBAYCANDA RSFSR ƏDƏBİYYATI VƏ İNCƏSƏNƏTİ GÜNLƏRİNİN
BAĞLANIŞINDA NİTQİ
(10 oktyabr 1972-ci il)
Böyük Rusiyanın əziz elçiləri! Əziz yoldaşlar!
İzin verin, Azərbaycan xalqı və respublikanın bütün zəhmətkeşləri adından Azərbaycanda RSFSR
ədəbiyyatı və incəsənəti günlərinin iştirakçılarına sizin ilhamlı sənətkarlığınız üçün, böyük və qüdrətli Sovet
Rusiyasının incəsənəti ilə təmasdan aldığımız sevinc üçün səmimi qəlbdən minnətdarlığımızı bildirim.
Sizin Azərbaycan torpağında qonaq qaldığımız on gün, böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik bir hadisə,
müdrik Lenin milli siyasətinin təntənəsinə yeni parlaq sübut oldu. Həmin günlər Azərbaycan xalqının böyük rus
xalqı ilə, Tatarıstan, Başqırdıstan, Dağıstan, Yakutiya, Çuvaşiya, Osetiya, Buryatiya, Kareliya xalqları ilə,
Rusiyanın bütün xalqları ilə müqəddəs dostluğunun salnaməsinə ən parlaq səhifə kimi daxil olacaqdır. Bu,
unudulmaz günlərimizdə və düşüncələrimizdə həmişəlik yaşayacaq, Azərbaycanın oğul və qızlarının gələcək
nəsillərinin qəlbində əbədi iz buraxacaqdır.
Mən, bizim bayramımıza gəlmiş SSRİ Mədəniyyət naziri Y.A.Furtsevanı və Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi
mədəniyyət şöbəsinin müdiri V.F.Şauronu böyük şadlıqla salamlayır və Azərbaycanda Rusiya Federasiyası
ədəbiyyatı və incəsənəti günlərində iştirak etdiklərinə görə onlara dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.
Yoldaşlar! Respublikamızda Sovet Rusiyasının mədəniyyəti günləri SSRİ-nin - azad və bərabər xalqların
bəşəriyyət tarixində misli görünməmiş İttifaqının təşkil edilməsinin 50 illiyini monolit ailə halında qarşılayan
sovet adamlarının sarsılmaz qardaşlığının himni oldu. Bayramımızın ümumxalq yubiley şənlikləri ərəfəsində
keçməsi ona xüsusilə dərin məna və məzmun vermişdir. Azərbaycanda Rusiya Federasiyası ədəbiyyatı və
incəsənəti günləri qardaş xalqların mənəvi-siyasi birliyinin unudulmaz nümayişinə çevrildi. Bu günlər yeni
qüvvə ilə göstərdi ki, sovet həyatının ali prinsipi ülvi məqsədə doğru bir cərgədə gedən xalqların sarsılmaz
dostluğundan ibarətdir.
Yoldaşlar! Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri böyük rus xalqının, bərabər xalqlar
arasında birinci xalqın mədəniyyətinin, onun şanlı övladlarının dühası ilə nurlanmış bu mədəniyyətin əzəmətli
nailiyyətlərini nümayiş etdirdi.
Ədəbiyyat və incəsənət günləri rus və Azərbaycan xalqlarını bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı, onların
əlaqələrini daha da dərinləşdirdi. Həmin günlər göstərdi ki, böyük xalqına məhəbbət və minnətdarlıq duyğulan
hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi məskən salmışdır. Bu duyğular elə güclü qardaşlıq tellərinə çevrilmişdir
ki, K.Marksın obrazlı ifadəsi ilə desək, "öz ürəyini parçalamadan bu telləri ürəyindən qoparıb ata bilməzsən".
Bu bayram günlərində biz Sovet Rusiyasının bütün xalqlarının parlaq və orijinal, formaca milli,
məzmunca sosialist mədəniyyətlərinin əzəmətli yüksəlişini daha aydın şəkildə gördük.
Tam inamla demək olar ki, Rusiya xalqlarının ədəbiyyat və incəsənətinin ürəkdən sevİndiyi və yaxşı
tanındığı, Azərbaycanda hələ heç bir zaman bu ədəbiyyat və incəsənət belə geniş və hərtərəfli təmsil
olunmamışdı. Hadisələrlə son dərəcə zəngin olan on gündə Rusiyanın sözü və mahnısı respublikamızın hər
yerində səslənirdi. Siz dəniz neftçilərinin və pambıqçıların, metallurqların və alimlərin, kimyaçıların və
tərəvəzçilərin, toxucuların və tələbələrin ən əziz və istəkli qonaqları idiniz. Rusiyanın, onun xalqlarının geniş
qəlbini coşduran melodiyalar pərdələrdə Xəzər sahillərinə və zavod sexlərinə, Muğan düzlərinə və başı qarlı
Qafqazın ətəklərinə yayılırdı.
Sovet Rusiyasının parlaq, əlvan incəsənəti ilə, sizin ucsuz-bucaqsız diyarınız kimi gözəl və əzəmətli olan
incəsənət ilə mənəvi ünsiyyət həyatımızı zənginləşdirdi və ona zinət verdi. Biz onun səmimiliyinə və
dərinliyinə, xalqların çoxəsrlik müdrikliyini və təcrübəsini özündə təcəssüm etdirmiş tükənməz gücünə və
gözəlliyinə heyran olduq.
Sizin böyük istedadınızın parlaq şəfəqindən nur alan Azərbaycan zəhmətkeşləri şöhrəti Vətənimizin
hüdudlarından uzaqlara yayılmış kollektivləri, çoxmillətli sovet mədəniyyətinin fəxri olan görkəmli
musiqiçiləri, bədii söz, təsviri sənət ustaları, teatr, kino, estrada artistlərini alqışlayırdılar. Rusiyanın görkəmli
alimləri və istehsalat yenilikçiləri ilə görüşlər silinməz iz qoydu. Onların təcrübəsi və bilikləri ictimai istehsalın
səmərəsini daha da artırmaqda bizə kömək edəcəkdir.
Əziz dostlar! Biz başa düşürük ki, bu gün sizin üçün asan deyildir. Respublikamıza səfərinizin hədsiz
dərəcədə gərgin proqramı sizdən bütün yaradıcılıq və fiziki qüvvələrinizin sərf olunmasını tələb edirdi. Lakin
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siz bütün sınaqlardan şərəflə çıxdınız. Rusiya Federasiyası ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin bu bayram
günlərində böyük və səmərəli işi hamının rəğbətini və respublikanın fəhlə sinfinin, kolxozçu kəndlilərinin,
əməkçi ziyalılarının qızğın minnətdarlığını qazanmış, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi,
respublika Ali Sovetinin Rəyasət" Heyəti və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti tərəfindən müsbət
qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanda Rusiya Federasiyası ədəbiyyatı və incəsənəti günlərində iştirak etmiş bədii
kollektivlər və ifaçıların böyük bir dəstəsi respublikanın zəhmətkeşləri qarşısında müvəffəqiyyətlə çıxış
etdiklərinə görə respublikamızın Ali Sovetinin Fəxri Fərmanları ilə təltif olunmuşlar, sovet incəsənətinin üç
nəfər ustasına isə Azərbaycan SSR Xalq Artisti fəxri adı verilmişdir.
Icazə verin, təltif olunanları Azərbaycan Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və hökuməti adından, qədirbilən
bütün Azərbaycan xalqı adından səmimi təbrik edim, onlara, bayramımızın bütün iştirakçılarına yeni böyük
yaradıcılıq hünərləri və nailiyyətləri, cansağlığı və şəxsi həyatda xoşbəxtlik arzulayım.
Azərbaycan ustalarının məhəbbətlə toxuduqları xalçanı hədiyyə verirəm.
Əziz dostlar! Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günlərinə yekun vurarkən biz xüsusi bir
razılıq hissi ilə deyirik: bu günlər bir daha aydın göstərdi ki, qardaş mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri və
qarşılıqlı surətə zənginləşməsi, həyatımızın qanununa çevrilən bu proseslər sovet cəmiyyətinin mənəvi
həyatında çox böyük rol oynayır. Biz əminik ki, respublikanın bütün zəhmətkeşlərini iştirak etdikləri bayram,
Rusiya və Azərbaycan mədəniyyəti ustaları yaradıcılıq ünsiyyəti zəngin bəhrələr verəcəkdir. Bu bayram
kütlələrin siyasi fəallığının və əmək coşqunluğunun daha da yüksəlməsinə kömək edəcək, ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərini xalqlar dostluğu və qardaşlığı ideyalarını təsdiq edən yeni mühüm əsərlər yaratmağa
ruhlandıracaqdır.
Azərbaycan xalqının rus xalqı ilə, Rusiya Federasiyasının bütün xalqları ilə əbədi və sarsılmaz dostluğu
və qardaşlığı var olsun!
"Kommunist" qəzeti, 11 oktyabr 1972-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 67-70.
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SOVET İTTİFAQI QƏHRƏMANI MEHDİ HÜSEYNZADƏNİN
ABİDƏSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏKİ NİTQİNDƏN
(9 may 1973-cü il)
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşa söz verildi.
Əliyev yoldaş dedi: Bu gün ölkəmiz Vətən müharibəsində özünün böyük qələbəsinin 28-ci ildönümünü
bayram edir. Bizimlə birlikdə bu şanlı günü bütün yer üzününün adamları da qeyd edirlər. Lenin partiyasının
rəhbərlik etdiyi qəhrəman sovet xalqı onları qəhvəyi faşizm taunundan xilas etmişdir.
Hərb meydanındakı ən şiddətli vuruşmalarda sovet döyüşçüləri mərdlik və igidlik xariqələri göstərirdilər.
Onların ata-anaları, arvadları və uşaqları cəbhə arxasında fədakarlıqla əmək növbəsində dururdular. Sovet
adamları bütün dünya qarşısında özlərinin yüksək mənəvi dəyanətini, hədsiz xəsarətini və alovlu
vətənpərvərliyini, Kommunist Partiyası ətrafında sarsılmaz sıx birliyini nümayiş etdirdilər.
Tarixdə birinci çoxmillətli sosialist dövləti olan SSRİ-nin bütün millətlərinin və xalqlarının
nümayəndələri vahid sırada böyük Vətənimizin şərəfini, azadlığını və istiqlaliyyətini qoruyurdular. Böyük
Vətən müharibəsi cəbhələrində sovet xalqlarının dostluğu nəinki ən çətin sınaqlara davam gətirdi, habelə daha
sarsılmaz və daha möhkəm oldu. Biz bu dostluğu onun yaradıcısının adı ilə Lenin dostluğu adlandırırıq.
Sovet Azərbaycanın oğul və qızları bütün respublikaların elçiləri ilə çiyin-çiyinə verərək, düşmənə qarşı
igidliklə vuruşurdular. Onların bir çoxunun adları ölkənin hərb salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Respublikamızın 114 nümayəndəsi Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, 166 mindən çox
nümayəndəsi döyüş ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir. Məşhur sərkərdə general Həzi Aslanovun adı,
Aleksandr Matrosovun igidliyini təkrar etmiş qvardiya serjantı Gəray Əsədovun, görkəmli sovet təyyarəçisi
Nelsov Stepanyanın, döyüşdə öz komandirini köksü ilə qorumuş matros Qafur Məmmədovun, qırıcı təyyarəçi
Vladimir Balandinin, snayper İsrafil Məmmədovun və bir çox başqalarının adları bütün ölkəyə bəllidir.
Kommunist.-1973.-11 may.-S.1
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AZƏRBAYCAN DRAM TEATRININ 100 İLLİYİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(31 may 1974-cü il)
Əziz Yoldaşlar!
Yüz il bundan əvvəl ictimai və dini köləliyin zülmət səltənətində Azərbaycan dram sənətinin ilk qığılcımı
parladı. Mirzə Fətəli Axundovun «Lənkəran xanının vəziri» pyesinin tamaşası ilə Azərbaycan teatrının təməli
qoyuldu.
Şərqdə ilk teatr olan Azərbaycan teatrı maarifçilik və azadlıq ideyalarının carçısına çevrildi, köhnə
dünyanı dağıdıb alt-üst etməkdə mühüm rol oynadı. O, zamanın qatı qaranlığını yararaq parlaq gələcəyə yol
açan, insanların şüurunu, qəlbini oyadan, onları azadlıq, səadət naminə, hünərlər göstərməyə ruhlandıran bir
məşəl idi. Azərbaycan dram teatrı böyük və şanlı yol keçmişdir. O, Azərbaycanda mütərəqqi ictimai fikrin
təşəkkül və inkişafında fəal iştirak etmiş, öz xalqının mənəvi xəzinəsini zənginləşdirmiş, sosializm və
kommunizm qurmaq uğrunda mübarizədə həmişə qabaqcıl lider mövqelərində - durmuş və İndi də qabaqcıl
ideya mövqelərində durmaqdadır.
Azərbaycan dram teatrının yaradıcılıq axtarışları və nailiyyətləri ölkənin bütün teatr, ictimaiyyəti
tərəfindən - rəğbətlə qarşılanıb bəyənilmiş, Sovet İttifaqının bir çox şəhərlərində tamaşaçılar tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Məhz buna görə Azərbaycan dram teatrının yüz illik yubileyi respublikamızın həyatında böyük mədəni və
siyasi əhəmiyyətli hadisəyə, bütün çoxmillətli sovet teatrının bayramına çevrilmişdir. Əsil xalq incəsənəti,
yüksək dərəcədə humanist incəsənət, olan sovet incəsənətinin bu böyük bayramı marksizm-leninizm
ideyalarının, Sov.İKP-nin səmərəli inqilabi-dəyişdirici fəaliyyətinin, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
müdrik Lenin milli siyasətinin həyati gücünü, xalqların müqəddəratında, onların yeni, sosialist mədəniyyətinin
coşğun inkişafında və tərəqqisində partiyamızın milli siyasətinin tarixi rolunu parlaq surətdə, nümayiş etdirir.
İcazə verin, bu təntənəli və fərəhli gündə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti adından, respublikanın zəhmətkeşləri
adından Azərbaycan teatrının bütün xadimlərini 100 illik yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən, hərarətlə təbrik
edim və əziz yoldaşlar, yüksək, saf və əsil partiyalı incəsənətinizə görə sizə təşəkkür edim. Biz Azərbaycan
dram sənətinin bayraqdarı olan Məşədi Əzizbəyov adına Akademik Teatrın Lenin ordeni ilə təltif edilməsi
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirik.
Vətənin fəxri mükafatı bütün Azərbaycan teatr sənətinin yaradıcılıq nailiyyətlərinə, formaca milli,
məzmunca sosialist mədəniyyət olan Azərbaycan mədəniyyətinin böyük müvəffəqiyyətlərinə Kommunist
Partiyası və Sovet dövləti tərəfindən verilən yüksək qiymətin ifadəsidir. Bu gün biz Azərbaycan
zəhmətkeşlərinin bütün qələbələrinin yaradıcısı və ilhamçısı olan, SSRİ xalqlarını kommunizm ideallarının
təntənəsinə doğru inamla aparan böyük Kommunist Partiyasına, Lenin partiyasına hədsiz məhəbbət və
təşəkkürümüzü bir daha izhar edirik.
Azərbaycan xalqı Azərbaycan teatr sənətinin inkişafına misilsiz kömək və yardım göstərən bütün qardaş
sovet xalqlarına, böyük qardaşımız olan böyük rus xalqına, bütün qardaş sovet xalqlarının mədəniyyət
xadimlərinə səmimi minnətdarlığını bildirir. Biz bu salonda əyləşən qardaş müttəfiq respublikaların xalqlarını
təmsil edən gözəl istedadlar kəhkəşanını - sovet incəsənətinin görkəmli xadimlərini ürəkdən salamlayırıq.
Yoldaşlar! Maksim Qorki gözəl demişdir ki, həyatın əsil tarixini sənət xadimləri yazırlar. Bu sözləri
bilavasitə dram sənətinə də aid etmək olar. Azərbaycan xalqının ictimai zülmdən xilas olmaq uğrunda, tərəqqi
uğrunda, yeni həyat uğrunda mübarizəsini əks etdirən Azərbaycan teatr sənətinin tarixi buna bariz sübutdur.
Teatrımız yeni dünya quruculuğunda bilavasitə iştirak etməyə başlayanadək bir çox illər boyu enişli-yoxuşlu
yollarla getmiş, ağır sınaqlara məruz qalmış, xalqa zidd mürtəce qüvvələrə qarşı şiddətli ideoloji mübarizə
aparmalı olmuşdu. Görkəmli mədəniyyət xadimləri Mirzə Fətəli Axundov, Həsənbəy Zərdabi, Nəcəfbəy
Vəzirov, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir Hacıbəyov ilk
dərin şırım açaraq Azərbaycan teatr sənətinin toxumunu səpmiş, onun cücərtilərini inqilabdan əvvəlki dövrün
şiddətli qasırğalarından hifz edib qorumuşdular.
Mirzə Fətəli Axundov əsarət altında olan Şərqə müraciət edərək yazırdı: «Sənin övladların məngənə
arasındadır, onları hökmdarların azğın istibdadı bir tərəfdən, kobud, nadan ruhanilərin fanatizmi o biri tərəfdən
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sıxır». Dini ehkamlar və məhrumiyyətlər, əhalinin böyük bir qisminin hüquqsuzluğu, savadsızlığı bəşəriyyətə
Nizami və Nəsimi, Füzuli və Vaqif kimi dühalar vermiş bir xalqı mənəvi düşkünlüyə məhkum edirdi.
Azərbaycan xalqının ən yaxşı övladları onu bu tarixi fəlakətdən xilas etmək üçün uzun müddət çıxış yolu
axtardılar və bu yolu Rusiyada, Puşkinin və Lermontovun, digər böyük rus ədiblərinin yaradıcılığında öz parlaq
təcəssümünü tapan mütərəqqi rus mədəniyyətində gördülər. Azərbaycan dramaturgiyasının və teatrının bütün
baniləri demokratik rus mədəniyyətinin alovlu təbliğatçıları idilər. Onlar rus, maarifçi demokratlarından nümunə
götürərək Azərbaycanda ilk qəzet və jurnallar nəşr etməyə başladılar, ilk dünyəvi məktəblər açdılar, ilk mədənimaarif cəmiyyətləri yaratdılar. Xalqın səadəti uğrunda güclü mübarizə vasitələrindən biri də teatr oldu, çünki
teatr hamının üzü və açıq, olan yüksək bir tribuna incəsənətin, ən demokratik forması idi.
Azərbaycan teatrının beşiyi başında dahi mütəfəkkir, materialist filosof, Azərbaycan dramaturgiyasının
atası Mirzə Fətəli Axundov dayanmışdı. Mirzə Fətəli Axundovun dünygöruşü və yaradıcılığı mütərəqqi rus
ədəbiyyatının bilavasitə təsiri altında təşəkkül tapmışdı. Mirzə Fətəli Axundov dekabristlərdən A.BestujevMarlinskinin, A.Odoyevskinin dostu idi, rus poeziyasına dərindən bələd idi. Onun «Puşkinin ölümünə»
poemasında rus mədəniyyətinə hədsiz məhəbbət və hörmət öz ifadəsini tapmışdı. Əlamətdar haldır ki, Mirzə
Fətəli Axundovun ölməz komediyaları ilk dəfə müəllifin öz tərcüməsi ilə Peterburqda və Tiflisdə rus səhnəsində
tamaşaya qoyulmuşdur.
Müəllifin ana dilində ilk tamaşa yalnız iyirmi il sonra, 1873-cü ilin martında Bakıda göstərildi. Əsəri
maarifçi demokrat Həsənbəy Zərdabi öz şagirdlərindən, Nəcəfbəy Vəzirovun və Əsgər Adıgözəlovun yaxından
iştirakı ilə tamaşaya qoymuşdu.
Azərbaycan teatrının meydana gəlməsi Azərbaycanda mütərəqqi ictimai-siyasi fikrin bütün inkişafı
gedişində hazırlanmışdı. Bu proses mürəkkəb və çətin proses idi. Demokratik ideyalar varlı siniflərin və
ruhanilərin şiddətli müqavimətinə rast gəlirdi. Lakin yenilik, tərəqqi özünə yol açaraq, daha çox adamın şüuruna
hakim olurdu. Ilk tamaşa üçün «Lənkəran xanının vəziri satirik komediyasının seçilməsi təsadüfi deyildi.
Burada istibdad və özbaşınalıq ifşa edilir, öz zalımlarına məharətlə qulaqburması verən nəcib, ağıllı, gözüaçıq
gənclər küt, tamahkar, nadan hakimlərə qarşı qoyulurdu. Bu tamaşa adamlara öz hüquqları və mənafeləri
uğrunda mübarizə aparmağın nəinki mümkün, həm də zəruri olması fikrini aşılayırdı. Pyes və tamaşa elə bil ki,
Mirzə Fətəli Axundovun belə bir fikrinin əyani təcəssümü idi: "...Zülmü dəf etmək üçün zalıma nəsihət vermək
lazım deyil, bəlkə məzluma demək lazımdır ki, sən ki qüvvə və bacarıqda zalımdan qat-qat artıqsan, sən nə üçün
zülmə tab gətirib durmusan? Qəflət yuxusundan qalx və bu zalımın atasını yandır".
Azərbaycan teatrı lap əvvəldən realist teatr kimi təşəkkül tapmış, öz banilərinin arzuladıqları kimi, "həyat
məktəbi", "əxlaqı saflaşdırmaq vasitəsi" olmuşdu. Azərbaycan teatrı öz tamaşalarının ideya mündəricəsi və
aydın məqsədilə zəhmətkeşlərin sinfi mənlik şüurunu oyadırdı. O vaxt, zalımların hökm sürdüyü, dini
fanatizmin tüğyan etdiyi, mollaların "müqəddəs ata" sayıldığı illərdə həyatını teatrla bağlamaq mərdlik, cəsarət
və fədakarlıq istəyirdi. Belə bir hərəkət sənət naminə, xalq naminə hünər və rəşadət göstərmək demək idi.
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin", Ə.Haqverdiyevin "Bəxtsiz cavan", N.Nərimanovun "Nadanlıq"
pyeslərinin tamaşalarının qəhrəmanları öz qəlblərinin ən gözəl, ən nəcib hiss və duyğularını doğma yurda, başı
bəlalar çəkmiş xalqa həsr etmişdilər. Qəhrəmanların faciəli vəziyyəti pyeslərin adlarından da görünür. Belə ağır
bir şəraitdə dramaturgiyanın qəhrəmanları öz müqəddəs arzularına çatmayaraq həlak olurdular. Lakin onlar
həlak olduqda da tamaşaçıya yüksək ideallar aşılayır, xalqı mənəvi cəhətdən yüksəltmək kimi böyük bir işə
xidmət etməyi ona öyrədirdilər.
Azərbaycan teatrının şöhrəti ildən-ilə artırdı. Keçən əsrin axırlarında Bakıda olduğu kimi, Naxçıvanda,
Şuşada, Gəncədə, Şamaxıda, Şəkidə, habelə Tiflisdə, Irəvanda, Təbrizdə və Aşqabadda da Azərbaycan dilində
tamaşalar qoyulurdu.
Azərbaycan teatrı banilərinin mətanəti və mərdliyi, burjua-mülkədar cəmiyyətinin eyiblərini, din
xadimlərinin i ç üzünü cəsarətlə açıb göstərən, geriliyi və nadanlığı ələ salıb atəşə tutan tamaşalar
zəhmətkeşlərin ictimai şüurunun oyanması əleyhdarlarını bərk qəzəbləndirirdi. Onlar Azərbaycan teatrının
beşiyi başında dayanmış bir sıra görkəmli incəsənət xadimlərini muzdlu qatillərin əli ilə məhv edirdilər. Cəlil
Məmmədquluzadənin ən yaxın silahdaşı olan şair və aktyor Əliqulu Qəmküsar məhz belə öldürülmüşdü. Burjua
millətçiləri olan müsavatçıların zülmətli hökmranlığı günlərində böyük faciə ustası, ilk professional rejissor,
Azərbaycai aktyorlarının bütöv bir nəslinin tərbiyəçisi Hüseyn Ərəblinski vəhşicəsinə qətlə yetirildi.
Incəsənət xadimlərinə divan tutulması bütün tərəqqipərvər ictimaiyyəti, teatrın bütün dostlarını
hiddətləndirirdi. H. Ərəblinskinin öldürülməsi onları xüsusilə bərk sarsıtmışdı. H.Ərəblnnskinin öldürülməsində
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haqlı olaraq müsavat hökumətini təqsirləndirir, qatilə ağır cəza verilməsini tələb edirdilər. Məsələn, Bakı
deposunun fəhlə və qulluqçuları bildirmişdilər: "Biz müsəlman fəhlələri bütün həyatını səhnəyə qurban verən və
ömrünün axırınadək azadlıq uğrunda mübarizə aparan Ərəblinski kimi böyük bir səhnə xadimindən məhrum
olduq. Buna görə də belə böyük bir istedadın qatilini dərhal cəzalandırmağı hökumətdən xahiş və tələb edirik».
Lakin iki aydan sonra qatil həbsdən buraxıldı. Xalq divanından qorxaraq aradan çıxıb Gəncədə gizləndi.
Sonralar camaat onu küçədə görüb tanımış və özü cəzalandırmışdı. Beləliklə, xalq öz istedadlı sədaqətli oğlunun
qanını yerdə qoymamış, müsavatçıların rəzil əlaltısından intiqam almışdı.
Hüseyn Ərəblinski, onun həmkarları və məsləkdaşları olan Sidqi Ruhulla, Cahangir Zeynalov, Abbas
Mirzə Şərifzadə, Mahmud Kazımovski, Mirzağa Əliyev, Hüseynqulu Sarabski, Əbülfət Vəli və başqaları teatrın
özünü qoruyub saxlamaq uğrunda daimi, hətta fədakarcasına mübarizə şəraitində xalqı Azərbaycan və rus
dramaturqlarının, dünya dramaturgiyası klassiklərinin ən yaxşı əsərləri ilə tanış edirdilər.
Azərbaycan dram teatrının fədailəri necə çətinliklərə və məhrumiyyətlərə rast gəlsələr də, irəliyə inamla
baxırdılar. Ə.Haqverdiyev yazırdı: "Artistliyin yolları ağır və tikan ilə doludur. Ayağa-batan tikanların ağrılarına
qəyyuranə davam edib mərdanə getməyin axırda işıqlı bir məzilə yetirməyi şübhəsizdir". Yoldaşlar, Azərbaycan
teatrını ağır sınaqlardan keçirərək işıqlı bir mənzilə yetirmiş olan nəcib teatr cəngavərlərimizin böyük
xidmətlərinə görə bu gün onlara dərin ehtiramımızı bildiririk.
Azərbaycan teatrının ağsaqqalları, incəsənət işçilərimizin neçə-neçə yeni nəslinin müəllimləri və
tərbiyəçiləri olan, bütün ömürlərini teatra həsr edən, İndi bu salonda əyləşmiş Hacağa Abbasovu və Rza
Təhmasibi ürəkdən alqışlayırıq.
Bütün Şərqi qəflət yuxusundan oyadan 1905-1907-ci illər inqilabı Azərbaycan teatrının inkişafına böyük
təsir göstərdi. Bakı Rusiyada fəhlə hərəkatının iri mərkəzlərindən biri oldu. Bolşevik təşkilatlarının qızğın
fəaliyyəti və siyasi mübarizənin artması sayəsində fəhlə hərəkatının, Lenin ideyalarının teatr sənətinə təsiri
getdikcə gücləndi. Məşədi Əzizbəyovun fəal iştirakı ilə yaradılan "müsəlman dram artistləri şirkəti" ictimaisiyasi həyatda teatrın mövqeyinin möhkəmlənməsinə kömək edirdi. Peterburqda təhsil alıb Bakıya yenicə
qayıdan gənc inqilabçı Məşədi Əzizbəyov teatr sənətinin vurğunu idi, Azərbaycan artistlərini özlərinin
"şirkətini" yaratmağa ruhlandırırdı. Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı leninçi bolşevik Məşədi
Əzizbəyovun şanlı adını ləyaqətlə daşıyır.
Teatr dövrün demokratik, inqilabi ideyalarını həssaslıqla qavrayırdı. O, səsini getdikcə ucaldaraq cəhalət
və nadanlığa qarşı, milli və sinfi zülmə qarşı mübarizəyə çağırırdı. Teatrın fəaliyyətində tənqid, ifşa və protest
ruhu güclənmişdi. Teatr "Müsibəti-Fəxrəddin", "Bəxtsiz cavan", "Əlmənsur", "Qaçaqlar" tamaşalarında sanki
həyəcan siqnalı verirdi. Aleksandr Gertsenin sözləri ilə desək: "Teatr elə bir tribuna olmuşdu ki, xalq oradan öz
qəzəb və vicdanının gur səsini eşitdirirdi".
Maraqlıdır ki, Ə.Haqverdiyevin Azərbaycan teatrında tamaşaya qoyulan sinfi konfliktli "Bəxtsiz cavan"
dramının qəhrəmanı Fərhad, demək olar ki, Qorki pyesinin qəhrəmanı fəhlə Nil ilə bir zamanda uca səslə
zəhmətkeş insanın hüquqlarından danışır, hökmran sinfə qəzəbli ittihamlar verirdi.
Ə.Haqverdiyevin "Ağaməhəmmədşah Qacar", Şəmsəddin Saminin "Dəmirçi Gavə", N.Nərimanovun
"Nadir şah" pyesləri, zülmə və istibdada, dini fanatizmə və cəhalətpərəstliyə qarşı çevrilmiş başqa pyeslər
zəhmətkeş insanın şüurunu oyadırdı. "Dəmirçi Gavə" tamaşası qaniçən müstəbid şaha qarşı barışmaz mübarizə
aparan xalq üsyanının başçısını tərifləyib mədh edirdi.
Dram teatrının nəcib təsiri altında Azərbaycanda səhnə sənətinin yeni növləri yaranıb inkişaf etməyə
başladı. 1908-ci ildə Bakıda ilk milli operanın - Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasının tamaşası ilə
musiqili teatr, İndi məşhur olan M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrı meydana gəldi. Çox keçmədən
musiqili komediyalar, vodevillər yaradılmağa başladı. Bir az irəliyə gedərək, demək istəyirəm ki, Sovet
hakimiyyəti illərində musiqi sənətinin başqa janrları, simfonik musiqi, balet musiqisi, çoxsəsli xor, simfoniyalar,
oratoriyalar, kantatalar və digər janrlar da meydana gəlmişdir.
Teatr xadimləri qabaqcıl ədiblərlə, dramaturqlarla əl-ələ verərək burjua-millətçi pantürkist cərəyanlara
qarşı, bütün mürtəce ideyalara, birinci şöbədə dinə qarşı barışmaz mübarizə aparırdılar. Onlar doğma səhnəni
göz bəbəyi kimi qoruyur, xalqa zidd ideyaların səhnəyə nüfuz etməsinə yol vermirdilər. 1916-cı ildə Cəlil
Məmmədquluzadənin "Ölülər" pyesi tamaşaya qoyulduqda dini fanatiklər və cəhalətpərəstlər arasına necə
vəlvələ düşdüyünü xatırlayaq. Bu tamaşa ətrafında şiddətli bir mübarizə başlanmışdı. Mürtəce tənqidçilər pyesin
və tamaşanın ideya əhəmiyyətini, bədii məziyyətlərini kiçiltməyə çalışır, müəllifə mənasız ittihamlar verirdilər.
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Lakin ziyalıların tərəqqipərvər hissəsi, fəhlə hərəkatının görkəmli nümayəndələri tamaşanı layiqincə
qiymətləndirir, pyesin müəllifini irticaçıların və fanatiklərin hücumlarından qoruyurdular.
N.Nərimanov yazırdı: "Bu drama müsəlmanların həyatında böyük rollar oynayacaqdır: paslanmış
beyinləri pasdan təmizləyib, ölmüş ruhlara can verəcəkdir". O zamanın tənqidçilərindən Seyid Hüseyn pyesin
ictimai əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək onu V.Huqonun "Səfillər" və N.Qoqolun "Müfəttiş" əsərləri ilə
müqayisə etmiş və yazmışdı ki, "Ölülər" pyesi heç bir zaman ölüb getməyəcəkdir. Doğrudan da Cəlil
Məmmədquluzadənin pyesi öz dərinliyi, obrazlarının parlaqlığı ilə İndi də tamaşaçıları heyran edir.
Inqilabdan əvvəlki Azərbaycan teatrı Bakı və Azərbaycan zəhmətkeşlərinin beynəlmiləl tərbiyəsində
böyük xidmət göstərmişdir. N.Nərimanovun "Bahadır və Sona" povestinin səhnələşdirilib tamaşaya
qoyulmasının böyük əhəmiyyəti oldu; bu tamaşa müxtəlif millətlərin zəhmətkeşlərini nəcib ideallar olan azadlıq
və səadət idealları naminə qardaşlıq və birliyə səsləyirdi.
Milli dramaturgiya ilə yanaşı rus və dünya dramaturgiyası da xalqlar dostluğunun möhkəmlənməsinə,
müxtəlif millətlərin zəhmətkeşlərinin mədəniyyətcə bir-birinə yaxınlaşmasına kömək edirdi. Məsələn,
Azərbaycan teatrının səhnəsində N.Qoqolun «Müfəttiş» pyesi. M.Qorkinin «Həyatın dibində» pyesindən
parçalar və başqa pyeslər böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdu.
1908-ci ildə erməni aktyoru Aram Vruyrun yubiley gecəsində Hüseyn Ərəblinski demişdi: «Səhnə
artistləri bir-birinə qardaş edir. Ümidvaram ki, səhnə xalqların qardaşlığını möhkəmləndirən bir sement
olacaqdır". Görkəmli ustadın və onun dostlarının müqəddəs arzusu belə idi. Teatr xalqlar dostluğunun
möhkəmlənməsində, bolşevik partiyasının Lenin bayrağı altında xalqların sıx birləşməsində həqiqətən böyük rol
oynadı.
Lenin bayrağı altında ən böyük sosialist inqilabı başlandıqda, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti
qurulduqda qabaqcıl teatr və dramaturgiya xadimləri ürəklərində çoxdan bəslədikləri şirin arzunu həqiqətə
çevirən yeni quruluşu səmim-qəlbdən alqışladılar.
Cəlil Məmmədquluzadə bildirdi: "Sovet hakimiyyəti elə mənim arzu elədiyim hakimiyyətdir".
Dramaturq, Nəcəfbəy Vəzirov yeni pyesinin qəhrəmanının dili ilə dedi: "...Şərq oyanıb... qara bulud təki
asimanda bərq şəfəqi ilə, göy gurultusu ilə nərə çəkib irəli gedir... dayanmaz! Gedəcək... o yerişi dayandırmaq
mümkün olmayacaq... Şərqdə zülm fot olacaq, ədalət, insaniyyət hökmüfərma olacaq...".
"Inqilab teatra dedi: teatr, sən mənə lazımsan". Böyük Leninin şagirdi və silahdaşı A.V.Lunaçarskinin bu
qısa, lakin dərin mənalı kəlamında sosialist inqilabının teatr sənətinə münasibətinin mahiyyəti ifadə edilmiş,
habelə teatrın vətəndaşlıq borcu qeyd olunmuşdur. Bəşəriyyət tarixində yeni dövrün təməlini qoyan Böyük
Oktyabr sosialist inqilabı xalqı hakimiyyət başına gətirdi, zəhmətkeş kütlələrinin qarşısında iqtisadi, ictimai,
mənəvi və bədii inkişaf üçün son dərəcə geniş imkanlar açdı. Eyni zamanda Oktyabr inqilabı yeni cəmiyyət
qarşısında incəsənətə yüksək vəzifələr həvalə etdi.
RK(b)P VIII qurultayında qəbul edilmiş partiya proqramında incəsənətin qarşısına kommunizm cəmiyyəti
quruculuğunda xalqın maarifləndirilməsinə kömək etmək vəzifəsi qoyuldu. Xalq maarifi haqqındakı bölməyə
xüsusi bir bənd daxil edildi: "Zəhmətkeşlərin əməyinin istismar edilməsi əsasında yaradılmış olan və İndiyədək
yalnız istismarçıların ixtiyarında qalan bütün incəsənət xəzinələrinin qapıları da zəhmətkeşlər üçün açılmalı və
bu xəzinələr onlara müyəssər olmalıdır".
Incəsənət, V.İ.Leninin sözləri ilə desək, "...hər şey ürəyini vurmuş qəhrəmana və piy bağlamaqdan
darıxan və əziyyət çəkən "yuxarı on minlərə" deyil, ölkənin ən yaxşı hissəsini, onun qüvvətini təşkil edən, onun
gələcəyi olan milyonlarla və on milyonlarla zəhmətkeşə" xidmət etməyə başladı. Partiyalılıq ruhu ilə aşılanmış,
sosializm ideyaları ilə nurlanmış yeni proletar ədəbiyyatının və incəsənətinin bu xarakteristikasını V.İ.Lenin
hələ 1905-ci ildə "Partiya təşkilatı və partiya ədəbiyyatı" məqaləsində vermişdi.
Sovet hakimiyyətinin qələbəsi Azərbaycan teatrının ikinci doğuluşu idi. Sovet Azərbaycanının hökuməti
teatrları milliləşdirdi, dağınıq halda olan tək-tək truppaları birləşdirdi, aktyorları dövlət xidmətinə keçirdi, teatr
sənətinin inkişafı üçün çoxlu vəsait ayırdı. "Respublika partiya təşkilatının və hökumətinin rəhbərləri,
N.Nərimanov, S.M.Kirov, D.Bünyadzadə, S.Ağamalıoğlu, Q.Musabəyov, R.Axundov teatra daim fikir
verirdilər.
Teatrın inkişafında yeni mərhələnin başlanması, sovet sosialist incəsənətinin təşəkkül dövrü, ən əvvəl,
onun xalqa daha da yaxınlaşması ilə əlamətdar oldu.
Deyilənləri təsdiq etmək üçün kiçik bir sənədi misal gətirmək kifayətdir. 1920-ci il sentyabrın 5-də
"Kommunist" qəzetində Mərdəkan kəndi sakinlərinin məktubu dərc olunmuşdu. Onlar bu məktubu Bakı dövlət
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teatrının tamaşalarına baxandan sonra göndərmişdilər. Məktubda deyilirdi: "Bizim Mərdəkan kəndinin camaatı
əvvəllər tamaşa görməmişdi. Kəndimizin camaatı hökumətin köməyi sayəsində böyük məmnuniyyətlə
tamaşalara getməyə başladı və elan etdi: "Yaşasın yeni Sovet Azərbaycanımız". Əvvəllər bizi teatra
buraxmırdılar. İndi isə hökumət bizim üçün tamaşalar düzəldir, kino göstərir. Tamaşaçılar aktyorları sevinclə
qarşılayır, onlara təşəkkür edirdilər".
Əsil kütləvi tamaşaçı yeni tamaşaçı qarşısında teatrın rolu və məsuliyyəti ölçüyəgəlməz dərəcədə artdı.
Konstantin Sergeyeviç Stanislavski bu barədə yaxşı demişdir: "İndi tamaşaçımız tamaşaya öz münasibətini
asanlıqla bildirən həvəsli, həssas, səmimi tamaşaçıdır. Buna görə də tamaşaçı qarşısında teatrın üzərinə böyük
vəzifələr düşür. Hər bir başqa incəsənət kimi, teatr da tamaşaçının hisslərini dərinləşdirməli, mədəniyyətini
yüksəltməlidir. Tamaşaçı teatrdan gedərkən onun həyat və müasir hadisələrə baxışı tamaşadan əvvəlkinə
nisbətən daha dərin olmalıdır".
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycan və rus truppaları olan "tənqid-təbliğ teatrı" yaradıldı. Teatr
kiçik formalı tamaşalar qoyur, mənfi halları, meşşan və nepmanları satira atəşinə tutur, qadın azadlığının
düşmənlərinə, din xadimlərinə, qolçomaqlara, bütün mürtəce qüvvələrə acı-acı gülürdü. Inqilabın özündən
doğan "tənqid-təbliğ teatrı" öz şərəfli vəzifəsini layiqincə yerinə yetirirdi.
1925-ci il mayın 22-də "Pravda" qəzeti təzə teatrı sənət aləmində yeni təşəbbüs adlandıraraq yazmışdı ki,
yeni təşəbbüs inqilabın hədsiz gücünü, onun "şüurda bütün ümumdünya əzəməti ilə" canlanan yaradıcılıq
qayəsini təcəssüm etdirir. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, hazırda respublikanın xalq artisti olan qızı Sona
Hacıyeva ilə birlikdə teatra gəlmiş ilk azərbaycanlı aktrisa Əzizə Məmmədovanın realist ifasına məqalədə
yüksək qiymət verilmişdi.
Sonralar bu teatrların əsasında Azərbaycan və rus truppaları -Bakıda Səməd Vurğun adına və
Kirovabadda Cəfər Cabbarlı adına İndiki teatrların sələfləri olan Bakı işçi teatrı yaradıldı. Çox millətli əhalisi
olan şəhərdə rus teatrı Bakı və bütün Azərbaycan zəhmətkeşlərinin bir çox nəsillərinin ideya, estetik və
beynəlmiləl tərbiyəsində mühüm rol oynamalı idi və mühüm rol oynadı.
Kommunist Partiyası sovet teatrlarını müasirliyə, sosializm dövrünün ideallarına və hünərlərinə layiq
mühüm əsərlər yaratmağa istiqamətləndirirdi. "Bədii ədəbiyyat sahəsində partiyanın siyasəti haqqında" RK(b)P
MK-NIN 1925-ci il 18 iyun tarixli qərarı, habelə Azərbaycan teatr və musiqi sənətinin inkişafı haqqında
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin həmin il qəbul edilmiş qərarı ciddi əhəmiyyətə malik
oldu. Azərbaycan Kommunist Partiyası MK qərarında deyilirdi ki, "səhnəmizi müasir inqilabi, orijinal əsərlərlə
zənginləşdirmək mədəniyyət cəbhəsinin mübariz vəzifələrindən biri sayılmalıdır".
M. Əzizbəyov adına teatrın görkəmli kollektivi başda olmaqla respublikanın teatrları ölkənin
sənayeləşdirilməsi və kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi illərində, ilk beşilliklər dövründə sosializm
quruculuğunun tarixi vəzifələrini həyata keçirməkdə Partiyaya və xalqa fəal kömək edirdilər. "Almaz", "Yaşar",
"Yanğın", "Həyat" tamaşaları həmin qəhrəmanlıq dövrünün salnaməsinin parlaq səhifələridir. Əzmkar,
yorulmaz, məğrur və cəsur, Almazın timsalı, yüzlərlə azərbaycanlı qadını vətənpərvərlik hünərinə ruhlandırırdı,
onlar kənd rayonlarında işləməyə gedir, kənddə genişlənən kəskin sinfi mübarizəyə fəal surətdə qoşulurdular.
Azərbaycan qadınının azadlığı uğrunda mübarizədə Cəfər Cabbarlının "Sevil" pyesi görkəmli rol
oynamışdır. Cabbarlı dramaturgiyasının bədii təsiri, artistlərin və quruluşçuların məharəti o qədər güclü idi ki,
səhnə ilə tamaşa salonu arasındakı hədd sanki aradan qalxmışdı. "Sevil" pyesinin tamaşalarında, əsərin
qəhrəmanı mənfur çadranı, bu "səyyar həbsxananı" başından çıxarıb atanda tamaşa salonundakı qadınların bir
çoxu yerindən qalxır və keçmişin bu məhbus mirasını tullayırdı.
Beləliklə, bədii hadisə böyüyüb ictimai-siyasi hadisəyə çevrilirdi.
Teatr keçmişin qalıqlarına qarşı, dini xurafata qarşı partiyanın mübarizəsinə təsirli kömək göstərirdi.
Zəhmətkeşlərin ateist tərbiyəsində böyük rol oynamış "Ölülər", "Od gəlini» kimi tamaşaların müstəsna
əhəmiyyəti olmuşdur. Şahidlər danışırlar ki, Cəfər Cabbarlı, tamaşanın rejissoru A.A.Tuqanov, teatrın bütün
yaradıcı kollektivi 1928-ci ildə "Od gəlininin ilk tamaşasının finalını, faciənin qəhrəmanı Elxanın dar ağacı
altında durduğu, islam istilaçılarından rəhm və imdad gözləməyərək, cəsarət və igidliklə "Yoxdur allah!" deyə
səsləndiyi səhnəni həyəcanla gözləyirdilər.
Onları bir məsələ düşündürürdü: tamaşaçılar - əhalinin ən müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri ilə dolu
olan salon bu sözləri necə qarşılayacaqdır? Salonda qopan gurultulu alqışlar tamaşanın yaradıcılarının axtarışına
və əməyinə ən yüksək mükafat oldu.
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Kommunist Partiyası, Sovet hakimiyyəti xalqlar dostluğunu daha da möhkəmlətmək uğrunda ardıcıl
mübarizə aparır, zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsini hər vasitə ilə gücləndirirdilər. Teatrın səhnəsindən
zəhmətkeşlərin dostluğu, qardaşlığı, beynəlmiləl həmrəyliyi mövzusu getdikcə daha qüvvətlə səslənirdi. "1905ci ildə", "Madrid", "Kuləkli şəhər", "İntervensiya" tamaşaları və digər tamaşalar proletar beynəlmiləlçiliyinin
nəcib ideyalarını bədii vasitələrlə yaymaq sahəsində teatrın ənənələrini yeni zirvələrə qaldırırdı. "1905-ci ildə"
tamaşasında çiyin-çiyinə verərək istismarçılara qarşı çarpışan inqilabçı azərbaycanlıların, rusların, ermənilərin
obrazları onminlərlə tamaşaçını əsil xalqlar qardaşlığı ideyalarının qələbə çaldığı yeni sosializm cəmiyyətinin
yaradılması və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəyə ruhlandırırdı.
Teatrımızın sovet dövrü tarixinin hər birimizdə qanuni iftixar hissi doğuran ən təsirli səhifələrindən birini
Lenin mövzusu kimi ülvi mövzuya həsr olunmuş tamaşalar təşkil edir. Respublikanın teatrları özlərinin
leninianasını yaratmışlar. Orada Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın bütün zəhmətkeşlərinin dahi rəhbərə alovlu
məhəbbəti və minnətdarlığı öz təcəssümünü tapmışdır. "1918-ci ildə", "Zamanın hökmü" ("Tufanlı il"), "Kreml
saatı", "Altı iyul", "Közərən ocaqlar" kimi gözəl tamaşalarda aktyorlarımız böyük rəhbərin obrazını, onun
müdrikliyini və insanpərvərliyini, fəhlə sinfinin, zəhmətkeşlərin işinə onun hədsiz sədaqətini teatr sənəti
vasitələri ilə təcəssüm etdirməyə çalışmışlar. Min-min tamaşaçılar da Lenin ideyalarının böyük həqiqətini parlaq
şəkildə göstərə bilmiş respublikanın teatrlarına minnətdardırlar.
Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı dramaturgiya ədəbiyyatımızın daha da inkişaf etdirilməsinə çox böyük təsir
göstərmişdir. Cabbarlı həm Azərbaycan sovet dramaturgiyasının, həm də Azərbaycan sovet teatrının beşiyi
başında durmuşdur. Bizim həyatımız Cəfər Cabbarlı üçün zəngin mövzu mənbəyi idi, o b u həyatdan təkcə yeni
ideyalar, süjetlər, konfliktlər deyil, həm də təsvir vasitələri əxz edirdi.
Cabbarlının timsalı dramaturgiyaya respublikanın görkəmli yazıçılarının kəlmələrinə, teatrın repertuarının
müasir mövzuda yazılmış, Cəfər Cabbarlının mübariz, partiyalı dramaturgiyasının, sosializm və kommunizm
quruculuğu təcrübəsi ilə qırılmaz surətdə bağlı olan sosialist realizmi dramaturgiyasının ənənələrini davam
etdirən bir sıra yeni, gözəl pyeslərlə zənginləşməsinə kömək etmişdir.
Görkəmli sovet şairi Səməd Vurğunun "Vaqif" mənzum dramı Azərbaycan dramaturgiyasının əsil incisi,
səhnəmizin iftixarıdır. Bu gözəl əsərdə istismarçılara və işğalçılara qarşı müqavimətə, Rusiya ilə, gürcü və
erməni xalqları ilə dostluğa səsləyən çağırış ehtirasla ucalır. Təqribən qırx ildir ki, həmin pyes teatrlarımının
repertuarını daim bəzəyir və tamaşaçıların neçə-neçə nəsli Vaqifin yüksək poetik monoloqlarını, müdrik
kəlamlarını alqışlayır.
Səməd Vurğunun bu yaxınlarda teatrın səhnəsində ikinci həyata qədəm qoymuş "Insan" mənzum dramı
sovet adamları haqqında, onların zəngin mənəvi aləmi, Böyük Vətən müharibəsi illərindəki hünərləri haqqında,
nəsillərin inqilabi ənənələrini bir-birlərinə vermələri haqqında poemadır. Bu tamaşa teatrın yüz illiyinə
doğrudan da ləyaqətli hədiyyədir, teatrın ən yaxşı ənənələri ruhunda yaradılmışdır.
M.Əzizbəyov adına teatrın "Qaçaq Nəbi", "Qatır Məmməd", "Cavanşir", "Xanlar", "Şərqin səhəri",
"Dumanlı Təbriz" və digər tamaşaları Azərbaycanın qəhrəmanlıq keçmişinə, inqilabi tarixinə həsr olunmuşdur.
Zəhmətkeşlərin vətənpərvərlik və beynəlmiləl tərbiyəsində bu pyeslər və tamaşalar böyük rol oynamışdır.
Dramaturq Hüseyn Cavidin və teatrın yaradıcı kollektivinin yüksək sənətkarlığı sayəsində "Şeyx Sənan",
"Səyavuş", "Xəyyam" pyesləri geniş tamaşaçı kütlələrinin . məhəbbətini qazanmışdır.
Dramaturqların sonrakı nəslinin - Mirzə İbrahimovun, Mehdi Hüseynin, Sabit Rəhmanın, Süleyman
Rüstəmin, İlyas Əfəndiyevin, İmran Qasımovun, Ənvər Məmmədxanlının əsərlərində də teatrımızın
ənənələrinin canlı nəfəsi duyulur. Böyük Vətən müharibəsi illərində sovet xalqının hünərini əks etdirən
tamaşalarda realizm və romantizm üzvi surətdə birləşir. "Məhəbbət", "Vəfa", "Intizar", "Intiqam", "Uzaq
sahillərdə" tamaşalarında döyüşçülərin və zabitlərin, arxa əməkçilərinin hünəri, qələbə saatını yaxınlaşdırmaq
naminə onların göstərdikləri qəhrəmanlıq tərənnüm olunur.
Fərəhli haldır ki, respublika teatrları tamaşalarının əksəriyyəti müasirlərimizə, həyatımızın ciddi, aktual
ictimai və etik problemlərinə həsr olunmuşdur. Müasirlərimizin qaynar həyatını əks etdirən tamaşaların xüsusi
cazibə qüvvəsi vardır. Bunlar qoyulmuş problemlərin müasirliyi, aktuallığı ilə tamaşaçı kütlələrini
həyəcanlandırır. "Sən yanmasan", "Sən nə üçün yaşayırsan", "Ömür elə qısadır ki", "Unuda bilmirəm", "Qəribə
oğlan", "Kəndçi qızı", "Göz həkimi", "Ikinci səs" tamaşalarında və digər tamaşalarda qəhrəmanların sözlərinə
və hərəkətlərinə tamaşa salonunun dərin maraq göstərməsi bunu sübut edir.
Rus klassik dramaturgiyasının, ölkəmizin qardaş xalqları, sosialist dövlətləri dramaturgiyasının şah
əsərlərini, dünya klassikası nümunələrini təbliğ edib yaymaqda Azərbaycan dram teatrının xidmətləri
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misilsizdir. Rus, klassik və müasir sovet dramaturgiyasının nümunələri - N.Qoqolun və A.Ostrovskinin,
M.Qorkinin və A.Çexovun, A.Afinogenovun və K.Simokovun, A.Şirvanzadənin və A.Korneyçukun,
N.Dumbadzenin və Ç.Aytmatovun pyesləri teatrların repertuarında fəxri yer tutur.
V.Şekspirin pyeslərinin tamaşaları M.Əzizbəyov adına teatrın qızıl fonduna daxildir. "Otello" və
"Hamlet", "Maqbet" və "Kral Lir", "Romeo və Cülyetta" və "Qış nağılı", "On ikinci gecə" və "Fırtına", "Şıltaq
qızın yumşalması" və "İki veronalı" -Azərbaycan teatrının zəngin Şekspir repertuarı belədir. Bu repertuar bədii
kamilliyi, böyük dramaturqun mürəkkəb obrazlarının daxili aləminə dərindən nüfuz edilməsi, onun şah
əsərlərinin fəlsəfi məzmununun parlaq şəkildə açılması ilə fərqlənir.
Azərbaycan teatrının ən yaxşı tamaşaları, rejissorlardan Ismayıl Hidayətzadənin, Aleksandr, Tuqanovun,
Sergey Mayorovun, Rza Təhmasibin, Mehdi Məmmədovun, Məhərrəm Haşımovun, Tofiq Kazımovun, Ələsgər
Şərifovun, Əliheydər Ələkbərovun, rəssamlardan Nüsrət Fətullayevin, Ismayıl Axundovun, Bədurə Əfqanlının
adları, bəstəkarlardan Asəf Zeynallının, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Cahangir Cahangirovun, Səid
Rüstəmovun, Tofiq Quliyevin yaradıcılığı ilə bağlıdır.
Azərbaycan səhnəsinin görkəmli ustalarından Abbas Mirzə Şərifzadənin, Sidqi Ruhullanın, Mirzağa
Əliyevin, Yeva Olenskayanın, Kazım Ziyanın, Ülvi Rəcəbin, Mərziyə Davıdovanın, Fatma Qədrinin, Ələsgər
Ələkbərovun, Mustafa Mərdanovun müxtəlif tamaşalarda yaratdıqları canlı və dərin obrazlar M.Əzizbəyov
adına teatrın salnaməsinə həmişəlik daxil olmuşlar. Diqqətəlayiq artistlərdən Hökümə Qurbanova, Ismayıl
Dağıstanlı, Ağasadıq Gəraybəyli, Ismayıl Osmanlı, Barat Şəkinskaya, Əli Zeynalov, Möhsün Sənani və
başqaları Azərbaycan teatrının inkişafına böyük kömək köstərirlər.
Mixail Jarov, Faina Ranevskaya, Pyotr Yudin, Kseniya Babiçeva, Raxil Ginzburq, Vera Şirye və
başqaları rus dram teatrında gözəl aktyorluq məktəbi keçmişlər.
Zəroş Həmzəyeva, Ibrahim Həmzəyev, İsa Musayev, Marqo Balasanyan, Beniamin Ovçiyan, Rəmziyyə
Veysəlova, Ələkbər Seyfi və başqaları Naxçıvan, Stepanakert, Kirovabad teatrlarında məhsuldar çalışırlar.
Teatrlarımızda getdikcə püxtələşən istedadlı gənclər, Azərbaycan teatr sənətinin ən yaxşı realist ənənələrinin
ləyaqətli varisləri və davamçıları böyük yaradıcılıq ilhamı ilə işləyirlər.
Baş nəzarətçi Seyfulla İbadzadə, baş biletyoxlayan Mariya İbrahimova və teatrın digər sadə əməkçiləri öz
ömürlərinin xeyli hissəsinin teatra sərf etmişlər. Onlarsız teatr yoxdur və ola da bilməz.
Hər tamaşanın yaradılması bir çoxlarının - dramaturqun, rejissorun, aktyorların, dekoratorların, işıq
ustalarının və başqalarının böyük və gərgin əməyidir. Səhnə əsərinin yaradılmasında həm baş, həm də epizodik
rolların ifaçıları, həm səhnə fəhlələri, həm də biletyoxlayanlar iştirak edirlər. Bu gün, yüz illik yubiley günündə
biz Azərbaycan teatrının yaranmasına, qüvvə toplamasına, inkişaf etməsinə və belə zirvələrə çatmasına özlərinin
nəcib əməyi ilə kömək göstərənlərin hamısına əhsən deyirik.
Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, teatrlarımızın bir sıra ən yaxşı tamaşaları SSRİ və respublika dövlət
mükafatlarına layiq görülmüşdür.
"Şərqin səhəri" və "Xəzər üzərində şəfəq" tamaşalarına Sovet İttifaqı Dövlət mükafatının verilməsi
M.Əzizbəyov adına və S.Vurğun adına teatrların böyük yaradıcılıq qələbəsi idi. Həmin qələbə realizm ilə
inqilabi romantikanın üzvi şəkildə birləşdiyi qəhrəmanlıq — vətənpərvərlik tamaşalarının yaradılması sahəsində
bu teatrların çoxillik zəngin təcrübəsi ilə qazanılmışdır.
İndi respublikamızda 14 dövlət teatrı və 41 xalq teatrı vardır. Azərbaycanın paytaxtında yeddi teatr
fəaliyyət göstərir. 1923-cü ildə Şərqdə ilk dəfə yaradılmış teatr texnikumuna o zaman Şövkət Məmmədova
başçılıq edirdi. Sonralar o, SSRİ xalq artisti adına layiq görüldü. (M.Əzizbəyov adına teatrın və digər
Azərbaycan teatrlarının səhnə ustalarının əksəriyyəti bu texnikumun ilk məzunlarıdır. İndi SSRİ xalq artistləri
olan Həlimə Nəsirova, Sara İşanturayeva, Mühməməccan Qasımova, Altı Karliyev, Özbəkistan SSR xalq artisti
Nəzirə Əliyeva va bir çox başqaları da həmin texnikumu bitirmişlər. Sovet teatrına istedadlı aktyorlar və
rejissorlar dəstəsi vermiş bu texnikum sonradan ali məktəbin - M.Ə.Əliyev adına Azərbaycan Incəsənət
Institutunun əsası olmuşdur.
Yoldaşlar! Sovet səhnə sənəti, səhnəsindən təqribən 45 dildə söz eşidilən çoxmillətli teatrımız öz
boyalarının rəngarəngliyinə baxmayaraq bir böyük məqsədə - gözəl dövrümüzün bədii surətdə təsvir olunması
məqsədinə xidmət edir. Məhz bu cəhət milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsinin durmadan möhkəmlənməsinə,
Sovet İttifaqındakı milli teatrların qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir prosesinin artmasına doğru aparır. Milli
spesifika mədəniyyətlərin yaxınlaşması yolunda sədd deyildir. Qardaş sovet respublikaları teatrlarının, o
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cümlədən bizim milli teatrın tarixinə nəzər salmaqla, toplanmış təcrübəyə əsaslanmaqla biz deyə bilərik ki, İndi
incəsənətimizdəki milli və beynəlmiləl cəhətlər vəhdət şəklində birləşmişdir.
Sosialist incəsənətimizin böyük bayramı günündə biz Azərbaycan teatrının inkişaf etdirilməsində rus
mədəniyyət xadimlərinin görkəmli rolunu ən dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik. Onlar Azərbaycan
aktyorlarının yetişməsinə həlledici təsir göstərmiş, teatrımızın demokratik və inqilabi ideyalar parlaq surətdə
ifadə olunan realizm sənətkarlığına malik teatr kimi inkişafının ideya-yaradıcılıq yolunu muəyyənləşdirmişlər.
Teatrımızın milli kadrlarının - rejissorların, rəssamların, bəstəkarların, baletmeysterlərin yetişdirilməsində
Moskvanın və Leninqradın ali bədii məktəbləri böyük rol oynayırlar. Rus incəsənəti xadimlərinin Azərbaycan
teatrlarına göstərdikləri fəal kömək, yaradıcılıq köməyi böyük rus xalqının Azərbaycan xalqına daimi
yardımının, xalqlarımızın mehriban dostluğunun parlaq təzahürlərindən biridir.
Azərbaycan və rus aktyorlarının, rejissorlarının durmadan möhkəmlənən yaradıcılıq əlaqələri, çoxmillətli
sovet incəsənətinin xadimləri ilə əlaqələr sayəsində Azərbaycan teatrı rus dramaturgiyasının ən yaxşı əsərlərinə
geniş yol tapmış, qardaş respublikaların teatr mədəniyyətinin zəngin təcrübəsindən və böyük nailiyyətlərindən
çox şey götürmüşdür. Qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı zənginləşmə, SSRİ xalqlarının mədəniyyətlərinin yaxınlaşması
insanların yeni tarixi birliyinin -sovet xalqının yaranmasından irəli gələn qanunauyğun haldır.
Yoldaşlar! Bizim teatr, ədəbiyyat, kino, televiziya, təsviri sənət, musiqi son illər ərzində sovet adamlarına
xeyli yeni, maraqlı və gözəl əsər vermişdir. Yeni əsərlər və tamaşalar meydana gəlmişdir ki, bunlar da
xalqımızın keçmişini və bugünkü həyatını realistcəsinə, partiya mövqelərindən, bəzək-düzəksiz, lakin həm də
nöqsanları qatılaşdırmadan işıqlandırır, diqqəti kommunist tərbiyəsinin və kommunizm quruculuğunun
həqiqətən mühüm problemlərinə cəlb edir. Bu əsərlər bir daha təsdiq edir ki, sənətkar sovet xalqının bütün
çoxcəhətli həyatı ilə nə qədər sıx bağlı olsa, nailiyyətlərinə və müvəffəqiyyətlərinə gedən yol bir o qədər doğru
olar.
Lakin müvəffəqiyyətlərimiz qədər böyük olsa da qarşıda görülməli işlər çoxdur. L.İ.Brejnev yoldaş
Sov.İKP XXIV qurultayında demişdir: "Insanın özünü hərtərəfli inkişaf etdirmədən kommunizm quruculuğu
kimi böyük bir işi irəlilətmək mümkün deyildir. Insanların mədəniyyət, təhsil, ictimai şüur, daxili yetkinlik
səviyyəsi yüksək olmasa kommunizm mümkün deyildir, necə ki, müvafiq maddi-texniki baza olmadan da
kommunizm mümkün deyildir". Kommunizmin fəal qurucusu olan insanın şüurunun formalaşdırılmasında
incəsənətimizin, ədəbiyyatımızın rolu və əhəmiyyəti misilsizdir. Bütün sovet incəsənətinin xadimləri kimi
Azərbaycan teatrının xadimləri də partiyamızın XXIV qurultayının göstərişlərinin həyata keçirilməsində
özlərinin ilhamlı yaradıcılığı ilə daha fəal iştirak etməlidirlər.
Dramaturqların, teatr işçilərinin vəzifəsi sovet adamı haqqında ideya və bədii cəhətdən parlaq, qiymətli
əsərlər yaratmaqdan, pyeslərdə və tamaşalarda daim irəliləyən cəmiyyətimizin həyatını göstərməkdən,
kommunizm quruculuğu və yeni insanın Lenin ideyaları ruhunda tərbiyə edilməsi proseslərini dolğun şəkildə
əks etdirməkdən ibarətdir. Teatrımız burjua ideologiyasına qarşı, keçmişin qalıqlarına kommunist əxlaqının
antipodlarına qarşı fəal mübarizə aparmalıdır. İndi, ideologiyalar mübarizəsinin nəinki zəifləmədiyi, hətta
gücləndiyi bir zamanda bunun birinci dərəcəli siyasi əhəmiyyəti vardır. Müasir həyat qarşıya getdikcə daha
yüksək tələblər qoyur ki, bu tələblər də «Ədəbi-bədii tənqid haqqında», «Sovet kinematoqrafiyasını daha da
inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında» Sov.İKP MK-nın qərarlarında tamamilə aydın və dolğun şəkildə ifadə
edilmişdir.
L.İ.Brejnev yoldaş ÜILKGI XVII qurultayında demişdir: «Biz inanırıq ki, sovet ədəbiyyatı və incəsənəti
xadimləri bundan sonra da özlərinin istedadını, üstəlik Vətənə hədsiz məhəbbətini və öz xalqına sədaqətini sovet
və dünya ədəbiyyatı və incəsənətinin ən yaxşı nümunələri sırasında yer tuta bilən yeni əsərlər yaradılmasına sərf
edəcəklər».
Sov.İKP MK Baş katibinin bu sözlərində partiyanın, onun Mərkəzi Komitəsinin inamı və bədii
yaradıcılıqla məşğul olan ziyalılarımıza onların qayğısı ifadə edilmişdir. Incəsənət və ədəbiyyat xadimlərinə
partiya və hökumətin daimi diqqəti öz ifadəsini onların SSRİ orden və medalları ilə təltif olunmasında, onlara
fəxri adlar və dövlət mükafatları verilməsində tapır. Azərbaycan incəsənətinin bugünkü böyük bayramı,
M. Əzizbəyov adına teatrın Lenin ordeni ilə təltif edilməsi bu qayğının daha bir parlaq sübutudur.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi şübhə etmir ki, Azərbaycanın incəsənət və
ədəbiyyat xadimləri özlərinin yaradıcılığı, yeni bədii axtarışları və kəşfləri ilə, zəhmətkeşləri və ən əvvəl,
gəncləri Vətənə, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasına hədsiz sədaqət ruhunda, sovet vətənpərvərliyi və proletar
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beynəlmiləlciliyi, kommunizm ideallarına sarsılmaz sədaqət ruhunda tərbiyələndirən əsərlər yaratmaqla partiya
və hökumətin etimadını və qayğısını doğruldacaqlar.
Yoldaşlar, biz gözəl zəmanədə yaşayırıq - partiyanın müdrik daxili və xarici siyasəti sayəsində sovet xalqı
doqquzuncu beşilliyin ictimai-iqtisadi vəzifələrinin yerinə yetirilməsində, zəhmətkeşlərin rifahının
yüksəldilməsində böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. Sovet sülh proqramı beynəlxalq gərginliyin
zəifləməsini, bütün qitələrdə sülhün və xalqlar təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsini təmin etmişdir. Bütün sovet
adamları kimi, Azərbaycan zəhmətkeşləri də əldə edilmiş bütün nailiyyətlər üçün, Sovet dövlətinin iqtisadi və
müdafiə qüdrətini daha da inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək, xalqlar arasında sülhü və əməkdaşlığı
möhkəmlətmək yolunda aydın məqsədli, yorulmaz qaynar fəaliyyət üçün partiyaya, onun leninci Mərkəzi
Komitəsinə, MK-nın Siyasi Bürosuna, şəxsən MK-nın Baş katibi Leonid İliç Brejnev yoldaşa hədsiz dərəcədə
minnətdardırlar.
Böyük Vətənimizin bütün xalqları kimi, Azərbaycan xalqı da SSRİ Ali Sovetinə seçkilərə öz inkişaf etmiş
sosializm ölkəsi üçün iftixar hissi ilə hazırlaşır və kommunistlərlə bitərəflərin sarsılmaz İttifaqının
namizədlərinə yekdilliklə səs verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir.
Əziz yoldaşlar! Teatrımız dərin düşüncələr və böyük hisslər, güclü dramatik vəziyyətlər teatrıdır.
Dramaturgiyamız həmişə böyük ictimai konfliktlərə, böyük ictimai əhəmiyyəti olan mövzulara meyl etmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq teatrlarımızın və dramaturqlarımızın nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, gərək xüsusən
fəhlə sinfi haqqında, şanlı gənclərimiz, xalqlar dostluğu haqqında, ateizm tərbiyəsi mövzularında əsərlər
yaradılmasında qazanılmış mövqelər zəiflədilməsin.
Teatrımızla qardaş respublikaların, sosialist ölkələrinin teatrları arasında əlaqələri yeni pilləyə qaldırmaq
lazımdır. Bir birinə pyeslər və tamaşalar verilməsi, aktyorlar və rejissorlar göndərilməsi, birlikdə tamaşalar
qoyulması, milli teatr ongünlükləri keçirilməsi mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi prosesinin
güclənməsinə kömək edir.
Teatrımız bundan sonra da əmək kollektivləri ilə öz daimi yaradıcılıq əlaqələrinə sadiq qalmalı, teatr
sənətinin xalqa daha yaxın olması, həyatımızı daha dərindən əks etdirməsi üçün müəssisələrdə, kolxozlarda,
elmi laboratoriyalarda yeni mövzular və obrazlar axtarıb tapmalıdır.
Teatr tamaşası həmişə bir bayramdır. Elə bir insan çətin tapılar ki, səhnə sənəti onun taleyində,
dünyagörüşünün, estetik zövqünün formalaşmasında böyük rol oynamasın. Bizim bir çox yaxşı xatirələrimiz,
təəssüratlarımız, ürək çırpıntılarımız ecazkar sənət ustalarının nəfəsini duymaqda, sevimli qəhrəmanların səsini
eşitməkdə, bir növ onların sevinc və kədərinə şərik olmaqda bizə imkan verən teatrla, səhnə ilə bağlıdır. Bu
cəhət teatrın böyük üstünlüyüdür və buna görə də biz şübhə etmirik ki, incəsənətin formaları daim nə qədər
zənginləşirsə-zənginləşsin, televiziya və kino nə qədər yayılır və kütləvi hal alırsa-alsın, cəmiyyət inkişaf
etdikcə teatrın rolu da artacaqdır. Səhnənin bilavasitə tamaşa salonu ilə ünsiyyəti prosesinə əsaslanan,
tamaşaçılarla birlikdə həyəcan keçirən teatr həyatın özü qədər əbədidir.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tamaşa salonları heç də həmişə adamla dolu olmursa, bunun səbəbini
həm bəzi pyeslərin və tamaşaların keyfiyyətində, həm də əsərlərin səhnə təcəssümünün forma və üsullarının
daha rəngarəng olmasına imkan verən müasir texniki vasitələrə mühafizəkar münasibətdə axtarmaq lazımdır.
Onu da etiraf etmək lazımdır ki, teatr sənətinin təbliği işi bizdə zəif təşkil edilmişdir.
Partiya, sovet orqanları, ictimai təşkilatlar, orta və ali məktəblər gənclərimizə, bütün zəhmətkeşlərə teatra
getməyə daxili tələbat, səhnə sənətini dərindən dərk etmək həvəsi aşılamalıdırlar.
Bununla əlaqədar olaraq müasir dramaturgiyanın rolu və əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Müasir
dramaturgiyanın inkişafı, şübhəsiz, bilavasitə teatrın özündən, onun bədii və estetik səviyyəsindən asılıdır.
Bununla birlikdə qeyd etməmək olmaz ki, :özünün bütün müvəffəqiyyətlərinə baxmayaraq, dramaturgiyamız
zəhmətkeşlərin artan tələbatından geri qalır. Dramaturqlar qabaqcıl rus sovet dramaturgiyasının, mütərəqqi
dünya dramaturgiyasının təcrübəsini diqqətlə öyrənib yaradıcılıqla tətbiq etməli, müasir həyat şəraitini və
ideya-estetik tələbləri nəzərə almaqla öz bədii vasitələr xəzinəsini yorulmadan zənginləşdirməlidirlər. Ən
başlıcası isə budur ki, dramaturqlar həmişə xalq həyatının içərisində, nəhəng . quruculuq işlərinin qaynağında
olmalı, beşilliyin qabaqcılları ilə canlı ünsiyyət bağlamalı, onların daxili aləmini, psixologiyasını dərindən və
hərtərəfli öyrənməli, tədqiq etməlidirlər. Səthi müşahidələr əsasında tərtib edilmiş sxemlər üzrə soyuq ürəklə
dərin məzmunlu səhnə əsərləri, müasirlərimizin şüuruna və qəlbinə təsir edə bilən əsərlər yaratmaq mümkün
deyildir.
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Yoldaşlar! Azərbaycan teatrının bir əsrlik yoluna yekun vurarkən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, xalqın
həyatı ilə, rus teatrının, onun vasitəsi ilə də dünya teatrının təcrübəsi və nəzəriyyəsi ilə üzvi əlaqə onun tarixi
təcrübəsinin əsası olmuş və olmaqdadır. Azərbaycan teatrı öz ideyalarını, mövzu və obrazlarını xalq içərisindən
götürmüşdür və götürür. Bu yolda Azərbaycan teatrı bədii kamilliyə çatmış, xalqın şüuruna yol tapmış, onun
ideya-estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır. Şübhə yoxdur ki, bu yolda teatrı yeni bədii nailiyyətlər
gözləyir və onun səhnə salnaməsi böyük zəmanəmizi - kommunizm quruculuğu dövrünü ləyaqətlə əks
etdirəcəkdir.
Əziz yoldaşlar, İzin verin, teatrın kollektivini - aktyorları, rejissorları, dramaturqları, rəssamları,
musiqiçiləri, qrim, kostyum ustalarını, səhnə fəhlələrini, onun bütün tamaşaçılarını yüksək, layiqli mükafat
münasibətilə Azərbaycan KP MK, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti adından,
respublikanın bütün zəhmətkeşləri adından səmimi təbrik edim.
Biz əminik ki, bundan sonra teatrın bayrağında Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə yanaşı parlayacaq Lenin
ordeni yeni yaradıcılıq nailiyyətlər gözləyir və onun səhnə salnaməsi böyük zəmanəmizi - kommunizm
quruculuğu dövrünü ləyaqətlə əks etdirəcəkdir.
Əziz yoldaşlar! Mən böyük sevinclə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin tapşırığını yerinə yetirib Vətənin
ən yüksək mükafatını - Lenin ordenini M. Əzizbəyov adına teatrın kollektivinə təqdim edirəm.
"M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının Lenin ordeni ilə təltif edilməsi
haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı Sovet teatr sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə
M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı Lenin ordeni ilə təltif edilsin.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri N.Podqornı
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi M.Georqadze
Moskva, Kreml, 30 may 1974-cü il"
(H.Ə.Əliyev yoldaş gurultulu, sürəkli alqışlar altında Lenin ordenini teatrın bayrağına sancdı).
Əziz yoldaşlar, xalqa xidmət etmək kimi nəcib işinizdə sizə böyük müvəffəqiyyətlər, möhkəm cansağlığı
və şəxsi səadət arzulayırıq.
Realist incəsənətin xəlqilik və partiyalılıq bayrağını vüqarla daşıyan Azərbaycan teatrına eşq olsun!
Sovet incəsənətinə eşq olsun!
Yaşasın yaradıcı ziyalılarımızın dostu və müəllimi, sovet xalqının bütün qələbələrinin ilhamçısı və
təşkilatçısı olan Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası!
“Kommunist” qəzeti.- 1974.- 1 iyun.- S.l-3. Bakı.-1 iyun.-1974.-S.1
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NAXÇIVAN MSSR-İN 50 İLLİYİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏKİ NİTQİNDƏN
(3 oktyabr 1974-cü il)
Respublikanın mədəni həyatında heyrətamiz dəyişikliklər baş vermişdir. Keçmişə aid acınacaqlı bir fakt
gətirmək istəyirəm: Inqilabdan əvvəl bir nəslin ömrü müddətində naxçıvanlıların hər 100 nəfərindən 98 nəfəri
savadsız idi. Bizim həyatımıza, sovet dövrü həyatına aid fakt isə belədir: İndi Naxçıvan MSSR də müxtəlif
təhsil növlərinə 70 mindən artıq adam cəlb olunmuşdur. Başqa sözlə desək, əhalinin nər üç nəfərindən biri təhsil
alır. Naxçıvan Pedaqoji institutunun açılması, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Naxçıvan elm mərkəzinin
yaradılması respublikanın mədəni yüksəlişinə Kommunist Partiyasının və Sovet hökumətinin qayğı və
diqqətinin ifadəsidir.
Inqilabdan əvvəl Naxçıvanda mədəni-maarif ocaqları yox idi, bu gün isə müasir klubların, kitabxanaların,
muzeylərin, teatrların, mədəniyyət saraylarının geniş şəbəkəsi mədəniyyət işığını kütlələr içərisində yayır.
Partiyanın qayğısı ilə Sovet Naxçıvanında yeni, xalq ziyalıları yetişmişdir. Burada minlərlə müəllim və
həkim, mühəndis və texnik, kənd təsərrüfatı mütəxəssisi, alim, ədəbiyyat və incəsənət xadimi yaşayıb yaradır.
Naxçıvanda boya-başa çatan bir çox istedadlı adamlar Azərbaycanda və ölkənin başqa yerlərində xalq
təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, elm və mədəniyyət ocaqlarında çalışırlar. Azərbaycan xalqı ədəbiyyat, elm
və mədəniyyətimizin görkəmli naxçıvanlı nümayəndələri olan böyük maarifçi-humanist Cəlil
Məmmədquluzadə, Azərbaycan sovet inqilabi romanının banisi Məmməd Səid Ordubadi, coşqun ilhamlı şair
dramaturq Hüseyn Cavid və görkəmli sovet alimi Yusif Məmmədəliyevlə haqlı olaraq fəxr edir.
Qadınların əsarətdən xilas edilməsi bütün Sovet Azərbaycanında, o cümlədən Naxçıvan MSSR-də
sosializmin böyük nailiyyəti oldu. Qadınlar insani dəyişdirən gözəl sosializm aləminə cəsarətlə qədəm qoydular.
İndi Naxçıvanda on minlərlə qadın kommunizm quruculuğunda fəal iştirak edir. Qadınların bir çoxu partiya və
dövlət rəhbəri, xalq təsərrüfatının və mədəniyyətinin bacarıqlı, fəal təşkilatçısı olmuşdur.
İndi Naxçıvan dinamik inkişaf edən çoxsahəli iqtisadiyyatı, inkişaf etmiş ictimai strukturu, yüksək
səviyyəli maarif, səhiyyə və mədəniyyəti olan muxtar respublikadır.
Yoldaşlar, başlıcası isə odur ki, Naxçıvan diyarının adamları dəyişilmişdir. Bu gün əmək adamları öz
torpağının, öz müqəddəratının əsil sahibidir. Onlar şən və xoşbəxt həyat sürür, sosialist cəmiyyətinin verdiyi
bütün maddi və mənəvi nemətlərdən istifadə edirlər.
“Bakı” qəzeti.- 1974.- 5 oktyabr.- S.2.
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AZƏRBAYCAN SSR DÖVLƏT MÜKAFATLARININ
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏKİ NİTQİNDƏN
(5 noyabr 1974-cü il)
Noyabrın 5-də M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında elm və texnika sahəsində,
ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları təntənəli şəraitdə təqdim
edildi. Mükafatları Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev təqdim etdi.
Elm və texnika sahəsində Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatları Komitəsinin sədri, respublika Elmlər
Akademiyasının prezidenti H.B.Abdullayev, ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində Azərbaycan SSR
Dövlət Mükafatları Komitəsinin sədri, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin birinci katibi
M.Ə.İbrahimov Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının verilməsi haqqında qərarları oxudular.
Elm və texnika sahəsində mükafatlar Ə.M.Şıxlinskiyə, Ə.C.Əyyubova, Ə.M.Quliyevə, K.Ə.Zeynalovaya,
K.İ.Sadıqova,F.H.Suleymanovaya, I.M.Orucovaya, İ.İ.Namazova, V.Y.Başayevə, H.B.Abdullayevə,
N.A.Hacıyevaya, H.H.Həsənova, H.I.Cəfərova, V.V.Perelıginə, Ç.E.Allahverdiyevə, M.Ş.Şirəliyevə,
Q.A.Abasova, N.X.Babayevə, B.I.Hacıyevə, M.P.Quluzadəyə, İ.S.Hüseynova, E.B.Karaşa, S.A.Ohanova,
Z.A.Əliyarovaya, V.B.Antonova, Z.Quliyevə, Y.N.Nəsirova, R.H.Naniyə, E.Y.Salayevə, M.Əskərova,
C.B.Quliyevə, P.S.Malkova, K.A.İsmayılova, H.I.Əliyevə, S.N.Lınyova, T.M.Əliyevə, A.M.MelikŞahnəzərova, A.Q.Melnikova, İ.L.Şayna, Ş.M.Şahmərdanova, Ə.M.Dəmirçizadəyə, S.Ə.Cəfərova,
M.H.Hüseynzadəyə, Ə.Z.Abdullayevə, Y.M.Seyidova, A.Q.Həsənova təqdim edildi. Ədəbiyyat və incəsənət
sahəsində mükafatları S.Ə.Rüstəmzadə, Ş.F.Mahmudbəyov, İ.M.Əfəndiyev, N.M.Fətullayev, İ.Y.Dağıstanlı,
L.Ə.Bədirbəyli, A.Ə.Pənahova, K.Ş.Güləhmədova-Martınova, K.H.Adamov, A.S.Falkoviç, D.İ.Tumarkina,
N.M.Nəzirova,
N.Ə.Rzayev,
T.F.Nərimanbəyov,
V.N.Pletnyov,
Ç.M.Babayeva,
N.C.Zeynalova,
M.H.Abdullayev, M.A.Dadaşzadə aldılar.
Mərhum Ə.A.Mədətzadənin, Z.İ.İbrahimovun, S.İ.Hacıbəyovun, Ö.A.Ələkbərovun, S.B.Bəhlulzadənin
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı diplomları onların ailə üzvlərinə təqdim edildi.
H.Ə.Əliyev yoldaş mükafatları təqdim etdikdən sonra nitq söylədi. Azərbaycan KP MK, respublika Ali
Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti adından o, təltif olunanları əməklərinin yüksək qiymətləndirilməsi Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının verilməsi münasibətilə səmimi təbrik etdi, onlara möhkəm cansağlığı,
səadət, sevinc və yeni böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzuladı.
Dövlət mükafatlarının verilməsi və bu gün onların təqdim edilməsi respublikamızın ictimai həyatında
mühüm hadisədir. Bu, alimlərimizin, texnika işçilərimizin, mədəniyyət xadimlərimizin son illərdə böyük və
səmərəli işinin yekunudur. Sov.İKP XXIV qurultayının tarixi qərarlarının həyata keçirilməsi, doqquzuncu
beşilliyin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi uğrunda ümumxalq mübarizəsində iştirak etməklə elm və texnika,
ədəbiyyat və incəsənət xadimləri özlərinin aydın məqsədli, təşəbbüskar yaradıcı əməyi ilə respublikada
iqtisadiyyatın və mədəniyyətin inkişafına fəal kömək edirlər. Onlar Vətənimizdə elmin bütün sahələrinin, vahid
və çoxmillətli sovet mədəniyyətinin inkişafına layiqincə kömək göstərirlər. Respublika Dövlət mükafatlarının
təqdim edilməsi Azərbaycan sovet elminin, məzmunca sosialist və formaca milli mədəniyyətinin durmadan
yüksəlişinə və tərəqqisinə sübutdur.
Əliyev yoldaş daha sonra dedi: Xüsusən bu gün, Böyük Oktyabrın 57-ci ildönümü bayramı ərəfəsində
həmin hadisənin mənasını düşünəndə nail olduğumuz bütün gözəl müvəffəqiyyətlər üçün, tarixən qısa müddətdə
qədim diyarımızda, Azərbaycan xalqının həyatında baş vermiş əsil inqilabi dəyişikliklər üçün böyük iftixar hissi
keçiririk.
İnqilabdan əvvəl əhalisinin 90 faizindən çoxu savadsız olan bir diyar bu gün yüksək dərəcədə inkişaf
etmiş elmi, qabaqcıl ədəbiyyat və incəsənəti olan respublikadır.
Bu elm, ədəbiyyat və incəsənət milyonların malı olmuşdur. Bu nailiyyətlərdə marksizm-leninizmin,
Oktyabrın böyük ideyalarının dəyişdirici qüvvəsi, partiyamızın əməli təşkilatçılıq fəaliyyəti əyani şəkildə
təzahür etmişdir. Bu nailiyyətlər Sov.İKP-nin Lenin milli siyasətinin, böyük rus xalqı başda olmaqla sovet
xalqlarının qardaşcasına dostluğunun və qarşılıqlı yardımının qüvvət və qüdrətini parlaq şəkildə nümayiş etdirir.
Partiyamız, onun leninçi Mərkəzi Komitəsi, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaş başda
olmaqla MK-nın Siyasi Bürosu ölkəni Böyük Oktyabrın açdığı yolla inamla, irəli aparır, özünün dinamik
fəaliyyəti ilə sosialist cəmiyyətimizin intensiv inkişafını təmin edir. Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin
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müvəffəqiyyətləri Sov.İKP MK-nın və Sovet hökumətinin daimi rəhbərliyinin, atalıq diqqətinin və qayğısının
nəticəsidir. Əliyev yoldaş dedi: Bu gün biz Azərbaycan iqtisadiyyatının, elm və mədəniyyətinin inkişafına
göstərdikləri daimi, misilsiz yardım və qayğı üçün Lenin partiyamıza, onun Mərkəzi Komitəsinə, MK-nın Siyasi
Bürosuna, şəxsən L.İ.Brejnev, yoldaşa dərin minnətdarlığımızı dönə-dönə bildirmək istərdik.
Müvəffəqiyyətlərimiz böyük və şəksizdir. Lakin görülmüş işləri layiqincə qiymətləndirməklə, elm,
texnika, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin böyük, səmərəli əməyi üçün minnətdarlığımızı bildirməklə yanaşı,
diqqəti yerinə yetirilməmiş vəzifələr üzərində cəmləşdirmək lazımdır. İqtisadiyyat və mədəniyyətin daha
intensiv inkişafını təmin etmək bizim borcumuzdur və cəmiyyətimizin mühüm məhsuldar qüvvəsi olan elm,
habelə ədəbiyyat və incəsənət bu işdə çox böyük rol oynamalıdır.
Sonra Əliyev yoldaş doqquzuncu beşillikdə respublikanın müvəffəqiyyətləri üzərində dayandı. O qeyd
etdi ki, Azərbaycan sənayesi beşillik planın kontrol rəqəmlərini qabaqlayan, bir surətlə inkişaf edir. Cari ilin on
ayı ərzində sənaye istehsalının həcmi keçən ilin həmin dövründəkinə nisbətən 12 faiz artmışdır. Bu yüksək
göstərici fəhlə sinfinin, sənaye istehsalında çalışanların hamısının fədakar əməyinə sübutdur.
Kənd təsərrüfatı sahəsində müvəffəqiyyətlər xüsusilə böyükdür. Partiyanın XXIV qurultayından sonrakı
dövr ərzində hər il respublikanın kənd əməkçiləri əvvəlki illərin göstəricilərini ötüb keçən nəticələrə nail olurlar.
Bu il Azərbaycan pambıqçıları görkəmli qələbə qazanaraq ilk dəfə yarım milyon ton həddini keçmişlər. Dövlətə
530 min ton ağ qızıl satılmışdır ki, bu da xalq təsərrüfatı planında nəzərdə tutulduğundan 163 min ton çoxdur.
Respublikanın üzümçüləri də böyük müvəffəqiyyətlər qazanaraq planda nəzərdə tutulan 440 min ton əvəzinə
təqribən, 600 min ton üzüm tədarük etmişlər. Hər cür kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünə dair sosialist
öhdəlikləri şərəflə yerinə yetirilmişdir. Nəticədə zəhmətkeşlərin təchizatı xeyli yaxşılaşmışdır ki, bu da
beşilliyin başlıca vəzifəsinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə - xalqın həyat səviyyəsinin, rifahının daha da
yüksəldilməsinə kömək edir.
Fəhlə sinfinin, kolxozçu kəndlilərin, xalq ziyalılarının qəhrəmanlıq əməyi, partiyanın ölkədə yaratdığı
gözəl mənəvi-siyasi şərait beşilliyin müəyyənedici ilinin tapşırıqlarını vaxtından əvvəl yerinə yetirmək, Lenin
partiyamızın XXV qurultayını ləyaqətlə, qarşılamaq uğrunda mübarizədə daha böyük müvəffəqiyyətlərə nail
olmaq üçün zəmindir.
Bununla əlaqədar olaraq H.Ə.Əliyev qeyd etdi ki, iqtisadiyyatın inkişafındakı müvəffəqiyyətlərdən
danışarkən biz yeni kəşflər və onların istehsalatda tətbiqi üçün alimlərimizin xidmətlərini layiqincə
qiymətləndiririk. Biz özlərinin yaradıcılığı ilə xalqı yeni əmək qələbələrinə ruhlandıran mədəniyyət
xadimlərimizin xidmətlərini layiqincə qiymətləndiririk. Bununla birlikdə biz gözləyirik ki, ziyalılarımız
onlardan ötrü yaradılmış imkanlardan yaradıcılıq əməyi üçün və ən əvvəl məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək
uğrunda, ictimai istehsalın səmərəsini maksimum artırmaq, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini hər vasitə ilə
tətbiq etmək uğrunda mübarizədə daha geniş və səmərəli istifadə etsinlər. Sov.İKP MK-nın Baş katibi
L.İ.Brejnev Moldaviyanın yubileyinə həsr olunan şənliklərdəki nitqində partiyanın və bütün xalqın diqqətini bu
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə cəlb etmişdir.
Axırda Əliyev yoldaş təltif olunanları və buraya toplaşanların hamısını üzümüzə gələn bayram - Böyük
Oktyabr sosialist inqilabının 57-ci ildönümü münasibətilə səmimi təbrik etdi. Onlara möhkəm cansağlığı və işdə
yeni müvəffəqiyyətlər arzuladı. O əmin olduğunu bildirdi ki, Azərbaycanın yaradıcı ziyalıları respublikanın
iqtisadiyyat və mədəniyyətinin daha da inkişafını təmin etmək, Sov.İKP XXV qurultayını yeni elmi kəşflərlə,
yeni gözəl ədəbiyyat və incəsənət əsərləri ilə qarşılamaq üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər.
Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəm, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Xəzər dəniz neft kəşfiyyatı
trestinin müdiri Qurban Abbasov, Azərbaycan SSR xalq artisti Nəsibə Zeynalova, Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Fiziologiya Institutunun direktoru, respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü H.H.Həsənov,
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü H.B.Abdullayev
təltif olunanlar adından çıxış edərək sovet elm və mədəniyyətinin inkişafına göstərilən daimi əsil atalıq qayğısı
və diqqəti üçün partiyaya, onun leninçi Mərkəzi Komitəsinə, MK Siyasi Bürosuna, Sovet hökumətinə şəxsən
MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaşa qızğın təşəkkürlərini bildirdilər. Onlar dedilər ki, yüksək mükafat Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının verilməsi yeni yaradıcılıq hünərlərinə ruhlandırır. Natiqlər partiyanı və
hökuməti əmin etdilər ki, respublikanın ziyalıları bundan sonra da bütün qüvvələrini, biliklərini və
qabiliyyətlərini xalqa xidmət işinə, ölkəmizdə kommunizm qurmaq uğrunda mübarizəyə sərf edəcəklər.
“Kommunist” qəzeti.- 1974.- 6 noyabr.-S.1
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“Bakı” qəzeti.-1974.- 6 noyabr.- S.1-2.
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AZƏRBAYCANDA SOVET ƏDƏBİYYATI GÜNLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏKİ NİTQİ
(2 oktyabr 1975-ci il)
Əziz yoldaşlar! Dostlar!
Bu əlamətdar gündə biz əziz qonaqlarımızı, yığıncaq iştirakçılarının hamısını, Azərbaycanın bütün
zəhmətkeşlərini böyük və fərəhli bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirik.
Biz hədsiz dərəcədə şadıq ki, bütün müttəfiq respublikaların nümayəndələri, sovet ədəbiyyatının görkəmli
xadimləri, öz ilhamlı yaradıcılığı ilə xalqımızın misilsiz mənəvi mədəniyyət xəzinəsini yaradan sənətkarlar
bayramımıza gəlmişlər.
...Ədəbiyyatın əzəmətli ideya gücünü və bədii qüvvəsini özündə təcəssüm etdirən parlaq istedadların belə
bir dəstəsi tarixdə heç bir zaman Azərbaycan torpağına toplaşmamışdı.
Əziz dostlar və qardaşlar, icazə verin, Azərbaycan xalqı və bütün respublika zəhmətkeşləri adından sizi,
öz yorulmaz əməyi və qüdrətli istedadı ilə sovet ədəbiyyatının gözəl, möhtəşəm binasımı ucaldan sovet
ədəbiyyatı veteranlarmı, yaradıcı gəncləri, öz zəkası və qəlbi ilə gözəl dövrümüzə layiq əsərlər yaradan bütün
yazıçılarımızı ürəkdən salamlayım.
İcazə verin, Moskvanın, Leninqradın, Rusiya Federasiyası ölkələrinin, vilayətlərinin və muxtar
respublikalarının yazıçılarmı, Ukrayna və Belorusiya, Özbəkistan və Qazaxıstan, Gürcüstan və Ermənistan,
Litva və Moldaviya, Latviya və Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Estoniya ədəbiyyatçılarmı səmimi
qəlbdən salamlayım.
Biz aramızda əyləşmiş Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Georgi Mokeyeviç Markovun başçılıq etdiyi SSRİ
Yazıçılar İttifaqına, onun idarə heyətinə, katibliyinə atəşin salam yetiririk. Biz belə hesab edirik ki,
Azərbaycanda keçirilən sovet ədəbiyyatı günləri ölkəmizin Yazıçılar İttifaqının Azərbaycan xalqına böyük
diqqətinin əlamətidir, Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nailiyyətlərinə verilən qiymətdir.
Şənliklərimizdə iştirak etmək üçün qardaş sosialist ölkələrindən - Bolqarıstan, Macarıstan, Almaniya
Demokratik Respublikası, Monqolustan, Polşa, Rumıniya və Çexoslovakiyadan gələn yazıçı-ları, Fransadan,
Portuqaliyadan və Yaponiyadan gəlmiş qonaqları ürəkdən salamlayırıq.
Respublika neftçilərinin və pambıqçılarının, maşınqayıranlarının və taxılçılarının, kimyaçılarının və
üzümçülərinin, inşaatçılarının, tərəvəzçilərinin və heyvandarlarının bədii söz ustalan ilə hərarətli görüşləri,
səmimi söhbətləri, canlı ünsiyyəti Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük hadisə olacaq.
Azərbaycan əməkçilərini yeni hünərlərə ruhlandıracaqdır.
İzin verin, Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərində iştirak etdikləri üçün SSRİ Yazıçılar İttifaqına,
qardaş respublikaların yazıçı təşkilatlarına, bütün qonaqlarımıza ürəkdən minnətdarlıq edim. Əziz dostlar,
ümidvarıq ki, Azərbaycan xalqımızın çoxcəhətli və qaynar həyatı, fədakar əməyi, gözəl müvəffəqiyyətləri və
zəngin mədəniyyəti ilə, respublikanın füsunkar təbiəti ilə yaxın tanışlığınız sizin bədii fikriniz və istedadınız
üçün yeni canlı ilham mənbəyi olacaqdır.
Azərbaycanda sovet xalqının çoxmillətli ədəbiyyatı bayramı sovet adamlarının mənəvi həyatının daim
çiçəklənməsinə, sosialist mədəniyyətinin daha da zənginləşməsinə, Vətənimizin xalqları arasında böyük
qardaşlıq və dostluğun möhkəmlənməsinə partiyanın atalıq qayğısının yeni parlaq təzahürüdür.
Yoldaşlar! Yeni dünya qurulmasında, insanların tərbiyə edilməsində, alovlu vətənpərvərlər və dönməz
əqidəli beynəlmiləlçilər yetişdirilməsində çoxmillətli sovet ədəbiyyatının böyük xidmətləri vardır. Bu ədəbiyyat
insanların yeni tarixi birliyi olan sovet xalqının qanına, canına hopmuşdur, inkişaf etmiş sosializm cəmiyyəti
həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Oktyabr inqilabı sahə-sində meydana gələn sovet ədəbiyyatı yazıçı
qələmini əsgər süngüsünə bərabər tutmuş, yazıçı öz qələmi ilə döyüşçülər, qurucular sırasına qoşulmuşdur.
İnqilabın, vətəndaş müharibəsinin alovları içərisində beşilliklərin əmək xarüqələrində, faşizmlə ölüm-dirim
çarpışmasında sovet ədəbiyyatının qəhrəmanları - əməkçi, döyüşçü, mütəfəkkir insanlar yaranmış, mətinləşmiş
və dünya üzərində yüksəlmişlər.
Qüdrətli həyat həqiqəti yazıçı istedadının güzgüsündə əks edərək yeni tarixi dövrün vüsətli təsvirin ən
parlaq nümunəsini vermişdir. Vətəndaş müharibəsinin alovları içərisindən, sosializm quruculuğunun
qəhrəmanlıqla dolu illərindən gənc sovet ədəbiyyatına Baltik komissarı, adı dillərdə dastan olan Çapayev,
fədakar Pavel Korçagin, Piter fəhləsi Davıdov, gözəl və mərd Sevil kimi qəhrəmanlar gəlmişdir. İnqilabın və
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sinfi döyüşlərin alovları içərisində bərkiyib mətinləşmiş bu möhkəm iradəli adamlar bu gün də bizimlədir.
Çoxmillətli klassik ədəbiyyatımıza öz əməlləri ilə müasir dövrün yüksək amallarını yaşayan qəhrəmanlar
gəlirlər...
Təxminən qırx il əvvəl sovet yazıçıları özlərinin birinci qurultayında bildirmişlər ki, sovet yazıçıları
kollektivi inqilab və humanizm ideyalarını qoruyan, burjua ideologiyasının və incəsənətinin mürtəce
mahiyyətini ifşa edən həmfikirlər kollektividir. Sinfilik prinsiplərinə, dünyanın marksist-lenincəsinə anlaşılması
prinsiplərinə sadiq qalan ədiblərimiz bütün bu illər ərzində barışmaz ideoloji mübarizə cəbhəsinin ön atəş
xəttində dururlar.
Köhnə dünyanın cəhalət və insana nifrət ideologiyasının, insanları pozğunlaşdıran mədəniyyətinin müasir
burjua incəsənətində təbliğ edilən zorakılıq ruhunun əksinə olaraq çoxmillətli sovet ədəbiyyatı kommunist
əxlaqını, yüksək vətəndaşlıq prinsiplərini, əsl azadlıq və demokratiya prinsiplərini, tarixi yaradıcısı olan insana
dərin məhəbbəti təbliğ edir.
Sosializm realizminin yaradıcılıq metoduna əsaslanan sovet ədəbiyyatı bütün dünyada böyük şöhrət
qazanmışdır. Sovet yazıçısı hansı dildə yazıb-yaratsa da, onun ən böyük və ən qədirbilən bir oxucu kütləsi
vardır, o öz əsərləri üçün ictimai məsuliyyətini daim hiss edir. Buna görə də sovet bədii yaradıcılıq əsərləri
inqilabi mübarizə ruhu, canlı və alovlu beynəlmiləlçilik ideyaları ilə, əsl humanizm, partiyalılıq və xəlqiliklə
aşılanmışdır. Bu əsərlərdə ideyalılıq, istedad və həyat həqiqətinə sədaqət güclüdür.
Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının qüvvətli mənbələri vardır və bu mənbələrin ən qüvvətlisi böyük rus
ədəbiyyatıdır. Rus ədəbiyyatının görkəmli korifeyləri ümumbəşəri müdriklik, insanpərvərlik və demokratiyanın
Qızıl fondundan misilsiz incilər vermişdir. Dünya mədəniyyəti onların səmərəli təsirini hiss etmiş və həmişə
hiss edəcəkdir. A.Puşkin və L.Tolstoy, İ.Turgenev və M.Lermontov, N.Nekrasov və A.Gertsen, V.Belinski və
N.Çernışevski, N.Qoqol və A.Çexov kimi böyük yazıçılarmın dühasının ölməz bəhrələri ölkəmizin bütün
xalqları üçün əziz və doğmadır.
Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının canlı kökləri ölkəmizin bütün xalqlarının böyük zəka və qüdrətli istedad
sahiblərinin unudulmaz bədii irsindəndir. Taraz Şevçenkonun və Şota Rustavelinin, Nizaminin, Yanka
Kupalanın və Əlişir Nəvainin, Rudəkinin və Abayın, Məhdimqulunun və Yanis Raynisin, Dmitri Kantemirin və
Toqul Satılqanovun, Kristionas Donklaytisin və Eduard Vildenin, Kosta Xetaqurovun, Süleyman Staliskinin,
Dmitri Qulyanın və qardaş ədəbiyyatların başqa sənətkarlarının təravətini itirməyən əsərləri bu gün də dünyanın
və həqiqətən dərk olunmasına, vahid sovet mədəniyyətini təşkil edən milli mədəniyyətlərin zənginləşməsinə və
bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərməsinə xidmət edir.
Əgər bizim günlərin gözəl sovet gerçəkliyinin bütün parlaq xüsusiyyətlərini dolğun bir sözlə ifadə etmək
istəyən, bəşəriyyətin yaratdığı ən yaxşı nə varsa, hamısını özündə cəmləşdirən, xalqın tarixi yaradıcılıq
zirvələrinə doğru gedən yolunu nurlandıran Kitab sözü ilə ifadə edə bilərik.
Əziz dostlar, siz bu idrak kitabına gözəl, unudulmaz səhifələr yazmışsınız. Sizin alovlu,
vətənpərvərcəsinə sözləriniz yeni cəmiyyət quran sovet adamlarını ruhlandırır. Bədii yaradıcılıq ustalarının ən
yaxşı, öz milli rəngarəngliyi cəhətdən təkraredilməz əsərləri aydın sinfi mövqelərdən yazılmışdır və dərin
sosialist məzmunu daşıyır. Məhz buna görə həmin əsərlər əsl xəlqi əsərlərdir, bütün sovet adamlarının qəlbinə
yol tapmış, bütün sovet adamları tərəfindən misilsiz mənəvi sərvətlər kimi qarşılanmış, çoxmillətli Vətənimizin
xalqlarının ümumi xəzinəsi olmuşdur.
...Bu gün biz sovet adamına xas olan güclü ümummilli iftixar hissi ilə deyirəm yeni, qüvvətli, əsl azad
ədəbiyyat Sovet ölkəsində yaradılmışdır və bizim böyük, çoxmillətli vahid sovet xalqımıza sədaqətlə xidmət
edir!
Yoldaşlar! Azərbaycanın qədim tarixi vardır. Bizim diyarımızı Şərqin qapısı və ya Odlar ölkəsi
adlandırırlar. Şərqdən və Qərbdən bu "qapıya", bu "odların" yanına səyyahlar və tacirlər, alimlər və şairlər
gəlirdilər. Lakin xalqın alın təri ilə yaradılmış nemətləri atəş və qılınc gücünə məhv edən istilaçılar da gəlirdilər.
Azərbaycanın viran qoyulmuş şəhər və kəndləri bərpa olunur, yenidən basqınlara məruz qalırdı.
Azərbaycan xalqı öz yurdunu, öz torpağını bahadır şücaəti ilə, böyük qurbanlar bahasına qoruyub müdafiə
edirdi. Şairlər qəhrəmanların rəşadətlərini tərənnüm edir, xalqın əzab-əziyyətlərindən ürək ağrısı ilə yazırdılar.
Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirləri lap qədimdən qüdrətli Şimal qonşusuna istinadgah və pənah kimi
baxırdılar. Hələ XVIII əsrdə Vaqif heyrətamiz bir həssaslıqla Rusiyaya yaxınlaşmaq və onunla dost olmaq
zərurətindən yazmış, öz xalqının gələcəyinin rus xalqı ilə bağlı olduğunu söyləmişdi. Bu, işğalçıların
basqınlarından, təsərrüfat qapalılığından və feodal pərakəndəliyindən həmişəlik xilas olmaq üçün yeganə imkan
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idi.
"Mazut səltənətinin paytaxtı" Bakı şəhərinin çoxmillətli fəhlə sinfi Rusiya proletariatının sinfi mübarizəsi
alovları içərisində mərdlik, inqilabi qətiyyət və mətinlik məktəbi keçdi. İnqilab səngərlərində çar
mütləqiyyətinə, kapitalistlərə və mülkədarlara qarşı qızğın vuruşmalarda Azərbaycanda şanlı inqilabi ənənələr
yaranıb zənginləşir, millətlərin qardaşlığı möhkəmlənirdi.
Bu gün qeyri-ixtiyari olaraq xatırlayırsan ki, əsrin başlanğıcında, tarixin məhvə məhkum etdiyi köhnə
zülm və zorakılıq dünyası inqilabi fırtına qarşısında lərzəyə gəldiyi zaman satirik "Molla Nəsrəddin" jurnalında
Azərbaycanın qeyri-adi xəritəsi çap olunmuşdu. Müqəddəs yerlər - məscidlər qara haşiyəyə alınmış, adda-budda
məktəblər qaranlıq, ölgün dənizdə tənha adacıqlar kimi işarə edilmişdi. Demokrat yazıçı Cəlili
Məmmədquluzadənin öz satirik təxəyyülü ilə yaratdığı bu acınacaqlı obraz çürümüş ictimai quruluşa ittiham idi.
İndi siz, Azərbaycanın qonaqları təyyarədən və ya qatarın pəncərəsindən baxdıqda gözünüz önündə yeni
bir mənzərə açıldı.
Hazırda Azərbaycan çoxsahəli sənaye nəhəngidir, neft və kimya, maşınqayırma və energetika,
metallurgiya və radiotexnika respublikasıdır. O, Xəzər dalğalan üzərində qərar tutan metal buruqlar meşəsidir,
boru-prokat dəzgahlarıdır, toxuculuq kombinatlarıdır, möhtəşəm tikinti meydanıdır. O, müasir aqrar
kompleksidir, ucsuz-bucaqsız pambıq tarlaları və taxıl zəmiləridir, çiçəklənən üzümlüklərdir, torpağı bağ-bağata
çevirən kanallardır. O, gözəl məktəblər və mədəniyyət saraylarıdır, ali məktəb auditoriyaları və tədqiqat
institutlarıdır.
Yoldaşlar! Tarixin bir-birinə qovuşdurduğu əsrlər bir çox xalqların oğul və qızlarını qızğın məhəbbətlə
tərənnüm edən Nizami dühasının ölməz əsərlərini, Füzulinin insanpərvərlik və xeyirxahlıq dolu misralarını,
Nəsiminin fəlsəfi fikirdə zəngin lirikasını, Xaqaninin məhəbbət və iztirab tərənnüm edən poemalarını, Vidadi və
Vaqifin xalq yaradıcılığı çeşməsindən qidalanan ölməz şerlərini bizə gətirib çatdırmışdır. Tarix tələbkar
imtahançıdır. Hökmdarlar, saray əyanları, zülmkarlar unudulub getmişlər. Azərbaycanın böyük mütəfəkkir və
humanist şairlərinin təravətdən düşməyən misraları isə bu gün də öz hikməti və insanpərvərlik ruhu ilə dünyanı
heyran qoyur. Onlar xalqın azadlığı və səadəti haqqında öz dərin fikirlərini və sönməz arzularını əsrlərdən
nadanlıq, dini fanatizm, milli əsarət və ictimai ədalətsizlik zülmətindən keçirərək nəsillərə bəxş etmişlər.
Rus ədəbiyyatı Azərbaycan mədəniyyətinə güclü təsir göstərmişdir. Azərbaycanın ən dərin zəka sahibləri
rus ədəbiyyatının ideyalarını yaradıcılıqla qavramış və öz bədii yaradıcılıq süzgəclərin-dən keçirmişlər. Əvvəllər
yalnız poeziya janrında yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı bütün istiqamətlərdə inkişaf etməyə başlamışdır. XIX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında dramaturgiya və nəsr, ədəbi tənqid və ehtiraslı publisistika geniş yayılmışdır.
Mirzə Fətəli Axundov, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Seyid Əzim Şirvani, başqa
mütəfəkkirlər və yaradıcılar bütün xalqların ümidlərini, arzu və istəklərini eyni dərəcədə başa düşmüş və
tərənnüm etmişlər. Görkəmli maarifçi Axundov işıqlı Puşkin dühasının itkisini ürək ağrısı ilə duymuş, buna
"Şərq poemasının kədərli və qüdrətli misraları ilə cavab vermişdir. Görkəmli materialist, filosof Axundov feodal
qaydalarının və əxlaqının, Şərq istibdadının, mürtəce islam ehkamlarının əleyhinə cəsarətlə çıxırdı.
Rus xalqına, Zaqafqaziya xalqlarına və Vətənimizin bütün xalqlarına dərin ehtiram Azərbaycan
ədəbiyyatının təbiətindədir. Sabirin 1905-ci ildə irtica və burjua millətçiliyi tüğyan etdiyi ağır vaxtlarda ürəyinin
qanı ilə yazdığı məşhur "Beynəlmiləl" şeri buna sübut deyilmi? Sabirin misralarını oxuyan adamın nəzərində
ölməz proletar himninin yaratdığı obrazlar canlanırdı.
Azərbaycanda dostluq, beynəlmiləl qardaşlıq mövzusu bütün qüdrəti və gücü ilə səsləndi. Bu qızğın
mübarizə xəttində Azərbaycan sovet ədəbiyyatı təşəkkül tapmaqda idi. Bu tarixi andan sonra sovet ədəbiyyatı
yüksəlməyə başladı, yeni həyat quruculuğunun hər bir mərhələsində yeni qüvvə kəsb etdi.
Vətəndaş müharibəsinin və xarici silahlı müdaxilənin top gurultuları kəsilən kimi fəhlə və kəndlilər
əllərindən silahı yerə qoymadan kitaba sarıldılar. Gələcək mühəndislər və yazıçılar, alimlər və rəssamlar
höccələyə-höccələyə savad öyrənirdilər.
...İyirminci illərin axırlarında böyük proletar yazıçısı Maksim Qorki Azərbaycana yenidən gəldikdə,
hafizəsində "mənfur cəhənnəmin dahiyanə çəkilmiş bir lövhəsi" kimi qalan inqilabdan əvvəlki Bakıdan heç bir
əsər-əlamət görməmişdi. O, yeni sosialist həyatına, mədəniyyətinə, bədii fikrin nailiyyətlərinə heyranlıqla diqqət
yetirərək böyük bir sevinclə Azərbaycanın gənc ədiblərinə demişdi: "İnsan ona görə dünyaya gəlmişdir ki,
həmişə irəli getsin və həmişə ucalsın. Sizin uşaqlarınız və nəvələriniz həmişə irəli gedəcək və ucalacaqlar...
Lakin bəşəriyyətin bütün tarixi ərzində elə bir dövr olmamışdır ki, məktəb və universitet görməyən adamlar,
kotan və dəzgah arxasında işləyən adamlar 8-10 il ərzində bu cür heyrətamiz bir ədəbiyyat yaratsınlar".
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Bu ədəbiyyat partiyanın böyük dəyişdirici fəaliyyəti ilə, fəhlə sinfinin, Vətənimizin bütün xalqlarının
şanlı inqilabi və beynəlmiləl ənənələri ilə yaradıldı.
Rus sovet ədəbiyyatının, onun "inqilab tərəfindən səfərbərliyə alman və mübarizəyə çağırılan"
yazıçılarının nəcib təsiri altında Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığı püxtələşirdi. Azərbaycan xalqının
ədəbiyyatı, çoxmillətli sovet mədəniyyətinin gur çaylar-dan biri olan bu ədəbiyyat kommunizm gələcəyi
uğrunda ümum-xalq mübarizəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan gerçək həyatı get-gedə daha dərindən əks etdirir,
respublika zəhmətkeşlərinin dünya-baxışında, mənəviyyatında və həyatında baş verən inqilabi dəyişikliklər
göstərirdi.
Səməd Vurğun sovet xalqlarının sarsılmaz dostluğunu qan qohumluğundan da möhkəm bir qardaşlıq
adlandırmışdı. Məmməd Səid Ordubadinin "Gizli Bakı" romanında və başqa tarixi inqilabi romanlarında böyük
məqsəd birliyi, inqilabi fəaliyyət birliyi zəminində sıx birləşən çoxmillətli Azərbaycan fəhlə sinfinin sarsılmaz
dostluğunun mənbələri göstərilmişdir. Cəfər Cabbarlının "1905-ci ildə" pyesində beynəlmiləlçilik mövzusu
böyük bədii qüvvətlə səslənir. Süleyman Rüstəm "Qafurun ürəyi" poemasında öz həyatı bahasına rus
komandirini ölümdən xilas edən azərbaycanlının rəşadətini tərənnüm etmişdir. Rəsul Rzanın "Lenin" poeması,
Məmməd Rahimin "Leninqrad göylərində" poeması, Mikayıl Müşfiqin, Hüseyn Cavidin, Mehdi Hüseynin,
Mirzə İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun, Əli Vəliyevin, Əbülhəsənin, İmran Qasımovun, Nəbi Xəzrinin,
Bəxtiyar Vahabzadənin və bir çox başqa söz ustalarının romanları, povestləri, poemaları və pyesləri ilk
beşilliklərin tikintilərində qardaşlıq və əməkdaşlığı, faşizmin qara qüvvələrinə qarşı tarixi çarpışmada ölkəmizin
xalqlarının mübariz əməkdaşlığını, Vətənimizin tərəqqisi naminə xalqlarımızın nəcib əməyini və qarşılıqlı
yoldaşlıq köməyini istedadla əks etdirirlər.
Bu gün sizinlə birlikdə biz vahid mehriban ailədə tarixi mübarizə, əmək və quruculuq yolu keçmiş bütün
xalqların ədəbiyyatlarının diqqətəlayiq müvəffəqiyyətləri barədə iftixar hissi ilə danışırıq. 76 dildə yazan söz
ustalarını birləşdirən sovet ədəbiyyatı dünyada ən rəngarəng, çoxcəhətli, ən çoxdilli ədəbiyyatdır. Hər bir xalqın
ədəbiyyatı parlaq, yüksək ideyalı əsərlərlə zəngİndir. Birlikdə isə bu əsərlər böyük, vahid və çoxmilli sovet
ədəbiyyatını təşkil edir.
Daim canlı mövzu olan alovlu vətənpərvərlik və sosialist beynəlmiləlçiliyi mövzusu ölkəmizin bütün
millətlərinin və xalqlarının yazıçılarının yaradıcılığında başlıca mövzulardan biridir. Onların əsərlərinin dərin
partiyalılığı insanlara səmimi məhəbbətlə, vahid ailə hissi kimi müqəddəs bir hisslə birləşərək yeni insanın
bütün sovet xalqına xas olan gözəl keyfiyyətlərini, nəcibliyini və mənəvi saflığını, rəşadət və fədakarlığa hazır
olmasını, təmənnasızlığını və öz borcunu namusla yerinə yetirmək hissini yeni surətdə və vüsətlə açıb göstərir.
Bu, sovet xalqlarının dostluq və birliyinin möhkəmlənməsinə qardaş ədəbiyyatlarının misilsiz köməyidir.
Qəhrəmanlıq dövrümüzün çoxmillətli sovet ədəbiyyatı ölkənin qardaş ədəbiyyatlarmı partiyalılıq və
xəlqilik məcrasında birləşdirərək onların bədii yaradıcılığının coşğun tərəqqisinin başlıca amilinə çevrilmişdir.
Ən yaxşı əsərlərdə təcəssüm etdirilən dünya və insan konsepsiyası həqiqətən geniş bir konsepsiyadır: bu
əsərlərdə hər bir xalqın inqilabi və əmək hünərləri Sovetlər ölkəsinin bütün xalqlarının tarixi müqəddəratı ilə
üzvi əlaqədə təsvir edilmiş, zəhmətkeş insanın ümumi iş üçün məsuliyyəti, onun xoşbəxt gələcəyin fəal
qurucusu, hərtərəfli inkişaf etmiş, mənəviyyatca zəngin şəxsiyyət olmaq arzusu göstərilmişdir.
Ədəbiyyatımız əks sistemlərin - sosializmlə kapitalizmin ideoloji mübarizəsində həmişə ön mövqelərdə
durur. Ədəbiyyatımızın səsi, qüdrəti, nəhəng gücü Sülh, Əmək, Azadlıq, bütün xalqların Bərabərliyi, Qardaşlığı
və Səadəti kimi yüksək idealları Yer üzündə bərqərar edən həmləvər sinfə məxsusdur. Ədəbiyyatımız
planetimizdə humanizm və sülh uğrunda, dünya ədəbiyyatının mütərəqqi qüvvələrinin sıx birliyi uğrunda
mübarizənin ön cərgəsindədir. Bu, çoxmillətli sovet ədəbiyyatının şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirdiyi nəcib
vəzifədir.
Bütün xalqların, böyük və kiçik xalqların ədəbiyyatlarının qarşılıqlı təsiri hər bir qardaş ədəbiyyatın
inkişafı və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi və bütün sovet ədəbiyyatının tərəqqisi üçün ən mühüm amildir.
Hər bir xalqın milli xüsusiyyətlərini və sosializm təcrübəsi ilə zənginləşmiş mütərəqqi ənənələrini üzvi
şəkildə birləşdirən sovet ədəbiyyatı sosialist millətlərinin yaxınlaşmasına fəal kömək edir.
Bu qarşısıalınmaz tarixi proses inkişafında böyük rus xalqının mədəniyyəti, azadlıq, maarifpərvərlik və
xeyirxahlıq dili olan rus dili çox böyük rol oynayır. Qüdrətli millətlərarası ünsiyyət dili olan rus dili milli
mədəniyyətlərin təşəkkül və tərəqqisinə, hər bir sovet xalqının bədii yaradıcılığının dünya mədəniyyəti
xəzinəsinə daxil olmasına son dərəcə böyük kömək göstərmişdir. Bu isə çox-millətli vahid sovet ədəbiyyatının
ideya və bədii gücünü min qat artırır.
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Böyük tarixi rəşadətinə, ölkəmizin bütün xalqlarının mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə,
xeyirxahlığına, millətlərarası qardaşlıq ideyaları kimi nəcib ideyalara sədaqətinə görə bu gün hər birimiz böyük
qardaşımız rus xalqına, onun istedadlı, qüdrətli ədəbiyyatına ürəkdən minnətdarıq.
Ədəbiyyatımız partiyanın həqiqət sözünü xalq kütlələri arasında yayır, əsl mənada və maddi qüvvəyə
çevrilmişdir və sovet adamlarına sabahın insanının ən yaxşı xüsusiyyətlərini aşılayır. Bu insanı bizim
gerçəkliyimiz, sovet həyat tərzimiz yetişdirir. Yoldaşlar, siz onu Bakının neft mədənlərində və Muğanın pambıq
tarlalarında, Naxçıvan mədənlərində, Sumqayıt boru-prokat dəzgahları yanında və Kirovabadın tikinti
meydançalarında görəcəksiniz. O öz fəhlə işini Vətənə, partiyaya məhəbbətlə, təvazökarcasına, ləyaqətlə görür.
...Yoldaşlar! Gələn ilin iyununda sovet yazıçılarının VI qurultayı olacaqdır. Bu qurultay yalnız yazıçılar
təşkilatının həyatında deyil, bütün ölkənin həyatında da mühüm hadisədir. Ədiblərimiz xalq qarşısında öz
borclarını dərk edərək əsərlərində həyatımızın qəhrəmanlıq pafosunu daha dərindən aşkara çıxarmağa,
müasirlərimizin milyonları ruhlandıra biləcək və dolğun surətlərini yaratmağa çalışırlar.
Həyatın ictimai-fəlsəfi tədqiqinin dərinləşdirilməsi, bədii təfəkkür miqyasının genişləndirilməsi vəzifələri
həyatımızın özündən, onun inkişaf dinamikasından irəli gəlmişdir. Ədəbiyyatımız bu vəzifələri yerinə yetirərək
yaradıcılıq axtarışlarının üfüqlərini genişləndirə bilər və genişləndirməlidir.
Torpaq yazda zəhmətsevər əkinçi gözlədiyi kimi, həyatımızın qlobal mövzuları da öz istedadlı
tədqiqatçısını gözləyir. Lakin torpağı dərindən və məhəbbətlə, yaradıcılıq istedadının, qüdrətli sənətkar sözünün
ideya inamının, sosialist realizm dialektik metodunun gücü ilə şumlamaq lazımdır.
Bədii yaradıcılıq yeni insanın şüurunun formalaşması proseslərini doğru - düzgün və ehtirasla əks
etdirməli, sosialist cəmiyyətimizin əxlaq meyarlarının bərqərar olmasına kömək etməli, istehlak və zorakılıq
cəmiyyəti olan burjua cəmiyyəti əxlaqından və həyatından sovet həyat tərzinin prinsipial üstünlüklərini
göstərməlidir. Ədəbiyyatımız mürəkkəb ictimai-iqtisadi problemlərin həllində olan nöqsanların aradan
qaldırılmasında, xırda burjua psixologiyasına, əşya aludəçiliyinə, meşşanlığa qarşı, hər şeyə xor baxan
obıvatellərə qarşı mübarizədə partiyaya daha fəal kömək etməlidir. Ədəbiyyatımız rüşvətxorluğa, bürokratizmə
və böhtançılığa qarşı, getdikcə daha sürətlə irəliləyişimizə mane olan nə varsa, hamısına qarşı bundan sonra da
sərrast və şiddətli atəş açmalıdır.
Ədəbiyyat, şair demişkən, "illəri yararaq" bizim günlərin nəfəsini gələcəyə çatdırmalıdır. Yazıçılarımız
bu ictimai sifarişi inqilabın ilk günlərində almışlar. On səkkizinci ilin baharında, misilsiz sinfi çarpışmalarda
keçən bir gün əfsanə kimi göründüyü zaman, Petroqradda "Hərbi komissarlar bürosu bülleteni"nin birinci
nömrəsi çıxdı. Onun səhifələrində "təkraredilməz üsyan ruhundan" və "öz tarixçisi"nin salnaməsini gözləyən
mübariz poeziyasından heyranlıqla, vəcdlə danışılırdı.
Sovet ədəbiyyatı sarsılmaz partiyalılıq və xəlqilik prinsipləri əsasında böyüyür və mətinləşir. Sovet
ədəbiyyatının gücü bundadır ki, o, partiyalılıq və xəlqilik prinsiplərinə sədaqətlidir, əsərlər yaradıb xalqın
mühakiməsinə verərək xalq üçün faydalı iş görməsi ilə fəxr edir. Bizim ədəbiyyat dünyada ən qədirbilən, ən
tələbkar, ən çoxsaylı oxucu olan sovet oxucusu qarşısında özünün böyük və getdikcə artan məsuliyyətini
dərindən duyur. Sovet oxucusunun tələb etməyə haqqı vardır ki, yazıçılar həm nailiyyətlərimizin salnaməçisi,
həm də gələcəyimizin kəşfiyyatçıları olsunlar.
Səməd Vurğunun inqilabi pafos və ehtirasla dolu misraları bu dərin mənalı sözlərlə, sovet adamlarının
arzu və əməlləri ilə necə də səslənir:
Gəlin qələm tutan bu əllər ilə,
Biz də zülmətlərin bağırını yaraq.
Lenin kitabının əməllərilə,
Gələcək günlərə salam aparaq!
Əziz dostlar, icazə verin, sizi böyük el bayramı - Azərbaycanda keçirilən sovet ədəbiyyatı günləri
münasibətilə bir daha təbrik edim, obrazlı bədii təfəkkürünüzə yeni müvəffəqiyyətlər, sizə cansağlığı və böyük
səadət arzulayım.
Əminik ki, Azərbaycan sovet ədəbiyyatı günləri vahid, çoxmillətli sosialist ədəbiyyatının daha da
çiçəklənməsinə xidmət edəcəkdir.
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 5 oktyabr 1975-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 71-83.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ VI QURULTAYINDA NİTQİ
(26 may 1976-cı il)
Hörmətli yoldaşlar! Əziz qonaqlar!
İcazə verin, respublikamızın yazıçılarmı hərarətlə və ürəkdən təbrik edim, qurultayımızın işində sizə
müvəffəqiyyətlər arzu edim.
Əziz yoldaşlar! Azərbaycan yazıçılarının VI qurultayı təbiətin yeni təravətli, çiçəkləndiyi gözəl may
günlərində keçirilir. Tarixi nikbinliklə dolu bu əlamətdar günlərdə sovet xalqı, bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət
yaşayır, yaradır və mübarizə edir. Azərbaycan ədəbiyyatı böyük, qüdrətli və çoxmillətli sovet ədəbiyyatının
ayrılmaz hissəsini təşkil edir.
Azərbaycanın yazıçılar təşkilatı böyük, mürəkkəb və səmərəli yaradıcılıq yolu keçərək bu gün öz altıncı
qurultayına toplaşmışdır.
İndi bu salonda əyləşənlərin arasında 1928-ci ilin aprel ayında Azərbaycan yazıçılarının birinci
qurultayında iştirak etmiş yoldaşlar da vardır. O zaman həmin qurultay sovet ədəbiyyatının, sosialist realizmi
metodunun banisi Maksim Qorkiyə xüsusi təbriklə müraciət etmişdi. Həmin təbrikdə çox diqqətəlayiq sözlər də
var idi: "Əziz Aleksey Maksimoviç, biz sizinləyik, çünki siz qabaqcıl inqilabi-bədii cəbhədə möhkəm və qıvraq
dayanmısınız". Budur, yarım əsrə yaxındır ki, Azərbaycan sovet ədəbiyyatı "Qorki ilə birlikdə" addımlayır,
"inqilabi bədii cəbhənin ön mövqelərindədir".
Azərbaycan ədəbiyyatı bu inqilabi mərhələyə öz inkişafının bu ən mühüm dövrünə zəngin bədii
ənənələrlə daxil olmuşdur. Bu ədəbiyyatın çoxəsrlik tarixi "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi ədəbi abidələrlə,
Nizaminin nəhəng yaradıcılığı ilə, Xaqaninin və Nəsiminin, Füzulinin və Vaqifin söz sənəti bahadırlarının
dahiyanə əsərləri ilə, aşıq poeziyasının həmişə canlı nümunələri ilə zəngindir.
Klassik ədəbiyyatımızın qəsbkarlarının qanlı işğalçılığı vaxtında durğunluq dövrü də keçirmişdir.
Azərbaycan öz taleyini qüdrətli şimal qonşusunun - böyük Rusiyanın taleyi ilə bağlamamışdan əvvəl qədim
torpağımızdan bu cür işğalçılar və qəsbkarlar keçməmişdir.
Böyük rus xalqının mədəniyyətinə yaxınlıq və onun təsiri, rus mədəniyyətinin vasitəsilə dünya
mədəniyyətinə qovuşmaq Azərbaycan ədəbiyyatını qeyri-adi dərəcədə zənginləşdirmişdir.
Qabaqcıl demokratik dünyagörüşlü nəcib, humanist ideyalar, yüksək vətəndaşlıq duyğuları - böyük rus
ictimai fikri, rus mədə-niyyəti ədəbiyyatımıza birinci növbədə, bax, bunları bəxş etmişdir. Mirzə Fətəli
Axundov və Abbasqulu ağa Bakıxanov Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində prinsip etibarı ilə yeni, görkəmli bir
səhifə açmışdır. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə və inqilabidemokratik "Molla Nəsrəddin" jurnalı ətrafında birləşərək Rusiyanın ictimai-siyasi, mədəni həyatının səmərəli
təsiri altında doğulmuş maarifçilik və demokratik ənənələri davam və inkişaf etdirən digər yazıçıların parlaq
adlarını yazmışdır.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı öz inkişafında insana böyük məhəbbətlə dolu olan ecazkar, fəlsəfi
lirikanın, orta əsrlərin ictimai və mənəvi buxovları əleyhinə çevrilmiş üsyankar, azadfikirli şefinin parlaq
yollarından keçmişdir, böyük rus ədəbiyyatının inqilabi-demokratik və bədii realist nailiyyətlərini fəal surətdə
öyrənib mənimsəmişdir və yalnız bu yolları qət etdikdən sonra XX əsrin ideya və estetik zirvələrinə
yüksəlmişdir. Sovet dövründə bu ədəbiyyat görünməmiş keyfiyyət sıçrayışı etmiş, xəlqilik, partiyalılıq bayrağı
altında inkişaf edən sosialist realizmi ədəbiyyatı olmuşdur. Qısa tarixi müddət ərzində bu ədəbiyyat nəinki yerli,
görkəmli əsərlərlə, habelə yeni mövzularla, yeni janrlar və formalarla zənginləşmişdir, böyük və cəsarətli bədii
ümumiləşdirmələr yoluna çıxmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Sovet hakimiyyətinin yaradılması və
möhkəmləndirilməsi uğrunda unudulmaz mübarizə illərində, kollektivləşmə və sənayeləşdirmə dövründə,
Böyük Vətən müharibəsinin qəhrəmanlıq illərində, sosializm quruculuğunun bütün mərhələlərində partiyamızla
və xalqla birlikdə olmuşdur. Cəfər Cabbarlı, Məmməd Səid Ordubadi, Səməd Vurğun, Hüseyn Cavid, Mikayıl
Müşfiq, Mehdi Hüseyn kimi görkəmli sənətkarların və bir çox digər yazıçıların əsərləri sovet ədəbiyyatının
xəzinəsinə daxil olmuşdur.
Azərbaycan yazıçıları yeni yaradıcılıq nailiyyətləri qazanmışlar. Bütün sovet ədəbiyyatı xəzinəsinə,
insanların yeni tarixi birliyinin - sovet xalqının ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil olan bir sıra istedadlı əsərlər
yaradılmışdır. Bunların arasında həm tarixi qəhrəmanlıq mövzusunda, həm bizim müasirimizin mənəvi
simasını, gəncliyin axtarışlarım göstərən əsərlər, həm də "istehsalat mövzusu"nda əsərlər vardır. Azərbaycan
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yazıçılarının həyatla əlaqəsi möhkəmlənmişdir, onların ədəbi hadisələrlə yanaşmaq meyarları daha ciddi
olmuşdur. Bizim mədəni həyatımızın ümumi ab-havası xeyli saflaşmışdır. Azərbaycanda keçirilən sovet
ədəbiyyatı günləri, Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günləri, Nəsiminin 600 iliyinin, rus, Azərbaycan, gürcü
yazıçılarının yubileylərinin bayram edilməsi mədəni həyatımızın diqqətəlayiq hadisələridir. Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqı respublikanın zəhmətkeşləri ilə əlaqəni gücləndirmişdir; sənaye müəssisələrinə, bizim şanlı
pambıqçılarımızın, üzümçülərimizin, tərəvəzçilərimizin işlədikləri sahələrə tez-tez yaradıcılıq briqadaları
göndərilir. Yazıçılar öz məqalə və oçerkləri ilə dövrü mətbuatda və partiya mətbuatında daha fəal çıxış edirlər.
Belə bir cəhət bizi xüsusilə sevindirir ki, son illərdə ədəbiyyat üfüqlərində bir sıra yeni bacarıqlı, istedadlı
gənclərin adlarına rast gəlirik.
Yazıçılarımızın zəhmətinə xalq yüksək qiymət verir, hökumətimiz yazıçıların yaradıcılığını yüksək
qiymətləndirir. Son zamanlarda bir çox ədəbiyyatçıların orden və medallarla təltif olunması, onlara Sovet
İttifaqının və respublikanın Dövlət mükafatlarının verilməsi buna parlaq və əyani sübutdur. Bir sözlə, keçən beş
ildə Azərbaycan yazıçıları bizim yaradıcı ziyalıların ön cərgəsində olmuşlar. Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi
dərin razılıq hissi ilə qeyd edir ki, respublikamızın İndiki yüksək mövqelərə gəlib çatması işinə bizim
yazıçılarımız yaradıcılıq zəhmətləri ilə kömək etmişlər.
Yoldaşlar, biz sizinlə birlikdə gözəl və unudulmaz bir vaxtda yaşayırıq. Sovet ölkəsində tarixən qısa bir
müddətdə partiyanın və xalqın iradəsi və zəhməti ilə bəşəriyyətin İndiyə qədər heç bir zaman görmədiyi yeni bir
cəmiyyət yaradılmışdır. Bizim ədəbiyyatın əsas və başlıca vəzifəsi ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizin böyük və
humanist mahiyyətini əks etdirsin, sovet həyat tərzinin nəcib və gözəl cizgilərini göstərsin, sovet adamının
işinin və arzularının əzəmətini tərənnüm etsin.
Ədəbiyyatın şərəfli vəzifəsi ondan ibarətdir ki, yetkin sosializm cəmiyyətinin yüksəlişinə, elmi-texniki
inqilab şəraitində iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilmiş fəaliyyətin, öz məqsədləri və mahiyyəti etibarı ilə
novator xarakterli böyük və nəhəng fəaliyyətinin mürəkkəbliyini, dərinliyini, partiyamızın sülh və xalqların
təhlükəsizliyi uğrunda mübarizəsinin bütün əzəmətini hərtərəfli və yüksək bədii boyalarla göstərsin.
Ədəbiyyatın yaradıcıları gərək bizim müasir dövrümüzün əsas mövzularını daha dərindən, ideya və bədii
cəhətdən daha yüksək səviyyədə həll etsinlər, bədii sözün təsir gücünü daha da artırsınlar.
Azərbaycan ədibləri, respublikanın yazıçılar təşkilatı "ədəbiyyat sexində" işlərin vəziyyətini dərindən
təhlil etməli, partiyamızın qarşıya qoyduğu böyük məsul vəzifələrin həyata keçirilməsi yollarını və vasitələrini
müəyyən etməlidirlər. Biz əminik ki, sizin qurultayınız başlıca və əsas bir məsələyə - bizim gözəl həyatımız,
bizim müasirlərimiz - yeni həyatın yaradıcıları olan adamlar haqqında sanballı bədii əsərlər yaradılması
məsələsinə xüsusi diqqət yetirəcəkdir. Oxucular sizdən ilhamlı və böyük yaradıcı zəhmətin nəticəsi olan əsərlər
gözləyirlər. Onlar sizdən həyat haqqında elə bədii ümumiləşdirmələr gözləyirlər ki, Qorkinin sözləri ilə desək,
"varlığı əks etdirməklə bərabər, varlığın özündən yüksəkdə dayansın və insanın özünü də yüksəltsin".
Azərbaycanın həyatı, Azərbaycan xalqmı diqqətəlayiq nailiyyətləri bədii ümumiləşdirmələr üçün
dövrümüz haqqında yazıçının dərin fəlsəfi mühakimələri üçün zəngin material verir.
Son illər baş verən dəyişikliklər respublikanın təkcə iqtisadiyyatı ilə məhdudlaşmamışdır. Bunlar
respublikamızın ictimai-siyasi həyatının bir sahəsini əhatə etmişdir. Şəhərlərimizdə də, kəndlərimizdə də böyük
ictimai irəliləyiş olmuşdur. İstehsal kollektivlərinin həyatı daha da canlanmış və dolğunlaşmışdır. Sürətlə
inkişaf, coşqun sosializm yarışı, geniş elmi-texniki tərəqqi hər bir zəhmətkeşin planlar və öhdəliklər üçün
məsuliyyətini artırmışdır. Əmək adamları nöqsanlara, mənfiliklərə qarşı, həyatımıza və inkişafımıza əngəl
törədən maneələrə qarşı mübarizəni qızğın müdafiə etmiş və ona fəal qoşulmuşlar.
Bütün bunlar, əlbəttə, insanların şüuruna, onların mənəvi yüksəlişinə və daxili aləminin zənginliyinə təsir
göstərməyə bilməzdi, müsbət dəyişikliklər, bəzən isə kəskin ictimai kolliziyalar yaratmaya bilməzdi. Məsələn,
kəndimizi götürək. Heyrətamiz dəyişikliklər burada daha aydın nəzərə çarpır. Lakin yüksək zirvələrə çatmaq
üçün pambığa etinasızlıq aradan qaldırılmalı və adamlarda inam oyadılmalıdır ki, bol pambıq yetişdirmək, bu
mühüm bitkinin istehsalını artırmaq vacib və mümkündür. Biz qısa müddət ərzində şüurlarda belə bir dönüş
yaratmağa nail olduq və sübut edə bildik ki, Azərbaycan kəndinin ictimai-siyasi simasının dəyişməsi üçün,
respublikanın bütün iqtisadiyyatı üçün pambığın çox böyük faydası vardır. Bunun üçün mühafizəkarlığa, ətalətə,
yeniliyi öyrənmək arzusunun olmamasına son qoyulmalı, köhnəlmiş baxışlara və adətlərə qarşı mübarizə
aparmalı idi.
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Son illərdə keçilmiş yolun ümumi yekunu belədir. Bu nəticələr fəhlə sinfinin, kolxozçu kəndlilərin,
ziyalıların, bütün kadrlarımızın möhtəşəm əməyini, gündəlik gərgin, lakin öz əzəmətinə görə rəşadətə bərabər
əməyin bəhrəsidir.
Biz böyük razılıq hissi ilə qeyd edirik ki, doqquzuncu beşillikdə respublikanın on minlərlə, yüz minlərlə
zəhmətkeşi, o cümlədən Bakı məişət kondisioneri zavodunun və Kür su kəmərinin inşaatçı-ları, Xəzərin yeniyeni sərvətlərini fəth edən dəniz neftçiləri, kənd əməkçilərinin sosializm yarışının özündə gedən pambıqçılar,
yüksək zirvələrə ucalmış üzümçülər, elmi-texniki tərəqqiyə öz köməyini qat-qat artırmış alimlər əməyə
kommunist münasibəti nümunələri göstərmişlər. Bədii əsərlərdə əmək adamının parlaq obrazını yaratmaq, onun
hünərlərinin pafosunu inkişafda göstərmək yazıçılarımızın vəzifəsidir, əziz şair, nasir və dramaturq yoldaşlar,
sizin borcunuzdur.
Cəmiyyətimizin inkişafının bütün mərhələlərində ədəbiyyatın və ümumiyyətlə, sovet mədəniyyətinin əsas
vəzifəsi kütlələri tərbiyələndirmək olmuşdur. Bədii söz həqiqi sovet vətənpərvərləri, əməyi sevən, nəcib, mərd,
yüksək şüurla adamlar tərbiyə etməlidir.
Biz elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, ideyalarımıza tamam yad olan bir cəmiyyətdə, nə yollar olursa-olsun,
varlanmağı, pul hərisliyini özünə bayraq etmiş bir cəmiyyətlə qarşı-qarşıya dayanmışıq və ona qarşı fəal ideoloji
mübarizə aparırıq. Partiyamızın bəşəriyyəti müharibədən qorumaq məqsədini daşıyan sülhsevər siyasəti yaxşı
bəhrələr verir. Lakin sülh və əməkdaşlıq siyasətini yeritməklə bərabər biz heç bir zaman öz cəmiyyətimizi
ideoloji cəhətdən silahsız qoymayacağıq.
Mürtəce qüvvələr, hər cür ideoloji təxribatçılar, xalqların tərəqqi və azadlığının düşməni olanlar heç bir
şeydən çəkinmirlər, bir növ fitnə-fəsada, uydurma və böhtanlara əl atırlar ki, yaradıcı ziyalılarımızın ideya
birliyini sarsıtsınlar. Lakin onlar əbəs yerə dəri-dən çıxırlar.
İdeoloji işdə əxlaq tərbiyəsi mühüm yer tutur. Bu sahədə əsas səylərimizi insanların şüurundakı və
əməllərindəki burjua əxlaqı təzahürlərinə keçmişin qalıqlarına qarşı mübarizəyə yönəltməliyik. Sovet adamının
mənəvi simasının kamilləşməsi, onda cəmiyyətimizə xas olan ən yaxşı keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi çox
böyük əhəmiyyəti olan yüksək məsuliyyətli bir işdir.
İlk sovet su-elektrik stansiyalarından birinin tikintisi zamanı Dneprdəki qayaların necə partladılmasını
görən Qorki yazmışdı: "Əgər insan cəmiyyətində də bircə belə partlayışla bütün əngəlləri, bütün keçmişi aradan
qaldırmaq mümkün olsaydı!.. Lakin cəmiyyəti yenidən qurmaqda hər şey daha mürəkkəb və çətindir. Tər
tökmədən, mənəvi əzablarsız insan cəmiyyətinin xoşbəxt və fərəhli həyata mane olan şeylərdən təmizləmək
mümkün deyil.
Siz bilirsiniz ki, son illərdə respublikanın partiya təşkilatı zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsi sayəsində
böyük iş görür, tamahkarlığa, rüşvətxorluğa, böhtançılığa qarşı, cəmiyyətimizə yad olan "əşyabazlıq azarı",
proteksionizm, yerliçilik kimi bəlalara qarşı barışmaz mübarizə aparır. Bu mübarizənin nəticələri göz
qabağındadır, çox böyük dəyişikliklər baş vermişdir, lakin bu mübarizə heç də qurtarmamışdır. Odur ki, biz hər
cür əyriliyin, mənəviyyatımıza zidd nə varsa, hamısının kökünü qətiyyətlə və güzəştə getmədən kəsəcəyik.
Yazıçıların qarşısında xüsusilə geniş fəaliyyət meydanı açılır. Axı, bədii söz insanların ağlına və ürəyinə
daha tez yol tapır, daha dərindən nüfuz edir, onlara son dərəcə böyük təsir göstərir. Təəssüflə qeyd etməli oluruq
ki, ədəbiyyatçılarımız böyük və məsuliyyətli mənəvi tərbiyə işində hələ fəal iştirak etmirlər, halbuki bu məsələ
Azərbaycan yazıçılarının hələ beşinci qurultayında ən mühüm vəzifələrdən biri kimi irəli sürülmüşdür.
Bədii söz cəmiyyətimizin antipodlarının, yaramazların qənimi olmalıdır. Yeni cəmiyyət qurmağımıza
mane olan qüvvələrə qarşı barışmaz mübarizə getdiyi zaman yazıçı hissiz və ehtirassız, laqeyd müşahidəçi kimi
qala bilməz. Yazıçının vətəndaş və partiyalı münasibəti, bizə yad təzahürlərə qarşı ideya barışmazlığı onun
yaradıcılığında əks olunmalı və oxucuda ədalətli qəzəb, dərin nifrət oyanmalıdır. Biz sizdən məhz belə əsərlər meşşanları və rüşvət-xorları, pulgirləri və əşyabazları, bürokratları və yaltaqlan prinsipial partiyalı mövqedən
ifşa edən əsərlər gözləyirik. Biz ümid edirik ki, zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsi sahəsində respublika partiya
təşkilatının apardığı mürəkkəb işdə yazıçılar öz yaradıcılığı və ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə ön mövqelərdə
dayanacaqlar.
Mənəvi tərbiyə kompleksində köhnə zərərli adətlərə və mərasimlərə qarşı ciddi diqqət vermək lazımdır.
Onlar məzmunca və formaca bizim bu günümüzə müvafiq deyildir, sosialist həyat tərzinin ruhuna ziddir.
Yazıçılarımız öz əsərlərində bu mərasimlərin mahiyyətini inandırıcı surətdə ifşa etməli, adamlarımızın mənəvi
yüksəlişinə onların necə mane olduqlarını göstərməlidirlər. Siz öz əsərlərinizdə bu mübarizəni nə qədər
döyüşkənliklə, fəal və bacarıqla - istedadla aparsanız, həyatımıza getdikcə daha çox daxil olan yeni sosialist
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adətləri və mərasimləri öz mövqelərini o qədər tez möhkəmlədir. Yeni adətlər və mərasimlər mənəvi tərbiyə
məktəbidir, həyatımıza getdikcə daha sıx bağlanır və onun ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir. Sovet həyat tərzini,
hər bir yeni və qabaqcıl hadisəni təsdiq etmək, həyatımızın gözəl cəhətlərini, sovet adamının mənəvi simasını
göstərmək və bunları ilhamla tərənnüm etmək, şöhrətləndirmək yazıçının bilavasitə borcudur.
Azərbaycan ədəbiyyatı bütün dövrlərdə xalqlar dostluğu ideyalarının, həqiqi beynəlmiləlçiliyin alovlu
təbliğatçısı olmuşdur. Dostluq körpüləri tədricən böyüyərək ölkəmizdəki millətlərin və xalqların birliyinə gətirib
çıxarmış, sovet adamlarının qardaşlığının qırılmaz tellərinə çevrilmişdir. Bu müsbət prosesdə ədəbiyyatın nə
qədər böyük rol oynadığını biz bilirik; xalqlar dostluğunu və qardaşlığını, proletar beynəlmiləlçiliyi ideyalarını
ilhamla tərənnüm edən əsərlər yaratmış Azərbaycan yazıçılarının xidmətinə biz yüksək qiymət veririk.
Sovet ədəbiyyatı çoxmillətli ədəbiyyatdır. O, daimi qarşılıqlı zənginləşmə prosesində inkişaf edir. Qardaş
ədəbiyyatların bütün dəstələri bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bu səmərəli proses həyatımızın
beynəlmiləlləşməsinə, söz ustalarının görüş dairəsinin genişlənməsinə, qarşılıqlı hörmət və dostluğun artmasına
kömək edir. Qardaş xalqların yazıçıları canlı fikir mübadiləsi edirlər, öz yaradıcılıq ideyalarmı, priyomlarını, hər
bir qardaş ədəbiyyata xas olan keyfiyyətləri bir-birinə söyləyir və çatdırırlar. Bu, xalqlarımızı bir-birinə
bağlayan mənəvi telləri daha da möhkəmlətməyə kömək edir.
Burada rus ədəbiyyatı, rus dili xüsusi rol oynayır. Ölkəmizdə millətlərarası ünsiyyətin mühüm vasitəsi,
bütün millətlər və xalqlar üçün ikinci ana dili, dostluq və qardaşlıq dili olmuş rus dili sovet ədəbiyyatının
birliyini, vahidliyini təmin edir, onun bütün dəstələri arasında möhkəm əlaqə yaradır. Təsadüfi deyil ki, qardaş
ədəbiyyatların şah əsərləri məhz rus dilinə tərcümə edildikdən sonra bütün dünyada tanınmış və şöhrət
qazanmışdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan söz ustalarının görkəmli əsərləri rus dilinə tərcümə edildikdən sonra
milyonlarla oxucunun məhəbbətini qazanmış, böyük və qüdrətli sovet ədəbiyyatının xəzinəsinə daxil olmuşdur.
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günləri xalqlar dostluğu, ədəbiyyatlar qardaşlığı təntənəsinin parlaq
təzahürü idi. O günlər öz miqyası etibarilə misilsiz idi. Sovet ədəbiyyatı günlərində bütün sovet
respublikalarından, sosialist ölkələrindən, bir sıra kapitalist dövlətlərindən gəlmiş bədii söz ustaları iştirak
edirdilər. Bütün Azərbaycan şer və sənət sevənlərin, minnətdar oxucuların böyük auditoriyasına çevrilmişdi.
Rus ədəbiyyatının, başqa xalqların qardaş ədəbiyyatların gözəl nümayəndələri ilə Azərbaycan əməkçilərinin
görüşləri ədəbiyyat günləri iştirakçılarını qarşılıqlı surətdə zənginləşdirən, yazıçının yaradıcılıq laboratoriyasını
minlərlə adamın üzünə açan, yazıçı istedadına yeni ilham verən maraqlı və məzmunlu söhbətə çevrildi.
Ədəbiyyat günləri vahid məqsəd və arzularla bir-birinə bağlanmış sovet xalqlarının unudulmaz qardaşlıq
nümayişinə çevrildi, çoxmillətli sovet ədəbiyyatının bütün dəstələrinin sarsılmaz birliyini göstərdi. Sizin
vəzifəniz sovet ədəbiyyatı günlərinin ruhunu qoruyub inkişaf etdirməkdir, siz öz gözəl əsərlərinizdə sovet
adamlarının həmişə xoş hisslər və düşüncələr oyadan, təravətini itirməyən dostluq və qardaşlığını yeni qüvvə
ilə, daha coşqun ilhamla əks etdirməlisiniz.
İctimai inkişafımızın iti sürətli ədəbiyyatın qarşısında getdikcə daha mürəkkəb vəzifələr qoyur. Bu
vəzifələri yalnız o yazıçı zamanın tələbləri səviyyəsində yerinə yetirə bilər ki, həyat hadisələrini vətəndaş və
partiyalı həssaslığı ilə tədqiq etməyə, müasir həyatı bütün dərinliyi və genişliyi ilə əhatə etməyə, insanlara
şərəflə yaşamağı öyrətməyə, onlarda yüksək hisslər və arzular oyatmağa qabildir.
Hər bir yazıçı qəlbində öz əməyi üçün yüksək məsuliyyət duyğulan yaşatmalıdır. Bu gün partiya
yazıçıdan xırdaçılığa uymamağı, dövrümüzə xas olan böyük sanballı məsələlərdən yapışmağı, istedadının bütün
qüvvəsini belə məsələlərə verməyi tələb edir. Yüksək keyfiyyətli əsər o əsrədir ki, ən yüksək ideyalılıq və
aktuallıq, eyni zamanda bədii sənətkarlıq və forma milliliyi meyarlarına hökmən uyğun gəlsin.
Bunlar ən əvvəl, əlbəttə, yazıçının özündən, onun istedadından, məsuliyyətindən asılıdır. Lakin
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı da yazıçıları səmərəli formalar axtarışını daha da gücləndirməli, müasirlərimizi
ruhlandıran və sovet adamının böyük əməllərini bütün əzəməti ilə əks etdirən yeni kamil əsərlər yaradılmasına
kömək etməlidir.
Ədəbi prosesin inkişafında tənqidin rolu böyükdür. Tənqidin vəzifələri Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin
"Ədəbi-bədii tənqid haqqında" qərarında çox mükəmməl şərh edilmişdir. Razılıq hissi ilə deyə bilərik ki,
ədəbiyyatımızın inkişafına tənqidin köməyi son zamanlar nəzərə çarpacaq dərəcədə güclənmişdir. Lakin
görüləsi iş hələ çoxdur. Hələ əvvəl tənqidçilərimizin və ədəbiyyatşünaslarımızın məqalə və kitablarının ideya və
bədii səviyyəsi dönmədən yüksəldilməlidir. Axı, bədii əsərin və ya ədəbi hadisənin yalnız səriştəli, prinsipial,
obyektiv və xeyirxah təhlili müəllifə və oxucuya fayda verə bilər. Axı, tənqidin məqsədi yazıçıya, onun
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sənətkarlığının artmasına kömək etməkdir. Tənqid ədəbiyyatın mənafeyinə, deməli, ad-sanından və keçmiş
xidmətlərindən asılı olmayaraq, yazıçıların özlərinin mənafeyinə xidmət etməlidir.
Təəssüf ki, bəzi tənqidi çıxışlar həm forma, həm də mahiyyət etibarı ilə cılız olur, bəzən subyektivist,
qərəzkar xarakter daşıyır. Tənqidçilərimiz cari ədəbiyyatla az məşğul olurlar, geniş oxucu kütləsi içərisində
böyük maraq oyadan ayrı-ayrı əsərlər haqqında uzun müddət fikir söyləmir, bəzi müəlliflərin açıq-aşkar səhvləri
haqqında susur və ya bunlara mövzunun aktuallığı ilə bəraət qazandırırlar.
Bununla əlaqədar olaraq unudulmaz Səməd Vurğunun sözlərini sizə xatırlatmaq istəyirəm: "Nahaq yerə
bəzi tənqidçilər, həmçinin müəlliflərin özləri əsərin formasının yoxsulluğunu və ya solğunluğunu "mövzunun
aktuallığı" ilə pərdələmək istəyirlər. Əgər bu və ya digər bir mövzu həyatda doğrudan da aktualdırsa, belə
mövzu obrazlılığından məhrum və solğun bir formada yazılmış əsərdə öz aktuallığını da itirir... Bədii əsəri təhlil
edərkən biz mövzunun aktuallığı haqqında, ümumiyyətlə, mücərrəd şəkildə yox, konkret bir əsərdə mövzunun
konkret bədii həlli haqqında danış-malıyıq". Səməd Vurğunun bu sözləri bu gün də aktual səslənir, bütün
ədəbiyyat işini daha da yaxşılaşdırmaq üçün faydalı məsləhətdir.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, ayrı-ayrı yazıçılar tənqidə dözmürlər. Bəziləri özlərini tamamilə
qüsursuz hesab edərək hər bir tənqidi çıxışı böyük narazılıqla qarşılayırlar. Belə yazıçıların fikrincə, tənqid
onları nüfuzdan sala bilər, guya onların qüsursuzluğuna şübhə oyada bilər.
Tənqidin səviyyəsini, tənqidçilərin sənətkarlığını, məsuliyyətini yüksəltmək, eyni zamanda tənqidə
sağlam, yaradıcı münasibət bəslənilməsinə qayğı göstərmək Yazıçılar İttifaqının bilavasitə vəzifəsidir.
Tənqidçilər özləri isə qarşılarında duran çox mühüm və şərəfli vəzifəni dərk etməli, biliklərini, bacarıqlarını,
qəlblərinin hərarətini Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına həsr etməlidirlər.
Yoldaşlar, Azərbaycan ədəbiyyatına hər il yeni, gənc, bacarıqlı qüvvələr gəlir. Bu qanunauyğun prosesdir.
Gənclərin bir çoxu yetişib püxtələşmiş, ictimaiyyətin haqlı rəğbətini qazanan sanballı əsərlər yaratmışdır. Lakin
biz istərdik ki, gənclərin istedadı daha tez parlasın, onların gənclik ehtirası, yaradıcılıq eşqi yüksək bədii
əsərlərdə təcəssüm etsin. Təəssüf ki, gənclərin yetişib püxtələşməsi prosesi bəzən çox ləng gedir. Acınacaqlı
haldır ki, istedadlı gənclərin bəzi əsərlərində müəllifin dürüst və aydın mövqeyini, hadisələrə münasibətini
görmək olmur. Yalançı obyektivizm, saxta bitərəflik isə sovet ədəbiyyatına həmişə yabançı olmuşdur.
Görkəmli yazıçı Dmitri Furmanov gəncələrə müraciət edərək demişdir: "Yazıçı ustalığı yalnız fitri
istedaddan yaranmır - onu hələ inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək, biliyi artırmaq, çoxlu oxumaq lazımdır.
Həyatı və insan münasibətlərini dərindən və düzgün başa düşməyi öyrənmək lazımdır... Böyük sənətkar olmaq
üçün yeganə yol budur".
Gənc istedad böyük həyatımızın qaynağında, yaradıcılıq ezamiyyətlərində, zavodlarlda, tikintilərdə,
kolxoz və sovxozlarda keçirilən görüşlərdə yetişməlidir.
Bizim tanınmış söz ustalarımız onları əvəz edəcək gənclərin yaradıcılıq inkişafının daim qayğısına
qalmalıdırlar. Qorkinin gənc istedadlarla yorulmaq bilmədən işləməsi, müdrik ata kimi inadla sovet
ədəbiyyatının sabahkı gününün qayğısına qalması bu cəhətdən sizə nümunə olmalıdır. İllər keçəndən sonra biz
Qorkinin neçə yazıçıya sənətkarlıq öyrətdiyini bu gün də əyani surətdə görürük. Onun əməyi sayəsində sovet
ədəbiyyatı böyük söz ustasına minnətdar olan xeyli parlaq istedad qazanmışdır.
Belə bir işi Yazıçılar İttifaqı təşkil etməlidir, gənc ədəbiyyatçılar böyük yaradıcılığa qədəm qoyan
gündən, hələ ilk addımlarından Yazıçılar İttifaqının qayğı və köməyini görməlidirlər.
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı gənclərin bir sənətkar kimi inkişafına diqqəti artırmaqla bərabər, onları
yaradıcılıq təşkilatının ictimai fəaliyyətinə də, respublikanın ictimai həyatına da geniş cəlb etməlidirlər. Şəksiz
istedadı olan və tez professionallaşan gənc yazıçılar mütləq həyatı öyrənməli, möhkəm və fəal ideya mövqeyi
tutmalı, öz istedadını Vətənimizin, xalqımızın xeyrinə sərf etməyə bacarmalıdırlar.
Tərcüməçilərimizin böyük dəstəsi qarşısında məşhur vəzifələr durur. Azərbaycan oxucularını rus
ədəbiyyatının, bütün qardaş sovet xalqları ədəbiyyatlarının gözəl əsərləri ilə, xarici ədəbiyyatın ən yaxşı
nümayəndələri ilə, dünya klassikasının şah əsərləri ilə tanış etmək onların nəcib vəzifəsidir. Bədii tərcüməsinin
səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, tərcümədə orijinalın dili, obrazları bütün
əlvanlığı ilə parlasın, onun təkraredilməz koloriti qorunub saxlansın və beləliklə, Azərbaycan oxucuları ədəbi
yaradıcılığın qiymətli inciləri ilə yaxından, yaxşı tanış olsunlar. Yazıçılar İttifaqı Azərbaycan dilindən rus dilinə
tərcümənin keyfiyyətinə də daha çox diqqət verməlidir, bu işə respublikada istedadlı ədəbiyyatçıları daha geniş
cəlb etməlidir.
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Bizdə yaradıcı ziyalıların bir çox dəstələri - yazıçılar, bəstəkarlar, rəssamlar, arxitektorlar, teatr işçiləri,
kinomotoqrafçılar, jurnalistlər vardır. Yazıçılar İttifaqının vəzifələri haqqında bu gün deyilən sözlər bilavasitə
bütün yaradıcılıq təşkilatlarına da aiddir. Bütün yaradıcılıq İttifaqlarının sıx əlaqəsi, təcrübə mübadiləsi, onların
səylərinin birləşdirilməsi mədəniyyətimizin gələcək inkişafı üçün mühüm şərtdir. Lakin yaradıcılıq həyatında
Yazıçılar İttifaqı xüsusi yer tutur. Yazıçılar, onların əsərləri incəsənətin bütün növlərini ideyalarla, obrazlarla
süjetlərlə qidalandırmalıdır. Yeni kino, teatr, musiqi və rəssamlıq əsərlərinin meydana gəlməsi sizin səyinizdən,
istedadınızdan, ustalığınızdan çox asılıdır. Ümidvarıq ki, belə səmərəli əməkdaşlıq nəticəsində bütün yaradıcılıq
növləri nümayəndələrinin ustalığı və ilhamı ilə böyük zəmanəmizə layiq yeni epik əsər meydana gələcəkdir.
Yoldaşlar, yazıçıların qurultayı respublikanın bütün ictimai-siyasi həyatında böyük hadisədir. Şübhə
etmirik ki, qurultayın işi, yaradıcılıq diskussiyaları və müzakirələri ədəbiyyatımızın yeni yüksəlişinə səbəb
olacaq, dövrümüzün pafosunu və qəhrəmanlığını, diqqətəlayiq müasirlərimizin unudulmaz obrazlarını böyük bir
qüvvə ilə əks etdirən əsərlər yaranacaqdır.
"Kommunist" qəzeti, 27 may 1976-cı il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 84-97.
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SSR İTTİFAQI BÖYÜK TEATRIN 200 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ İCLASDA NİTQİNDƏN
(27 may 1976-cı il)
Yoldaşlar! Bilirsiniz ki, XXV qurultay ədəbiyyat və incəsənət məsələlərinə xüsusi fikir vermişdir. Biz
kommunizmə doğru irəlilədikcə cəmiyyətin mənəvi həyatında ədəbiyyat və incəsənətin rolu daha da artır.
Ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin nailiyyətlərinə L.İ.Brejnev yoldaşın XXV qurultayda yüksək qiymət
verməsi sizinlə birlikdə bizi də sevindirir. Leonid İliç demişdir: "Keçən illər ərzində yaradıcı ziyalıların
fəaliyyəti daha da genişlənmişdir, onlar kommunizm cəmiyyəti qurmaq kimi ümumpartiya işinə, ümumxalq
işinə getdikcə daha sanballı xidmət göstərirlər."
Kommunist Partiyasının mədəniyyət sahəsində yeritdiyi əsil elmi siyasət ədəbiyyat və incəsənət
problemləri, bəşəriyyətin bədii inkişafının qanunauyğunluqları haqqında Leninin əsərlərinə, mülahizələrinə və
məktublarına əsaslanır. K.Marksın və F.Engelsin bədii yaradıcılığa baxışlarını inkişaf etdirərək Vladimir İliç
Lenin fəlsəfi inikas nəzəriyyəsini yaratdı, həmin nəzəriyyənin ədəbiyyat və incəsənət sahəsinə tətbiqinin parlaq
nümunələrini verdi.
Azərbaycan ədəbiyyatı bu inqilabi mərhələyə, öz inkişafının bu ən mühüm dövrünə zəngin bədii
ənənələrlə daxil olmuşdur. Bu ədəbiyyatın çoxəsrlik tarixi "Kitabi Dədə Qorqud" kimi ədəbi abidələrlə,
Nizaminin nəhəng yaradıcılığı ilə, Xaqaninin və Nəsiminin, Füzulinin və Vaqifin, söz sənəti bahadırlarının
dahiyanə əsərləri ilə, aşıq poeziyasının həmişə canlı nümunələri ilə zəngindir. (Alqışlar).
Klassik ədəbiyyatımız qəsbkarların qanlı işğalçılığı vaxtında durğunluq dövrü də keçirmişdir, Azərbaycan
öz taleyini qüdrətli şimal qonşusunun - böyük Rusiyanın taleyi ilə bağlamamışdan əvvəl qədim torpağımızdan
bu cür işğalçılar və qəsbkarlar az keçməmişdir.
Böyük rus xalqının mədəniyyətinə yaxınlıq və onun təsiri, rus mədəniyyətinin vasitəsilə dünya
mədəniyyətinə qovuşmaq Azərbaycan ədəbiyyatını qeyri-adi dərəcədə zənginləşdirmişdir.
“Kommunist” qəzeti.- 27 may.- 1976.- S.1-2.

58

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

RESPUBLİKANIN RADİO VƏ TELEVİZİYA İŞÇİLƏRİNƏ MÜRACİƏTİ
(30 iyun 1977-ci il)
Əziz yoldaşlar!
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin radio və televiziya jurnalistlərinin, mühəndislərinin, texniklərini,
bütün işçilərini, rabitəçiləri, fəhlə və kəndli müxbirlərini əlamətdar hadisə - respublikada radio verilişlərinin
başlanması gününün 50 illiyi münasibətilə qızğın təbrik edir. Azərbaycan radiosunun yubileyi SSRİ-nin yeni
Konstitusiyasının layihəsini əsasən bəyənmiş Sov.İKP MK may plenumunun qərarları ilə əlaqədar olaraq
misilsiz ümumxalq siyasi fəallığı və əmək coşqunluğu günlərində qeyd edilir. Sovet adamları SSRİ Ali Soveti
altıncı sessiyasının yekunlarını, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaşın yekdilliklə SSRİ Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin sədri seçilməsini dərin razılıq hissi ilə qarşılamış və ürəkdən bəyənmişlər. Vətənimİzin rifahı
naminə, bütün dünyada sülh naminə öz yorulmaz, nəhəng fəaliyyəti ilə L.İ.Brejnev yoldaş partiyamızın, sovet
xalqının hədsiz məhəbbətini, bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətin dərin hörmətini qazanmışdır. Dövrümüzün
görkəmli siyasi və dövlət xadimi L.İ.Brejnev yoldaşın SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri vəzifəsinə
seçilməsi Sovet dövlətinin ali mənafeyinə uyğundur və Sov.İKP XXV qurultayının tarixi qərarlarının yerinə
yetirilməsində yeni müvəffəqiyyətlər qazanılmasına kömək edəcəkdir.
Bütün tarixi Ümumittifaq radiosunun yaranması və təşəkkülü ilə ayrılmaz surətdə bağlı olan Azərbaycan
radiosunun yarıməsrlik yolu Kommunist Partiyasının ideallarına sədaqətlə xidmət etmək yoludur. Jurnalistlərin
yaratdıqları radio salnaməsi ilk beşilliklərin qəhrəmanları haqqında, Böyük Vətən müharibəsi illərində sovet
adamlarının cəbhədə və arxada misilsiz hünərləri, sosializm və kommunizm quruculuğuna dair əzəmətli
planların həyata keçirilməsi uğrunda onların fədakar mübarizəsi haqqında parlaq, həyəcanlı hekayətdir. Daim
həyatın qaynağında olan televiziya və radio işçiləri doqquzuncu beşillikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafında əsaslı dönüşü təmin edən təşkilatçılıq işində və siyasi işdə, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalını
daha da artırmaq, xalqın rifahını yüksəltmək uğrunda mübarizədə respublika partiya təşkilatının mübariz
köməkçisi olmuşlar.
Kommunist Partiyası və Sovet hökuməti sovet televiziyasının və radio verilişlərinin inkişafına və
təkmilləşdirilməsinə daim böyük diqqət yetirərək bunları kütlələrə ideoloji təsir işinin ən güclü vasitələrindən
biri hesab edirlər. Partiyanın XXV qurultayında L.İ.Brejnev yoldaş kommunizm quruculuğunun yeni
mərhələsinin əzəmətli planlarını yerinə yetirmək uğrunda ümumxalq mübarizəsində kütləvi informasiya
vasitələrinin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmişdir. Bu yüksək qiymət, ictimai-siyasi həyatda onların rolunun daim
yüksəldilməsinə atalıq qayğısı radio və televiziya jurnalistlərini, böyük müəlliflər kollektivini daha böyük
yaradıcılıq ilhamı ilə işləməyə ruhlandırır.
Sovet adamlarının məişətinə möhkəm daxil olaraq, milyon-milyon zəhmətkeşlərin xeyirxah
məsləhətçisinə və sadiq dostuna çevrilərək televiziya və radio verilişləri sovet adamlarının tərbiyə edilməsində
çox böyük rol oynamağa başlamışdır. Jurnalistlərin bütün təcrübəsi, onların biliyi, ustalığı marksizm-leninizm
ideyalarının, Kommunist Partiyası və Sovet dövləti siyasətinin təbliği işinə, ölkəmizin həyatı və xarici
ölkələrdəki hadisələr haqqında operativ məlumat verilməsi, xalqda yüksək estetik zövqün tərbiyə edilməsi işinə
sərf olunmalıdır. Qəhrəman müasirimizin - vətənpərvərin, beynəlmiləlçinin obrazı, Lenin partiyasının
göstərişlərini yerinə yetirmək uğrunda mübarizin obrazı radio və televiziya verilişlərində layiqli təcəssümünü
tapmalıdır. Onuncu beşillik planlarının vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsi uğrunda ümumxalq mübarizənin
həmişə ən mühüm sahələrində olmaq, yeni, qabaqcıl nə varsa hamısını bacarıqla təbliğ etmək, yenilikçilərin
təcrübəsini, qiymətli təşəbbüslərini, Böyük Oktyabrın 60 illiyini layiqincə qarşılamaq uğrunda sosializm
yarışının gedişində meydana gələn vətənpərvərlik təşəbbüslərini ümumiləşdirib yaymaq, nöqsanlara qarşı
barışmaz mübarizə aparmaq jurnalistin yüksək borcudur. Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsi radio və televiziya jurnalistlərinə, texniki xidmət işçilərinə, fəhlə və kəndli müxbirlərinə özlərinin
nəcib fəaliyyətində yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayır və möhkəm əmin olduğunu bildirir ki, bundan
sonra da onlar Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXV qurultayının qarşıya qoyduğu məsul vəzifələrin
respublika zəhmətkeşləri tərəfindən yerinə yetirilməsi işinə layiqincə kömək edəcəklər.
Kommunist.-1977.-30 iyun.-S.1
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SSRİ XALQ ARTİSTİ BƏSTƏKAR Q.QARAYEVƏ LENİN ORDENİ VƏ
«ORAQ VA ÇƏKİC» QIZIL MEDALININ TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞINDAN
(4 fevral 1978-ci il)
Fevralın 4-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
H. Ə. Əliyev SSRİ xalq artisti, Lenin və Dövlət mükafatları laureatı, bəstəkar Q. Qarayevə Lenin ordeni və
«Oraq va Çəkic» qızıl medalı təqdim etmişdir. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına bəstəkar sovet musiqi sənətinin
inkişafında görkəmli xidmətlərinə görə və anadan olmasının altmış illiyi ilə əlaqədar olaraq layiq görülmüşdür.
Əliyev yoldaş fəxri mükafatı təqdim etdikdən sonra Azərbaycan KP MK, respublika Ali Sovetinin
Rəyasət Heyəti, Nazirlər Soveti və bütün zəhmətkeşlərin adından yubilyarı nəcib əməyinə yüksək qiymət
verilməsi münasibətilə səmimi təbrik etmişdir. O demişdir: Qara Qarayevə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı
verilməsi sovet mədəniyyətinin, musiqisinin inkişafına, Azərbaycan incəsənətinin tərəqqisinə Kommunist
Partiyasının, onun leninçi Mərkəzi Komitəsinin, MK Siyasi Bürosunun, şəxsən Leonid İliç Brejnev yoldaşın
diqqət və qayğısının yeni təzahürüdür.
Əliyev yoldaş demişdir: Öz yaradıcılıq fəaliyyətinin qırx ili ərzində böyük qabiliyyətə və parlaq istedada
malik olan Qara Qarayev tükənməz əzmkarlığı, fədakarlığı, əməksevərliyi sayəsində böyük və şanlı yol
keçmişdir. Onun formaca milli, məzmunca sosialist yaradıcılığı respublikamızın hüdudlarından çox-çox kənara
çıxmışdır. Dərin beynəlmiləlçilik ruhu ilə aşılanmış bu yaradıcılıq bütün sovet xalqının sərvətinə çevrilmişdir.
Bu gün Qara Qarayev Sovet dövlətinin görkəmli bəstəkarları arasında haqlı olaraq layiqli yer tutur.
Əliyev yoldaş Azərbaycan və bütün çoxmillətli sovet musiqi mədəniyyətinə Qara Qarayevin böyük
xidmət göstərməsindən danışarkən qeyd etmişdir ki, əsası böyük Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən qoyulmuş
Azərbaycan professional musiqisinin gözəl ənənələrini, bəstəkar müvəffəqiyyətlə davam və inkişaf etdirir.
Xalqın yaratdığı nə varsa, hamısından bacarıqla istifadə edən, öz yaradıcılığını rus və dünya klassik musiqisinin
nailiyyətləri ilə zənginləşdirən Qara Qarayev özünə məxsus bəstəkarlıq məktəbi, təkcə Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin deyil, həm də bütün sovet musiqi mədəniyyətinin inciləri sayılan gözəl əsərlər yaratmışdır.
Onun yaradıcılığı fəlsəfi dərinliyi, bədii gözəlliyi, xüsusi koloriti ilə fərqlənir. Musiqi yaradıcılığını elmi
tədqiqat işi ilə əlaqələndirən Qara Qarayev musiqişünaslığın nəzəri problemlərinin işlənməsinə böyük xidmət
göstərmişdir.
Böyük ictimai xadim olan Qara Qarayev xalqlar dostluğunu möhkəmləndirmək üçün bu sahədə də çox iş
görür, beynəlxalq meydanda dövlətimizi ləyaqətlə təmsil edir. Bir kommunist kimi, SSRİ Ali Sovetinin deputatı
kimi, Azərbaycan KP MK-nın üzvü kimi, respublika Elmlər Akademiyasının akademiki kimi öz vəzifəsini o,
şərəflə yerinə yetirir.
İndi Qara Qarayev yaradıcılıq qüvvələrinin çiçəkləndiyi bir dövr keçirir və o, şübhəsiz, hərarətli qəlbi və
parlaq zəkası ilə öz xalqına gözəl əsərlər bəxş etmək üçün hələ çox iş görəcəkdir. H. Ə. Əliyev Qara Qarayevə
möhkəm cansağlığı, çoxmillətli sovet musiqisinin daha da inkişaf etməsi naminə bütün yaradıcılıq planlarının
həyata keçirilməsində ona yeni qüvvə və müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.
Qara Qarayev cavab nitqində demişdir: Bu günlərin hadisələri ömrümün ən fərəhli, ən parlaq
səhifələridir. Mənim qəlbim elə müxtəlif duyğularla coşub-daşır ki, bunları sözlə ifadə etməkdə çətinlik
çəkirəm. Kommunist Partiyası və Sovet hökuməti tərəfindən, sovet xalqı tərəfindən sadə əməyimin yüksək
qiymətləndirildiyindən xəbər tutanda qəlbim ən böyük hiss ilə döyündü. Bu, minnətdarlıq hissi idi! Lakin
bununla yanaşı qəlbimdə dərin bir məsuliyyət hissi də oyandı və mən dərhal onu bütün varlığımla qəbul etdim.
Mən yaxşı başa düşürəm ki, bu yüksək mükafatı görülən işlərin yekunu kimi qəbul etmək olmaz. Bu
mükafat partiyanın açıq, xeyirxah və qəti tapşırığıdır, bu o deməkdir ki, mən yerimdə dayanıb durmamalı, hələ
çox iş görməli, çox çalışmalıyam. Azərbaycan xalqının belə bir gözəl kəlamı var: ağac bar verdikcə, başını aşağı
əyər. Mən də böyük minnətdarlıq əlaməti olaraq sovet xalqı qarşısında, böyük Vətənimiz qarşısında baş əyirəm.
Yüksək mükafatın təqdim edilməsi mərasimində Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri Ə.I.İbrahimov,
Ə.H.Kərimov, R.H.Məmmədzadə, Y.N.Puqaçov, Q.Ə.Xəlilov olmuşlar.
“Kommunist” qəzeti.-5 fevral.-1978.-S.1
“Bakı” qəzeti.-6 fevral.-1978.-S.1

60

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

HEYDƏR ƏLİYEVƏ "ORAQ VƏ ÇƏKİC" QIZIL MEDALINININ
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(6 sentyabr 1979-cu il)
Əziz Leonid İliç! Əziz yoldaşlar!
Böyük Leninin adını daşıyan ordeni, "Oraq və çəkic" qızıl medalını böyük sevinc və dərin həyəcan hissi
ilə qəbul edirəm, mənim kiçik əməyimə verilən belə yüksək qiymət üçün, Leonid İliç, Sizin ürəkdən gələn
hərarətli sözləriniz üçün hədsiz təşəkkürümü və səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu mükafatı bütünlüklə və tamamilə doğma Kommunist Partiyasına aid edirəm, Sov.İKP XXV qurultayı
qərarlarının yerinə yetirilməsi sahəsində Azərbaycan partiya təşkilatının, respublikanın bütün zəhmətkeşlərinin
fəaliyyətinə yüksək qiymət verilməsi, Azərbaycan xalqına, respublikamıza partiyanın və hökumətin atalıq
qayğısının və daimi diqqətinin yeni təzahürü hesab edirəm.
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin müvəffəqiyyətləri sovet xalqının böyük nailiyyətlərinin, ölkəmizin
kommunizmə doğru irəliləyişinin bir hissəsidir. Sov.İKP MK oktyabr (1964-cü il) plenumundan keçən 15 il bu
yolda çox mühüm mərhələ olmuşdur. Bu dövr sovet cəmiyyətinin həyatında Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyasının rəhbər rolunun daha da artması, ölkədə və partiyada işgüzar, yaradıcılıq şəraitinin bərqərar olması,
çoxmillətli dövlətimizin xalqlarının dostluq və qardaşlığının möhkəmlənməsi, Vətənimizin iqtisadi potensialının
və müdafiə qüdrətinin yüksəlməsi, xalqın rifahının durmadan yaxşılaşması, Sovet İttifaqının beynəlxalq
mövqelərinin möhkəmlənməsi ilə, sülh uğrunda, gərginliyin zəifləməsi uğrunda ardıcıl mübarizə ilə
əlamətdardır.
Həm də sovet adamları yaxşı bilirlər ki, əldə edilən bütün nailiyyətlər L.İ.Brejnev yoldaş başda olmaqla
partiyanın leninçi Mərkəzi Komitəsinin, MK Siyasi Bürosunun səmərəli fəaliyyətinin, kollektiv zəkasının
nəticəsidir. Partiyamızın sınanmış lideri, böyük Lenin işinin sədaqətli davamçısı Leonid İliç Brejnev bütün bu
işlərdə görkəmli rol oynamış, insanın rifahı naminə, yer üzündə sülh naminə, kommunizm ideallarının təntənəsi
naminə özünün yorulmaz fəaliyyəti ilə bütün sovet xalqının məhəbbətini, bütün dünyada rəğbət və yüksək nüfuz
qazanmışdır.
MK Siyasi Bürosunun tərkibində olmaq, əziz Leonid İliç, Sizin rəhbərliyiniz altında işləmək və əsl Lenin
iş üslubunu öyrənmək mənim üçün böyük şərəfdir. Sizin söylədiyiniz xoş arzular bizim məsuliyyətimizi daha da
artırır. 1979-cu ilin və bütün onuncu beşilliyin planlarını və sosialist öhdəliklərini yerinə yetirmək uğrunda
mübarizədə Azərbaycanın partiya təşkilatı, bütün zəhmətkeşləri üçün böyük stimul və köməkdir.
Sov.İKP MK-nı, MK Siyasi Bürosunu, SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətini, Sovet Hökumətini, əziz
Leonid İliç, şəxsən Sizi əmin edirəm ki, mənə göstərilən etimadı öz əməli işimlə, bütün həyatımla doğrultmaq
üçün qüvvə və bacarığımı əsirgəməyəcəyəm. Bir daha ürəkdən təşəkkür edirəm.
Salona toplaşanlar Vətənin yüksək mükafatı münasibətilə H. Ə. Əliyev yoldaşı hərarətlə təbrik etmiş, ona
möhkəm cansağlığı, Kommunist Partiyasının və sovet xalqının rifahı naminə fəaliyyətində yeni
müvəffəqiyyətlər arzulamışlar.
“Kommunist” qəzeti.- 7 sentyabr.- 1979.- S.l.
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AZƏRBAYCANDA UKRAYNA SSR ƏDƏBİYYATI VƏ İNCƏSƏNƏTİ GÜNLƏRİNİN
İŞTİRAKÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ QƏBULDA NİTQİNDƏN
(10 oktyabr 1979-cu il)
Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyəti günləri başa çatır. Sizinlə görüşlərimizin son saatlarıdır, vidalaşma
dəqiqələri yaxınlaşır. Açığını deyim, bu günlər ərzində sizə o qədər öyrəşmişik, siz respublikamızın həyatına elə
daxil olmusunuz ki, doğrusu, sizdən ayrılmaq bizi kədərləndirir. Lakin biz başa düşürük ki, sizin öz iş-gücünüz
var, öz ev-eşiyiniz, doğma torpağınız sizi çəkir. Bu arzu və istəklər təbiidir və biz bir-birimizi yaxşı başa
düşürük.
Bu gün biz işimizə müəyyən dərəcədə yekun vururuq, hərçənd partiya təşkilatları yaradıcılıq İttifaqları,
mədəniyyət təşkilatları xətti üzrə başlıca yekun hələ sonra vurulacaqdır. Lakin bu gün də tam əsasla demək olar
ki, Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyət günləri çox yüksək ideya-siyasi və bədii səviyyədə keçmişdir.
Böyük iş görülmüşdür və bu iş özünü təkcə onda göstərmir ki, bu on gündə çoxlu görüş, konsert, söhbət
olmuşdur. Bu iş daha böyük təcəssümünü gələcəkdə tapacaqdır. Başqa sözlə, bu gündən Azərbaycanda və bir il
bundan əvvəl Ukraynada təməli qoyulmuş nə varsa, şübhəsiz, gözəl bəhrələr verəcək, elə nəticələr verəcəkdir ki,
bu gün onları qabaqcadan tamamilə görmək mümkün deyildir.
Bu günlər Azərbaycan zəhmətkeşləri qardaş Ukrayna xalqının gözəl incəsənəti və onun bütün
mədəniyyəti ilə geniş və kifayət qədər dolğun şəkildə tanış ola bilmişlər. Birinci gündən Ukraynanın görkəmli
mədəniyyət ustalarının, Ukrayna incəsənətinin, bütün Ukrayna xalqının ən qabaqcıl nümayəndələrinin
Azərbaycan torpağında olduqlarını görmək bizim üçün xoş və fərəhli idi. Azərbaycanda biz hamımız sizinlə
tanış olub ünsiyyət bağladığımıza, incəsənətinizdən, yaradıcılığınızdan zövq aldığımıza sevinirik.
Bayaq dedilər ki, bu günlər ərzində çoxlu görüş və çıxış olmuşdur, əlbəttə, məsələ sayda deyildir, hərçənd
bunun da əhəmiyyəti vardır, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda hamı, Azərbaycanın bütün əhalisi bu günlər
Ukrayna şair və yazıçılarının bədii sözünün və əsərlərinin, Ukrayna xalqının valehedici gözəl musiqisinin çox
güclü və nəcib təsiri altında, sizin gözəl müğənnilərizin, rəqsçilərinizin, musiqiçilərinizin sənətkarlığının çox
güclü təsiri altında idilər. Rəssamlarınızın rəngkarlarınızın, heykəltəraşlarınızın, qrafikaçılarınızın tətbiqi sənət
ustalarınızın əsərləri sərgilərə gələnlərin hamısına böyük təsir bağışlamışdır.
Üst-üstə bütün bunların hamısı bizim üçün, respublikamızın sakinləri üçün böyük mənəvi sərvətdir. Siz
adamlarımızın ideya və bədii-estetik tərbiyəsində bizə böyük yardım göstərdiniz. Öz yaradıcılığınızla, öz
incəsənətinizlə siz, demək olar, hər bir evə, hər bir ailəyə daxil oldunuz, hər bir adamın qəlbinə yol tapdınız. Bu
isə böyük səadətdir!
Bütün bunların üzərində düşünərkən dönə-dönə yəqin edirsən ki, incəsənət, ədəbiyyat necə də böyük
bəşəri sərvətdir. Düşünürsən ki, çoxmillətli sovet incəsənətinin, sovet mədəniyyətinin coşqun tərəqqisi dövründə
yaşadığımız üçün biz necə də xoşbəxt adamlarıq. Necə də sevinirsən ki, qardaşımız Ukrayna xalqının belə
sərvəti vardır, belə zəngin, gözəl, nikbin incəsənəti, ədəbiyyatı vardır.
Incəsənətin gücü təkcə onda deyildir ki, insanı sevindirir, ilhamlandırır, ucaldır, əməyə həvəsləndirir,
onun həyatını zənginləşdirir, həm də ondadır ki, incəsənətin, ədəbiyyatın köməyi ilə xalqın daxili aləmini
öyrənmək, onun əzəmətini görmək mümkün olur, xalqın əmək rəşadəti öz bədii əksini tapır.
Əziz dostlar, bu günlərdə də siz öz incəsənətinizlə, öz mədəniyyətinizlə Ukraynanı, bütün Ukrayna
xalqını dərk etməkdə bizə kömək etdiniz, nəinki mədəniyyətinizin zənginliyini, həm də Ukrayna xalqının bütün
mənəvi aləmini, onun xarakterini, tarixini, bugünkü nailiyyətlərini, Ukrayna adamlarının düşüncələrini və
arzularını açıb göstərdiniz.
Sizin istedadlı incəsənətiniz sayəsində bu günlərdə biz sanki bütün Ukraynanı - əzəmətli, zəngin təbiətli,
füsunkar, gözəl Ukraynanı gəzdik. Biz sanki onun göz işlədikcə uzanan düzlərini, qalın meşələrini, uca Karpat
dağların, qüdrətli Dnepri, dalğalanan taxıl zəmilərini, Dneprohes, Zaporojye, Donbas, Voroşilovqrad kimi
sənaye nəhənglərini, gözəllər gözəli Kiyevi gördük.
Sizin incəsənətin köməyi ilə biz bugünkü Ukraynanın əmək ahəngini duyduq, Ukrayna xalqının necə
işlədiyinin, daha xoşbəxt gələcək uğrunda, böyük Lenin partiyamızın qərarlarını həyata keçirmək uğrunda necə
mübarizə apardığının şahidi olduq.
Ukrayna xalqının zəngin tarixi, onun sosial və milli qurtuluş uğrunda mübarizəsinin mərhələləri, çürümüş
çarizmlə inqilabi çarpışma illəri, gizli inqilabi fəaliyyət illəri, inqilab illəri sizin yaradıcılığınız vasitəsilə
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gözlərimiz qarşısında canlanırdı. Biz Ukrayna proletariatını, çar quruluşuna hücum edən "Arsenal"
inqilabçılarını əyani şəkildə təsəvvür etdik. Biz sanki vətəndaş müharibəsi dövründə Ukrayna çöllərində sizi
xalqınızın oğullarının gənc Sovet hakimiyyətini necə qoruduqlarını gördük.
Biz Ukrayna mədəniyyətinin, Ukraynanın bütün sosial-iqtisadi həyatının bu günlərdə tanış olduğumuz
nailiyyətlərindən, Azərbaycan xalqının Sovet hakimiyyəti illərində qazandığı nailiyyətlərdən danışarkən böyük
razılıq hissilə qeyd edirik ki, bütün bunlar oktyabr inqilabının, partiyanın Lenin milli siyasətinin bəhrəsidir,
bunların hamısını bizə Sovet hakimiyyəti, böyük Lenin bəxş etmişdir.
“Kommunist” qəzeti.- 12 oktyabr.-1979.-S.1-2.
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VIII ÜMUMİTTİFAQ TELEVİZİYA FİLMLƏRİ FESTİVALININ
İŞTİRAKÇILARININ QƏBULUNDA NİTQİNDƏN
(20 noyabr 1979-cu il)
Bakıda keçirilən VIII Ümumittifaq televiziya filmləri festivalının iştirakçılarından böyük bir qrupu
noyabrın 20-də Azərbaycan KP MK-da qəbul edilmişdir.
Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev
Azərbaycan KP MK, respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti adından qonaqları, onların
şəxsində isə Ümumittifaq televiziya kino sənəti məclisinin bütün iştirakçılarını səmimi salamlamış, Azərbaycan
Paytaxtında festivalın müvəffəqiyyətlə keçməsini arzu etmişdir.
Əliyev yoldaş demişdir: İncəsənətin ən kütləvi növü olan kino zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində
son dərəcə böyük rol oynayır. Son illərdə televiziyada kino vasitələrindən geniş istifadə edilməsi sovet
adamlarının şüurunu, fəal həyat mövqeyini formalaşdırmağın mühüm vasitəsi kimi onun əhəmiyyətini daha
yüksəyə qaldırmışdır. Telekinonun köməyi ilə ədəbiyyat və incəsənət, jurnalistika işçilərinin yaradıcılıq
fəaliyyəti üçün yeni böyük imkanlar açılır.
Sovet İttifaqında televiziya filmləri xalqın həyat və məişətinə möhkəm daxil olmuş, partiyanın kütləvi
ideoloji və tərbiyə işinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq VIII Ümumittifaq televiziya
filmləri festivalı təkcə sovet televiziyası işçiləri üçün deyil, həm də Azərbaycanın bütün ictimai-siyasi və
mədəni həyatında böyük hadisədir. Biz ölkənin əsas yaradıcılıq kollektivlərinin və təşkilatlarının telefilmlər
buraxılışı ilə bağlı olan nümayəndələrini, Moskvanın, Leninqradın, müttəfiq respublikaların, qardaş sosialist
ölkələrinin görkəmli kinematoqraf, televiziya və radio xadimlərini Bakıda salamladığımıza şadıq.
Əliyev yoldaş sözünə davam edərək demişdir: Televiziya hamıya müyəssərdir, ildən-ilə daha böyük
şöhrət və nüfuz qazanır, kütləvi informasiya və təbliğatın mühüm vasitəsi kimi onun əhəmiyyəti daha da artır.
Televiziyanın köməyi ilə biz cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə və əhalinin bütün təbəqələrinə təsir göstərə
bilirik.
Proqramlarda bədii, sənədli, elmi-kütləvi və başqa filmlərdən istifadə edilməsi televiziyanın imkanlarını
xeyli genişləndirir, tamaşaçılara onun müsbət təsir qüvvəsini artırır. Bu barədə danışarkən H.Ə.Əliyev xüsusi
qeyd etmişdir ki, telefilmləri daha da təkmilləşdirmək tədbiri kimi Bakı festivalının keçirilməsi Kommunist
Partiyasının tələblərinə, «Ideoloji işi və siyasi tərbiyə işini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında» Sov.İKP MK-nın
qərarına tamamilə uyğundur. Ideoloji işçilərin Ümumittifaq müşavirəsində M.A.Suslov yoldaşın qeyd etdiyi
kimi, bu qərar uzunmüddətli proqram xarakteri daşıyır. Sov.İKP XXV qurultayının qərarlarında, L.İ.Brejnev
yoldaşın məruzələrində və çıxışlarında, partiyanın başqa sənədlərində ideoloji işin və siyasi tərbiyə işinin çox
böyük əhəmiyyəti daim qeyd olunur, bu işdə kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən televiziyanın və
kinonun rolunu yüksəltməyə xüsusi diqqət yetirilir. Biz əminik ki, həmişə olduğu kimi, festival günlərindəki
işinizdə də siz partiyanın bu əsas göstərişlərini, L.İ.Brejnev yoldaşın Prinsipial müddəalarını rəhbər tutacaq,
televiziya filmlərinin, bütün sovet televiziyasının ideya və bədii səviyyəsinin bundan sonra da daim yüksəltməsi
üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəksiniz.
Bakıda Ümumittifaq festivalının keçirilməsi Azərbaycan televiziyasına və kinematoqrafına, respublikanın
bütün ədəbiyyat və incəsənət işçilərinə böyük əməli kömək olacaq, onların fəaliyyətinin daha da
yaxşılaşmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Əliyev yoldaş sözünə davam edərək demişdir: Sovet Azərbaycanı öz 60 illik yubileyinə hazırlaşır. Bu,
bütün xalqımızın həyatında böyük bayramdır. İstərdik ki, respublikanın bütün böyük müvəffəqiyyətləri, onun
əmək hünərləri, Azərbaycanın bütün zənginlikləri yeni ədəbiyyat və incəsənət əsərlərində layiqli təcəssümünü
tapsın, televiziya ekranlarında daha geniş təmsil edilsin.
Azərbaycanın zəngin tarixi vardır. Biz Nizami, Nəsimi, Xaqani, Vaqif kimi təfəkkür nəhənglərinin,
ədəbiyyat korifeylərinin adlarını iftixarla çəkirik. Onlar bəşər mədəniyyətinin inkişafına çox böyük töhfə
vermişlər. Biz keçən əsrdə Zaqafqaziyanın tərəqqipərvər mütəfəkkirlərindən biri, xalqlar dostluğunun carçısı
olan, Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşmasına kömək edən Mirzə Fətəli Axundovu yüksək iftixar hissi ilə
xatırlayırıq. Bu gün biz Azərbaycan mədəniyyətinin bir çox başqa görkəmli nümayəndələri - ağır orta əsr,
istibdad və cəhalətpərəstlik dövrlərində, sonra isə çar mütləqiyyətinin sosial və milli zülmü dövründə xalq
kütlələrinin azadlığa və demokratiyaya səsləmiş, Azərbaycan xalqının mütərəqqi inkişafında çox böyük rol

64

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

oynamış simalar haqqında da çox böyük məmnuniyyətlə danışırıq. Biz xüsusi iftixar hissilə xatırlayırıq ki, 160
ildən də çox bundan əvvəl Azərbaycan xalqı yeganə düzgün tarixi yol seçib müqəddəratını böyük rus xalqı ilə,
Rusiya ilə əbədilik bağlamışdır.
Əliyev yoldaş qeyd etmişdir ki, haqlı olaraq Azərbaycanı şanlı inqilabi, beynəlmiləl ənənələr, döyüş və
əmək ənənələri respublikası adlandırırlar. Hələ iyirminci əsrin əvvəllərində proletar neft şəhəri Bakıda bir çox
xalqların nümayəndələri çarizmə qarşı gizli mübarizə aparırdılar. 26 Bakı komissarı özünün bütün həyatı,
mübarizəsi və şücaəti ilə proletar beynəlmiləlçiliyini təcəssüm etdirmişdir. Baş bolşevik təşkilatı, Azərbaycan
partiya təşkilatı yüksək beynəlmiləlçilik nümunəsi olmuş və olmaqdadırlar.
Daha sonra Əliyev yoldaş Sovet hakimiyyəti illəri ərzində iqtisadiyyatın, elm və mədəniyyətin bütün
sahələrində Azərbaycan zəhmətkeşlərinin çox böyük müvəffəqiyyətlərindən, doqquzuncu və onuncu
beşilliklərdəki nailiyyətlərdən ətraflı bəhs etmişdir. O, zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsi sahəsində respublika
partiya təşkilatının apardığı böyük işdən, mənəvi siyasi şəraiti sağlamlaşdırmaq, partiya və dövlət intizamını
möhkəmlətmək, tapşırılmış iş üçün kadrlarını məsuliyyət hissini yüksəltmək sahəsində, kommunist əxlaqının
antipodlarına və keçmişin qalıqlarına qarşı onun əzmkar mübarizəsindən danışmışdır.
Axırda H. Ə. Əliyev yoldaş əmin olduğunu bildirmişdir ki, festival iştirakçılarının Azərbaycanda olması
respublika haqqında onların təsəvvürünü zənginləşdirəcək, bu günlərdə aldıqları təəssürat isə televiziya və kino
işçilərini yeni gözəl əsərlər yaratmağa ruhlandıracaqdır. O, qəbuldakılara möhkəm cansağlığı, Sovet Vətəninin
rifahı naminə onların nəcib əməyində böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulamışdır.
Uşaqlar üçün televiziya filmləri üzrə festivalın münsiflər heyətinin sədri, Mərkəzi televiziyanın diktoru,
RSFSR xalq artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı R. M. Leontyeva parlaq və maraqlı söhbət üçün təşəkkür edib
demişdir: Qonaqpərvərlik yeni dostlarla tanış olmaq, onların haqqında mümkün qədər daha çox şey öyrənmək
üçün öz evinin və qəlbinin qapılarını mehribanlıqla geniş açan xalqın yüksək daxili mədəniyyəti nişanəsidir.
Təyyarə pilləkənindən şanlı Azərbaycan torpağına qədəm basan kimi biz insan hərarəti və mehribanlığı
ümmanına düşdük.
Biz respublika ilə, onun əməkçilərinin diqqətəlayiq işləri ilə tanış olacağıq. Biz sizin keçmişinizin
qəhrəmanlıq ənənələrinə bələdik, respublikanın bugünkü gözəl həyatını görürük. Əminik ki, ölkəmizin bütün
qardaş xalqları ilə birlikdə Azərbaycan zəhmətkeşləri daha gözəl gələcəyə qovuşacaqlar.
SSRİ Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi sədrinin birinci müavini Ə. Məmmədov öz
çıxışında demişdir: İndiki festivalın öz Qırmızı bayraqlı illəri ilə şöhrət qazanmış, V. İ. Leninin anadan
olmasının 110-cu ildönümünə, öz 60 illik yubileyinə doğru böyük nailiyyətlərlə gedən bir respublikada
keçirilməsi təsadüfi deyildir. Festival gözəl start götürmüşdür. Festivalın iştirakçıları qonaqpərvər bakılılara
səmimi təşəkkür edərək, əmin olduqlarını bildirirlər ki, Azərbaycanda keçirilən bu məclisdə onlar gözəl əsərlər
yaratmaq üçün yeni qüvvət, böyük sovet xalqının rifahı naminə gələcək iş üçün coşqun yaradıcılıq ilhamı
alacaqlar.
“Kommunist” qəzeti.-22 noyabr.- 1979.-S.1
“Bakı” qəzeti.-22 noyabr.-1979.-S.1
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AZƏRBAYCAN ARXİTEKTORLAR İTTIFAQININ XII QURULTAYINDA SEÇİLMİŞ
RƏYASƏT HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİNİN QƏBULUNDA NİTQİNDƏN
(7 dekabr 1979-cu il)
Dekabrın 7-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin
birinci katibi H. Ə. Əliyev Bakıda, Azərbaycan Arxitektorlar İttifaqının XII qurultayında seçilmiş rəyasət
heyətinin üzvlərini və Moskvanın, Leninqradın və müttəfiq respublikaların arxitektura ictimaiyyətinin
qurultayda iştirak etmiş nümayəndələrini qəbul etmişdir. H. Ə. Əliyev yoldaş Azərbaycan KP Mərkəzi
Komitəsi, respublika Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti adından qəbulun iştirakçılarını və onların
şəxsində Azərbaycan arxitektorlarını qurultayın müvəffəqiyyətlə başa çatması münasibətilə hərarətlə təbrik
etmişdir. O demişdir: Belə bir cəhət bizi sevindirir ki, arxitektorlarımız həyatla, doqquzuncu və onuncu
beşilliklərdə respublikanın inkişafını müəyyən edən yüksək sürətlə ayaqlaşır, Azərbaycanın müvəffəqiyyətlərinə
layiqincə kömək edirlər. Əliyev yoldaş müasir mərhələdə arxitektorların vəzifələrindən danışaraq demişdir ki,
onların işi daha səmərəli olmalı, daha çox xeyir verməlidir. Sov.İKP MK-nın Baş katibi, SSRİ Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin Sədri L. İ. Brejnev yoldaş partiya MK-sının noyabr (1979-cu il) plenumundakı çıxışında,
uzun bir müddət üçun proqram sənədi olan həmin çıxışında bütün işimizi yaxşılaşdırmaq üçün ən mühüm şərt
olmaq etibarilə səmərəliliyin əhəmiyyətini yenidən qeyd etmişdir. Bu, arxitektorların da fəaliyyətinə bilavasitə
aiddir. Arxitektura layihələrinin, onların hazırlanmasının və icrasının keyfiyyətini yüksəltmək lazımdır.
Nail olmaq lazımdır ki, tikilən hər binanın özünün fərqləndirici arxitektura görkəmi olsun, xüsusən
şəhərlərin mərkəzi küçələrində və meydanlarında tikinti zamanı birtipli layihələrdən istifadə olunması
minimuma endirilsin. Bu zaman milli arxitektura formalarından geniş istifadə edilməli, onlar müasir üsullarla
bacarıqla əlaqələndirilməlidir. Milli və beynəlmiləl xüsusiyyətlərin üzvi sintezinə nail olmaq lazımdır. Məhz
belə bir işin nəticəsində yeni formalar və vasitələr yaranması mümkün olacaqdır. Bununla əlaqədar olaraq,
Əliyev yoldaş göstərmişdir ki, tikilən binaların eksteryerlərində və interyerlərində naxışlardan istifadə
olunmalıdır. Naxışlar Azərbaycan milli arxitekturasının səciyyəvi elementidir. Təəssüf ki, bizdə naxışvurma
ustaları, daş və ağac üzərində naxış açanlar yoxdur. Biz Azərbaycanın bu qədim sənətini dirçəltməliyik. Həmin
sahədə kadrlar hazırlanması üçün xüsusi məktəblər yaradılmalıdır. Arxitektorların, rəssamların, heykəltəraşların
yaradıcı əməkdaşlığı daimi və səmərəli xarakter daşımalıdır. Əliyev yoldaş, ümidvar olduğunu bildirmişdir ki,
təzəcə qurtarmış qurultay gələcək yaradıcılıq axtarışlarının bünövrəsini qoyacaq və respublika arxitektorları
partiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirərək yeni nailiyyətlər qazanacaqlar.
“Bakı” qəzeti.-8 dekabr.-1979.-S.1
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AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNƏ MÜKAFATLARIN
TƏQDİMİNDƏ NİTQİ
(15 may 1980-ci il)
Bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrinə yüksək mükafatlar təqdim olunur. Mən
böyük məmnuniyyət hissi ilə bu şərəfli vəzifəni yerinə yetirirəm.
SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudov sovet musiqi sənətinin inkişafında görkəmli xidmətlərinə görə Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür, ona Lenin ordeni və "Oraq və çəkic" qızı medalı təqdim olunur.
Rəşid Behbudov Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli, ən parlaq nümayəndələrindən biridir.
Özünəməxsus, təkrarolunmaz, çox gözəl, məlahətli səsi, yüksək ifaçılıq istedadı, böyük sənətkar lığı ilə Rəşid
Behbudov xalqımızın arasında, ölkəmizin hər yerin-də, bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. 40 ildən çoxdur ki,
o, Azərbaycan mədəniyyətinə sədaqətlə xidmət edərək öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan musiqi sənətinə - ifaçılıq
və mahnı sənətinə parlaq səhifə yazmışdır.
Rəşid Behbudovun yaradıcılığının xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, o, Azərbaycan xalq mahnılarını, milli
musiqi folklorunun ən yaxşı nümunələrini professional incəsənətin müasir tələblərinə uyğun surətdə ifa edərək
xalqımızın çoxəsrlik tarixi olan zəngin mahnı irsini dünyanın hər yerində tanıtmışdır.
Müğənni müasir Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarmı, rus xalqının və ölkəmizdəki başqa xalqların,
habelə dünyanın bir çox xalqlarının mahnılarını böyük məharətlə ifa edərək ölkəmizdəki musiqi sənətinin
inkişafına xidmət göstərir.
Rəşid Behbudov öz yaradıcılığında sovet xalqmı, onun fədakar əməyini, zəhmət adamlarının rəşadətini,
bizim sovet cəmiyyətinin, Kommunist Partiyasının, xalqlar dostluğunu ilhamla tərənnüm edir. O öz yüksək
sənətkarlığı və istedadı ilə Azərbaycan musiqisini və incəsənətini ölkədə və xaricdə təbliğ edir və beləliklə,
respublikanın, Sovet ölkəsinin, mədəniyyətimizin şöhrətini daha da artırır.
Rəşid Behbudov öz gözəl yaradıcılığı ilə xalqlar arasında dostluğu və sülhün möhkəmləndirilməsində fəal
iştirak edir. Rəşid Behbudovun təşəbbüsü ilə yaradılan və on beş ildən çoxdur ki, onun rəhbərliyi altında
fəaliyyət göstərən ölkədə birinci mahnı teatrı Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Görkəmli incəsənət ustası Rəşid Behbudov eyni zamanda ictimai xadimdir. O, SSRİ Ali Sovetinin
deputatıdır. Xalq elçisi kimi həmişə xalqla sıx bağlıdır, xalqın içərisindədir və xalqa sədaqətlə xidmət edir.
Respublikamızın ictimaiyyəti Rəşid Behbudova Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının verilməsini bizim bütün
Azərbaycan incəsəntinə, musiqi yaradıcılığına yüksək qiymət kimi qarşılamışdır.
Bu günlərdə respublika ictimaiyyəti Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Azərbaycan xalq yazıçısı Süleyman
Rəhimovun yubileyini təntənə ilə qeyd etmişdir. Sovet ədəbiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə və anadan
olmasının 80 illiyi ilə əlaqədar olaraq Süleyman Rəhimov Xalqlar. Dostluğu ordeni ilə təltif edilmişdir.
Süleyman Rəhimov Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun yaradıcılığı
Sovet hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycan Respublikasının keçdiyi bütün inkişaf mərhələlərini yüksək bədii
səviyyədə əks etdirir.
Ədib öz əsərlərilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına böyük xidmət göstərir. Onun romanlarında,
povestlərində, hekayələrində, publisistik çıxışlarında Sovet Azərbaycanının 60 illik şərəfli yolu, xüsusən kənddə
inqilabi dəyişikliklər özünün parlaq ifadəsini tapmışdır. Süleyman Rəhimov Azərbaycan ədəbiyyatında roman
janrının inkişafına böyük xidmət göstərmişdir.
Respublikanın ədəbi ictimaiyyəti onu Azərbaycan yazıçılarının ağsaqqalı adlandırır. Mənə belə gəlir ki,
bu şərəfli ad ona təkcə yaşına və ağ saçlarına görə deyil, ən əvvəl, yarım əsrlikdən çox bir müddət ərzində
Azərbaycan ədəbiyyatında fəaliyyət göstərdiyinə görə verilir. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında çəkdiyi
zəhmətə görə verilir.
Süleyman Rəhimovun əsərləri respublikamızda sevilə-sevilə oxunur, qardaş sovet xalqlarmı dillərinə,
dünyanın başqa xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuş, geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır. O öz
əsərlərində partiyanın çoxcəhətli fəaliyyətini layiqincə tərənnüm edir, respublikada baş verən hadisələri
obyektiv şəkildə işıqlandırır.
Süleyman Rəhimov eyni zamanda partiya xadimi və ictimai xadim kimi tanınmışdır. Yarım əsrdən
çoxdur ki, Sov.İKP sıralarındadır, uzun illər partiya işində çalışmış, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri
olmuşdur. Bu gün də ədəbi yaradıcılığı ilə yanaşı, fəal ictimai xadim kimi çalışır.
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Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin birinci katibi İmran Qasımov Azərbaycan xalq yazıçısı fəxri
adına layiq görülmüşdür. Bu ad ona 40 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı sahəsində
necə bir fədakar əsgər kimi çalışmağına görə, böyük ədəbi və ictimai fəaliyyətinə görə verilmişdir.
İmran Qasımov görkəmli nasir, dramaturq, publisist və eyni zamanda fəal ictimai xadimdir. Onun ədəbi
yaradıcılığı parlaq, orijinal istedadı ilə, qaldırılan problemlərin dərinliyi, yüksək sənətkarlığı ilə fərqlənir. İlk
yaradıcılıq addımlarından öz ilhamını cəmiyyətimizin aparıcı sosial qüvvəsi olan fəhlə sinfinin həyatının
təsvirinə həsr edən yazıçı bu böyük və nəcib mövzuya sadiq qalmışdır. Onun yaratdığı romanlar, pyeslər,
povestlər, hekayələr və dövri mətbuatda külli miqdarda publisistik çıxışları ədəbiyyatımızı xeyli
zənginləşdirmişdir.
Bir kommunist kimi, necə bir vətəndaş kimi, yazıçı kimi İmran Qasımov xalqa və partiyaya sədaqətlə
xidmət edir Həmin sədaqəti onun ədəbi yaradıcılığında da özünün parlaq ifadəsini tapır. İmran Qasımovun
əsərlərində partiyanın rəhbər rolu və təşkilatçılıq fəaliyyəti, xüsusən zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsi
sahəsində partiyanın apardığı iş dərindən göstərilmişdir, mənəvi problemlər, əxlaq-etika problemləri yüksək
yaradıcılıq səviyyəsində həll edilir.
İmran Qasımovun ədəbi və ictimai fəaliyyəti sovet xalqları dostluğunun möhkəmlənməsinə, Azərbaycan
ədəbiyyatı ilə rus ədəbiyyatı arasında qardaşlıq əlaqələrinin qüvvətlənməsinə, onların yaxınlaşmasına, başqa
qardaş xalqların yazıçıları ilə Azərbaycan yazıçılarının yaradıcılıq əlaqələrinin genişlənməsinə kömək edir.
İmran Qasımov respublikada böyük ictimai iş aparır. Uzun illər boyu Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə
Heyətinin katibi olmuş-dur, son illərdə isə Yazıçılar İttifaqına başçılıq edir. Eyni zamanda, o, SSRİ Yazıçılar
İttifaqı İdarə Heyətinin katibidir. Bu vəzifələrdə İmran Qasımovun partiya məsuliyyəti hissi böyük təşkilatçılıq
qabiliyyəti, bir rəhbər kimi istedadı tam şəkildə üzə çıxmışdır. Bütün bunların nəticəsində respublikada ədəbi
proseslərin rəhbərlik sahəsində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının fəaliyyəti xeyli güclənmiş, ədəbiyyatın
səviyyəsi yüksəlmişdir.
İmran Qasımov yaradıcı qüvvələrin sıx birləşməsinə, dostlaşmasına, birgə çalışmasına çox zəhmət sərf
edir. Bizi sevİndirən cəhətlərdən biri də budur ki, son illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Azərbaycan
yazıçılarının gənc nəslinin ərsəyə gəlməsinə, ideya və yaradıcılıq cəhətdən inkişaf etməsinə çox fikir verir,
onların öz yaradıcılığını püxtələşdirməsinə və səylə çalışmasına hər cür şərait yaradır.
İmran Qasımov SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi kimi respublikada da, onun hüdudlarından kənarda da Moskvada və başqa şəhərlərdə fəal iş aparır. Öz dərin mənalı, siyasi cəhətdən dolğun, əsaslı və ədəbi cəhətdən
zəngin çıxışları ilə o, Azərbaycan ədəbiyyatının nailiyyətlərini Sovet İttifaqında və xarici ölkələrdə təbliğ edir.
İmran Qasımov Azərbaycan ədəbiyyatına görkəmli xadim kimi, oxucuların qəlbinə istedadlı söz ustadı kimi
daxil olmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi İlyas Əfəndiyev Azərbaycan xalq yazıçısı fəxri adına
layiq görülmüşdür. İlyas Əfəndiyev təxminən 50 ildir ki, Azərbaycan sovet ədəbiyyatında fəaliyyət göstərir,
bütün istedadlı yaradıcılığı ilə ona bağlıdır. Bir çox romanların və pyeslərin müəllifi olan İlyas Əfəndiyev
respublikada yazıçı və dramaturq kimi xalq tərəfindən tanınmış, bəyənilmiş və sevilmişdir. Onun əsərləri,
ümumİttifaq oxucularına da yaxşı tanışdır.
İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı çoxcəhətlidir. Onun romanları, povestləri, hekayələri, pyesləri müasir
həyatımızı gözəl tərənnüm edir, xalqın inqilabi mübarizəsini, Sovet hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycanda
əmələ gəlmiş böyük dəyişiklikləri dərin və ətraflı surətdə əks etdirir.
İlyas Əfəndiyevin əsərləri həm də yüksək sənətkarlığına görə fərqlənir, oxucuya böyük estetik təsir
bağışlayır. Onun kitablarında həm körpüsalanların çətin işi, həm neftçilərin qəhrəmanlıq əməyi, həm müasir
həyatı, həm də Azərbaycan ziyalıları arasında mənəvi-psixoloji proseslər inandırıcı şəkildə və dərindən əks
etdirilmişdir. Öz yaradıcılığında "yazıçı cəmiyyətimizin mənəvi təşəkkülünü və inkişafmı diqqətlə izləyir, onun
mənasını açıb göstərir, bugünkü həyatımız üçün də, gələcək həyat üçün də nümunə olan adamların parlaq
obrazlarmı yaradır. O öz sənətkarlığı ilə zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsində fəal iştirak edir.
Şair Nəbi Xəzri respublikanın əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülmüşdür. O, müasir
ədəbiyyatımızın, Azərbaycan şairlərinin İndiki nəslinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Azərbaycan
poeziyasının zəngin ənənələrini davam etdirərək Nəbi Xəzri ədəbiyyatımıza ilhamla xidmət göstərir, onun
inkişafına fəal kömək edir.
Azərbaycan şer sənəti ən qədim sənətlərdən biridir. Biz tariximizlə, xüsusən ədəbiyyatımızın və şerimizin
tarixi ilə fəxr edirik. Biz həm də onunla fəxr edirik ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, o cümlədən şer sənəti Sovet
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hakimiyyəti dövründə daha yüksək zirvələrə qalxmışdır, bu isə bizim müasir şairlərimizin yaradıcılıq
fəaliyyətinin bəhrəsidir. Onların içərisində Nəbi Xəzri öz layiqli yerini tutmuşdur. Nəbi Xəzri öz şerlərində
xalqımızın həm qəhrəman keçmişini, həm də bugünkü həyatını və sabahmı yüksək ustalıqla, fitri sənətkarlıqla
tərənnüm edir. Öz şerlərində və poemalarında şair cəmiyyətimizin inkişafı üçün, İndiki nəslin tərbiyəsi üçün
birinci dərəcəli əhəmiyyəti olan problemlər qaldırır. Həm də müəllifin mövqeyi həmişə aydın şəkildə birləşdirir,
onun partiyaya, xalqa bağlılığı, onlara sədaqətlə xidməti nümayiş etdirilir.
Nəbi Xəzrinin lirikası, poemaları, bütün bədii əsərləri, publisistik çıxışları ictimaiyyətimiz tərəfindən,
xalqımız tərəfindən seçilir. Onun əsərləri dillərdə əzbər olub, bir çox şerlərinə musiqi bəstələnib, incəsənətimizi
bəzəyən mahnılar yaradılıb. Nəbi Xəzrinin şerləri təkcə Azərbaycan dilində deyil, həm də rus dilində və başqa
qardaş sovet xalqlarının dillərində, dünyanın bir sıra xalqlarının dillərində səslənir.
Nəbi Xəzri ədəbi yaradıcılıqla, eyni zamanda böyük ictimai iş aparır. Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə
Dostluq və Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin sədri kimi o, son illərdə bu mühüm sahənin işini
yaxşılaşdırmaq üçün çox zəhmət çəkmişdir. Bu cəmiyyət ədəbiyyat və incəsənətimizin, Sovet Azərbaycanının,
bütün Azərbaycan xalqının nailiyyətlərinin xaricdə gözəl təbliğatçısıdır.
Qədimdən bəri qadınlar Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində layiqli yer tuturlar. Keçmişdə də, İndi də
yazıçılar arasında qadınlar az olsa da, onlar öz yaradıcılıq fəaliyyəti ilə həmişə mədəniyyətimizi zənginləşdirir,
onu mənəvi cəhətdən yüksəldirlər. İndi Azərbaycan yazıçıları ordusunda qadınlar özlərinə layiq yer tutaraq, səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Belə yaradıcı fəal qadınlardan biri do Xalidə Hasilovadır. O, Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, yazıçı və ictimai xadimdir. Sovet ədəbiyyatının inkişafın-da xidmətlərinə,
mətbuatda səmərəli işinə görə və anadan olduğu gün münasibəti ilə "Azərbaycan qadını" jurnalının baş
redaktoru Xalidə Hasilova Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülmüşdür.
Xalidə Hasilova ədəbiyyat sahəsində uzun illər boyu böyük fəaliyyət göstərir. O öz bədii əsərlərində və
publisistik çıxışlarında xalqın həyatmı tərənnüm edir, böyük yazıçılıq məharəti ilə, qadın həssaslığı, qadın
incəliyi ilə oxuculara çatdırır. Xalidə Hasilova eyni zamanda respublika mətbuatında səmərəli fəaliyyət göstərir
Səkkiz ilə yaxındır ki, "Azərbaycan qadını" jurnalının baş redaktoru vəzifəsini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir.
Bu jurnal böyük tarixə malikdir. Altı il bundan əvvəl biz jurnalın 50 illik yubileyini qeyd etdik. Jurnal
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olundu. Yubileydən sonra onun fəaliyyəti daha da yaxşılaşmışdır. Biz
şadıq ki, jurnal öz siyasi, ictimai və ədəbi səviyyəsini ilbəil yüksəldərək respublika partiya təşkilatına böyük
yardım göstərir. Jurnal respublika zəhmətkeşlərinin və birinci növbədə qadınların ideya-siyasi tərbiyəsində
mühüm rol oynayır.
Biz "Azərbaycan qadını" jurnalının nömrələrini həmişə böyük maraqla oxuyuruq. Çünki Azərbaycan
qadınının həyatını geniş surətdə əks etdirən yeganə jurnaldır. "Azərbaycan qadını" jurnalı qadınlarımızın çox
çətin, ağır tarixi keçmişini təsvir etməklə yanaşı onların bugünkü gözəl, xoşbəxt həyatını da maraqlı və
məzmunlu məqalələrlə, fotoşəkillərlə, hekayələrlə və şerlərlə parlaq şəkildə əks etdirin. Bu sahədə Xalidə
Hasilova bir yazıçı kimi, mətbuat iş-çisi kimi, ictimai xadim kimi mühüm rol oynayır.
Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının ən mühüm xüsusiyyətlərindən bir ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizdə hər
bir xalq öz klassik irsini dirçəltmək və müasir ədəbiyyatını yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün öz bədii
yaradıcılığını başqa xalqlara tanıtmaq üçün imkan və hər cür şərait əldə etmişdir. İndi Azərbaycan oxucuları rus
klassiklərinin və müasir rus yazıçılarının əsərləri ilə, ölkəmizin başqa xalqları yazıçılarının, habelə tərəqqipərvər
xarici ədiblərin yaradıcılığı ilə ana dilində tanış ola bilirlər. Eləcə də bizim ədəbiyyatımızın gözəl nümunələri
rus dilinə və başqa qardaş sovet xalqlarının dillərinə, habelə xarici dillərə tərcümə olunur. Bu mənada bədii
tərcümənin rolu böyükdür. Sovet hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycanda bədii tərcümənin misilsiz inkişafı,
bugünkü yüksək səviyyəsi ədəbiyyat və mədəniyyətimizin böyük nailiyyətlərindən biridir. Yazıçılarımız bu
mühüm sahədə böyük fəaliyyət göstərirlər.
Bu gün adlarını çəkdiyim yazıçı və şairlərin demək olar ki, hamısı öz yaradıcılığı ilə yanaşı, bədii tərcümə
ilə də məşğul olurlar. Yazıçı İshaq İbrahimov da tərcümə işində böyük fəallıq göstərir. O, klassik və müasir rus
nasirlərinin və dramaturqlarının tam bir sıra əsərlərini Azərbaycan dilənə çevirmiş və beləliklə, çoxmillətli sovet
ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri ilə tanış olmaqda Azərbaycan oxucularına və tamaşaçılarına kömək etmişdir.
İshaq İbrahimovun bu sahədə böyük işi, habelə kinossenariçisi kimi və başqa ədəbi janrlarda fəaliyyəti onun
necə bir görkəmli ədəbiyyat xadimi və yazıçı-tərcüməçi olduğunu aydın göstərir.
Bu fəaliyyətinə görə İshaq İbrahimov respublikanın əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq
görülmüşdür.
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Son illərdə İ.İbrahimov Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi vəzifəsində çalışır və bu
sahədə də həm bədii tərcümə işinin inkişafına, həm də Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının işinin ümumən
yaxışlaşmasına kömək göstərir.
Beləliklə, biz bu gün təltif olunan yoldaşlar haqqında öz fikirlərimizi və duyğularımızı ifadə etdik. Mənə
elə gəlir ki, buraya toplaşanların hamısı deyilmiş sözlərə şərikdir. Deyə bilərəm ki, bu xoş sözləri mənim oxucu
kimi, ədəbiyyat və incəsənətimizin pərəstişkarı kimi ürək sözlərimdir. Bu sözlər təltif olunmuş yoldaşların
xidmətləri, onların fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə əlaqədar sözlərdir.
Əmin olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, bu xoş sözlər və verilən qiymətlər, ürək arzuları və səmimi
duyğular təltif olunan yol-daşları daha da ruhlandıracaq, onları daha qızğın fəaliyyət göstərməyə, yeni əsərlər
yaratmağa sövq edəcək, onlar üçün müəyyən qədər ilham mənbəyi olacaqdır.
Əziz yoldaşlar, sizin hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə möhkəm cansağlığı, səadət və xoşbəxtlik
arzulayıram. Ümidvaram ki, sizin gələcək fəaliyyətiniz və gələcək həyatınız daha səmərəli olacaqdır. Siz öz
həyatınızda və yaradıcılığınızda bütün nailiyyətlərinizə, arzularınıza, istəklərinizə nail olasınız.
"Kommunist" qəzeti, 18 may 1980-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 98-106.
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YAZIÇILARIN ÜMUMİTTİFAQ YARADICILIQ KONFRANSINDA MƏRUZƏSİ
(27 oktyabr 1980-ci il)
I
Əziz yoldaşlar! Hörmətli əcnəbi qonaqlar!
Dostlar! Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, söz ustalarının bu gün Bakıda başlanmış Ümumittifaq
konfransı partiyanın etimadını və ümidlərini şərəflə doğruldacaqdır. Ümidvarıq ki, İndiki görüş xalqların
qardaşlığı və dostluğu, sovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyi idealları naminə cəmiyyətimizin
mənəvi səylərinin səfərbər edilməsində yaradıcı işçilərin bütün dəstələri üçün yeni stimul olacaqdır.
Azərbaycan zəhmətkeşləri ölkənin milyon-milyon oxucusu arasında öz əsərləri ilə tanınan və sevimli
ədəbiyyat ustalarının respublikanın paytaxtına toplaşması xəbərini böyük sevinclə qarşılamışlar. Biz
Azərbaycana gəlişinizi xalqımızın yaradıcı əməyinə, onun ədəbiyyatının, bütün çoxcəhətli mədəniyyətinin
nailiyyətlərinə diqqət və hörmətin ifadəsi hesab edirik.
İcazə verin, Sovet İttifaqının, sosialist dövlətlərinin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin bədii söz ustalarının
konfransına gələnlərin hamısını respublikanın hökuməti və bütün zəhmətkeşləri adından ürəkdən salamlayım.
Əziz dostlar, sizə yeni, cəsarətli yaradıcılıq axtarışları və nailiyyətləri, möhkəm cansağlığı, şəxsi səadət və əminamanlıq arzulayırıq.
Ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında konfransın əhəmiyyətini onun mövzusu müəyyən edir.
"Xalqların dostluğu - ədəbiyyatların dostluğudur. Yazıçı sözü sovet adamının beynəlmiləl və vətənpərvərlik
tərbiyəsində fəal qüvvədir".
Marksist-leninçi ideya-estetik platformasına görə vahid olan sovet ədəbiyyatı ölkəmizdə bütün millətlərin
böyük yazıçılar ordusunun yaradıcılıq səylərinin bəhrəsidir. Hansı millətə mənsub olmasından, harada yaşayıb
işləməsindən asılı olmayaraq, sovet yazıçısı bütün xalqımızın nümayəndəsi kimi çıxış edir. Əsərlərinin fərdi
xüsusiyyətlərinə və milli təkraredilməzliyinə baxmayaraq, sovet ədəbiyyatı yeni tipli ədəbiyyat kimi
cəmiyyətimizin beynəlmiləl xarakterini, beynəlmiləlçilik mahiyyətini, sovet ədəbiyyatlarının və yazıçıların
özlərinin dostluğunu və qardaşlığını ifadə edir. Sovet İttifaqının bütün guşələrindən, bütün qardaş müttəfiq
respublikalar dan ədəbiyyatçıları Azərbaycan torpağına toplayan konfransımız buna gözəl misaldır.
Ədəbiyyatçıları buraya dostluğu və qarşılıqlı əlaqəni daha da möhkəmləndirmək arzusu, bu günün, yetkin
sosializm dövrünün adamının ruhuna və qəlbinə təsir göstərməyin yollarını və bədii vasitələrini yaradıcılıq
mükamiləsində açıq diskussiyada tapmaq arzusu gətirmişdir. Onların buraya övladlarımızın və nəvələrimizin
taleyinə, ölkəmizin sabahına, bütün planetin gələcəyinə göstərilən qayğı gətirmişdir. Çünki Sergey Yeseninin
yazdığı kimi, "şairlərin damarlarından eyni qan axır".
Biz əminik ki, inqilabın səfərbər etdiyi və ruhlandırdığı sove yazıçıları partiya xəttinin həyata keçirilməsi
uğrunda mübarizənin ön sıralarında addımlayacaq, həmişəki kimi sovet xalqının əzəmətli nailiyyətlərinin
qaynağında olacaq, dövrün nəbzini həssaslıqla tutaraq elə yeni əsərlər "nəslimiz haqqında dövrümüz, onun
həyəcanları və xariqələri haqqında ürək və qəlb xatirəsini nəsillərdən-nəsillərə ötürür.
Yoldaşlar!
Böyük Oktyabr "Xalqlar həbsxanasını" - çar imperiyasını yer üzündən süpürüb atmış və çoxmillətli
Rusiyanın ən yaxşı övladlarının ağ gün haqqındakı arzusu həqiqətə çevrilmişdir, elə bir gün ki, A.S.Puşkinin
peyğəmbərliklə dediyi kimi, "xalqlar kini-küdurəti unudacaq, vahid ailədə birləşəcəklər".
Özbək şairi Qafur Qulam bu vahid ailəni çox gözəl tərənnüm etmişdir:
Əbədi qardaş edib dostluq bizim xalqları,
Böyük bir ailəyik, qovuşmuşuq səhərlə.
Üfüqdən işıq saçır kommunizm baharı,
Səadətə gedirik pozulmaz cərgələrlə.
Xalqların dostluğudur bu birliyin əsası,
Gələcəyin nurudur arazumuz, əməlimiz.
Zəfərlərə aparır bizi dostluq dünyası,
Ona sadiq olmağa qəlbən and içmişik biz.
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Dünya sosializm sisteminin yaranması və inkişafı Böyük Oktyabrın qələbəsindən sonra çox mühüm tarixi
hadisə olmuşdur. Sosializm birliyi ölkələri ictimai tərəqqini sürətləndirən güclü amilə çevrilmişdir. Onlar bütün
qitələrdə siyasi iqlimə də getdikcə daha böyük müsbət təsir göstərirlər.
Milli azadlıq inqilabları müstəmləkə sistemini süpürüb atmış, imperializmin dayaqlarmı xeyli
sarsıtmışdır. Bütün qitələrdə yüzdən çox müstəmləkə və yarımmüstəmləkə öz milli istiqlaliyyətinə nail olmuş,
dövlət suverenliyi qazanmış, mütərəqqi inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Onların əksəriyyəti imperializmə
qarşı mübarizədə öz siyasi və iqtisadi hüquqlarmı getdikcə daha böyük səylə qoruyur və istiqlaliyyətini
möhkəmləndirməyə, xalqların sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəsini yüksəltməyə çalışır. Məsələn,
"Böyük Oktyabr sosialist inqilabı və Asiya, Afrika və Latın Amerikası xalqlarının milli azadlıq hərəkatı"
mövzusunda 1977-ci ildə Bakıda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları bu barədə çoxlu mühüm və
ibrətamiz məlumat vermişlər.
Sülh və sosializm qüvvələrinin nüfuzunun durmadan artması, milli azadlıq hərəkatının getdikcə coşqun
inkişafı imperialist irticaçılarının qızğın müqavimətinə rast gəlir. Sosializmin, azadlığın, sülhün düşmənləri
mütərəqqi prosesləri dayandırmaq, xalqların qarşılıqlı surətdə əməkdaşlığına mane olmaq, dünyanı "soyuq
müharibə" şəraitinə qaytarmaq üçün çılğın cəhdlər göstərirlər. Onlar Yaxın Şərqdə müharibə partlayışı
təhlükəsini hər vasitə ilə saxlayır, azad Əfqanıstana qarşı pozuculuq hərəkətləri edir, İran və İraq arasında hərbi
münaqişəni qızışdırırlar.
Lakin irticanın fitnələri puça çıxacaqdır. Ölkəmizin və bütün sosializm birliyinin etibarlı və məqsədyönlü
siyasəti onların qarşısını kəsir. Bu bütün xalqların mənafeyini ifadə edən siyasətdir, bütün xeyirxah adamların
arzularına uyğun siyasətdir.
Rus xalqı vaxtı ilə əsarət altında olan və geridə qalan xalqların dirçəlişi və inkişaf naminə fədakarlıqla və
şüurlu surətdə məhrumiyyətlərə qatlaşmışdır. O, öz böyük maddi və mənəvi sərvətini. çox zəngin tarixi
təcrübəsini ölkənin hər bir qardaş xalqı ilə səxavətlə bölüşdürür.
Azərbaycanın xalq şairi Rəsul Rza Azərbaycan xalqının duyğu və fikirlərini, onun rus qardaşına
məhəbbət və minnətdarlığını ifadə edərək yazmışdır:
Qurtuluş yollarında o, bizə rəhbər oldu.
Bayrağımız qələbə, nəğməmiz zəfər oldu.
Uçdu xalqlar məhbəsi, ellər bərabər oldu.
Zülmətlər parçalandı, ömrümüz səhər oldu.
Nəğməmiz, şüarımız rus xalqına eşq olsun!
Məlum olduğu kimi, bəşəriyyət çoxmillətlidir. Dünyada iki mi-nə qədər millət, xalq, tayfa vardır. Onların
90 faizdən artıq hissəsi çoxmillətli və çoxtayfalı dövlətlərin tərkibində yaşayır. Başqa sözlə desək, dövlətlərin
əksəriyyəti əhalisinin tərkibinə görə çoxmillətlidir. O yerdə ki, kapitalizm hökmranlıq edir, o yerdə ki, xüsusi
mülkiyyət adamları özgələşdirir, orada milli münasibətlər siniflərin antaqonizmini əks etdirməklə bərabər,
xalqlar arasında münaqişə, ziddiyyət, düşmənçilik və yadlaşma mənbəyinə çevrilir. İnkişaf etmiş sosializm
cəmiyyətini dünyada ilk dəfə yaradan Oktyabr Vətəninin tarixi xidməti də bundadır ki, o, millətlərin və
xalqların qarşılıqlı münasibətlərində yeni dövr - proletar beynəlmiləlçiliyi, xalqların dostluğu, qardaşlığı və
bərabər hüquqlu əməkdaşlığı dövrünü açmışdır.
Sovet Azərbaycanı sosialist ictimai quruluşunun, ölkəmizin xalqlarının dostluğunun və qarşılıqlı
yardımının həyatverici qüvvəsini əyani şəkildə nümayiş etdirən bu qardaşlıq kitabına parlaq səhifələr yazmışdır.
Onun müvəffəqiyyətləri, çoxəsrlik sosial-iqtisadi gerilikdən müasir ictimai tərəqqinin zirvələrinə nəhəng
sıçrayışı milli məsələnin sosialistcəsinə həllinin Sovetlər ölkəsi xalqları üçün səciyyəvi, milli azadlıq, tərəqqi və
demokratiya uğrunda mübarizə aparan xalqlar üçün bir çox cəhətlərdən ibrətamiz nümunəsidir.
Azərbaycanın elm, ədəbiyyat və incəsənəti yeni nailiyyətlərlə zənginləşmiş, ictimai-siyasi həyat daha
zəngin, daha dolğun olmuşdur.
...Beynəlmiləlçilik ənənələri bizim çox böyük sosial və mənəvi sərvətimizdir. İndi hər bir kollektivin, hər
bir evin, hər bir ailənin həyatına, mühitinə beynəlmiləlçilik ruhu hakim kəsilmişdir. Respublikanın tərəqqisində
hərəkətverici qüvvələrdən biri də məhz budur. Bu sərvəti artırmağı, yeni təcrübə ilə zənginləşdirməyi,
millətlərarası, respublikalararası intensiv qarşılıqlı əlaqələri daha da genişləndirməyi biz respublikanın bütün
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çoxmillətli zəhmətkeşlər ailəsinin borcu hesab edirik. Bu bizim daha dinamik irəliləyişimiz üçün ən möhkəm
təminatdır.
II
Yoldaşlar! İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyəti əsl tükənmə: mənəvi, ideya-əxlaqi potensiala malikdir. Bu
potensial bütün sovet respublikalarının milyonlarla əməkçisinin birgə zəhməti ilə yaradılmışdır. Yaradıcı
ziyalılar sovet xalqının vahid və çoxmillətli mənəvi mədəniyyətinin yaranmasına və zənginləşməsinə sanballı
kömək göstərirlər. Sovet xalqının ümumi mənəvi sərvətlərinin sosialistcəsinə yaradılmasının önündə sovet
yazıçılarının beynəlmiləl dəstəsi gedir.
Bütün dövrlərdə və hər bir cəmiyyətdə qabaqcıl bədii ədəbiyyat yüksək vətəndaşlıq pafosu ilə
aşılanmışdır. Yazıçılar öz dövrünün; sosial və mənəvi həyatına heç vaxt biganə qalmamışlar. Maksim Qorki
deyirdi: "Ədəbiyyatçı sinfin gözü, qulağı və səsidir. O bunu boynuna almaya bilər, inkar edə bilər. Lakin o,
həmişə və hökmən sinfin əzasıdır, hissiyyat orqanıdır. O, öz sinfinin, öz qrupunun əhval-ruhiyyəsini, arzusunu,
həyəcanlarını, ümidlərini, ehtirasını, marağını, qüsurlarını və məziyyətlərini qavrayır, formalaşdırır, təsvir edir...
O heç vaxt "adi insan" olmamışdır və ola da bilməz". Əsl sənətkarlar öz dövrü, öz cəmiyyəti, öz xalqı qarşısında
və bəşəriyyət qarşısında çox dərin vətəndaş məsuliyyəti hissi ilə yaşamış və əsərlər yaratmışlar.
Sovet yazıçıları Vətən və dünya klassikasında ən yaxşı, ən nəcib nə varsa, hamısını əks etmişlər. Onlar
özlərinin tarixi vəzifəsini, sosialist cəmiyyəti qarşısında, sovet xalqı qarşısında borcunu, yeni dünyanın
ədəbiyyatını təmsil etmək məsuliyyətini heç vaxt unutmurlar. Sovet yazıçısı cəmiyyətin dəyişdirilməsi kimi
böyük işdə partiyanın fəal köməkçisidir.
Sovet yazıçılarının bir-biri ilə mənəvi doğmalığının çoxəsrlik dərin kökləri vardır. Ölkəmizin müxtəlif
xalqlarının övladları olan görkəmli yazıçılar və şairlər humanist dostluq və qardaşlıq ideyalarının carçısı kimi
çıxış etmişlər. Bütün dövrlərdə hər xalqın tərəqqipərvər ədəbiyyatı millətlərarası ünsiyyətin ən fəal vasitəsi
olmuşdur. Xalqın sosial-tarixi təcrübəsinin və nailiyyətlərinin bütün milli rəngarəngliyi ilə canlandıran
tərəqqipərvər ədəbiyyat xalqın təkraredilməz simasını, beynəlmiləl qarşılıqlı fəaliyyətə və ünsiyyətə obyektiv
tələbatını, başqa xalqlar arasındakı yerini daha parlaq şəkildə ifadə etmişdir və ifadə edir. İrticanın və cəhalətin
tüğyan etdiyi, hətta ən zülmətli dövrlərdə ölkəmizin xalqlarının tərəqqipərvər ədəbiyyat xadimləri özlərinin
yaradıcılığı, mütərəqqi fəaliyyəti ilə xurafata qarşı mübarizə aparmış, dostluğa və birliyə yol açmış, gələcək
beynəlmiləl qardaşlığın təməlini qoymuşlar.
Böyük Oktyabr ictimai həyatın inqilabi yolla dəyişdirilməsinin yeni, əsl xalq ədəbiyyatının ədəbiyyatla
cəmiyyət arasında əvvəllər misli görünməmiş qarşılıqlı münasibətlərin təməlini qoydu. Sosializm xalq
kütlələrində nəhəng mənəvi yüksəlişə, biliklərə, kitaba, bədii sərvətlərə qarşısıalınmaz meyl oyatdı. Sosializm
ən qədirbilən oxucunu - əməkçini xalqa ədəbiyyata qovuşdurdu. Sosializm, partiya yazıçı qarşısında insanın
mənəvi əxlaqi cəhətdən kamilləşdirilməsi kimi nəcib vəzifə qoydular, ona insan qəlbinin mühəndisi rolunu
etibar etdilər. Sosializm, partiya yazıçıya hərtərəfli qayğı göstərdilər, istedadların tərəqqisi, azad bədii
yaradıcılıq üçün əlverişli şərait yaratdılar. Sosializm "ölkənin ən yaxşı hissə-sini, onun qüvvətini təşkil edən,
onun gələcəyi olan milyonlarla və on milyonlarla zəhmətkeşə" xidmət edən azad ədəbiyyat haqqında Leninin
arzusunu həqiqətə çevirdi.
Bizim ədəbiyyat yeni həyat quruculuğu ilə, insanların şüurundakı dərin dəyişikliklərlə birlikdə
qüvvətlənmiş və inkişaf etmişdir. Coşqun sosial-iqtisadi yüksəliş prosesi ölkənin millət və xalqlarının mənəvi
dirçəlişinə, forma və məzmun etibarı ilə zəngin sosialist milli ədəbiyyatlarının yaranmasına təkan vermişdir.
Sosializm quruculuğunun bütün mərhələlərində Kommunist Partiyası bədii yaradıcılıqla məşğul olan milli
ziyalı kadrlarının tərbiyələndirilməsinə, milli ədəbiyyatların hərtərəfli inkişafı, onların dostluğu və qarşılıqlı
surətdə zənginləşməsi üçün əlverişli şərait yaradılmasına daim diqqət yetirmişlər.
Ölkədə 77 milli ədəbiyyat yaranmışdır və müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. 1979-cu ildə SSRİ-də 63 xalqın
dilində ədəbiyyat nəşr edilmişdir. 60 il ərzində Sovetlər ölkəsi xalqlarının dillərində 5,211 min adda kitab
çıxmışdır.
Bizdə, Azərbaycanda kitab nəşrinin miqyası milli mədəniyyətin və ədəbiyyatın diqqətəlayiq
müvəffəqiyyətlərinə parlaq misaldır. Təkcə 1979-cu ildə respublikada ümumi tirajı 13 milyon 800 mi; nüsxə, o
cümlədən Azərbaycan dilində 11 milyon 100 min nüsxə olan 1.300-dən çox kitab və kitabça çıxmışdır.
SSRİ-nin qardaş xalqlarından hər birinin sosialist milli ədəbiyyatının təşəkkülündə və inkişafında rus
ədəbiyyatının böyük və səmərəli rolu vardır. Rus ədəbiyyatı əxlaqi, estetik, ideya-mənəvi sərvətlərin çox zəngin
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xəzinəsi, rus xalqının yaradıcılıq dühasının zirvəsidir. Bu ədəbiyyat səxavətlə dostluq və qardaşlıq toxumu
səpmiş, bir çox xalqların milli ədəbiyyatlarının təşəkkülünə səmərəli təsir göstərmiş, onların mənəvi oyanışına
təkan vermişdir. Rus ədəbiyyatının tarixi xidməti bundan ibarətdir ki, o, həmişə məzlumların və binəsiblərin,
alçaldılanların və təhqir edilənlərin tərəfində durmuş, hüquqsuz xalqları mərdliklə müdafiə etmiş, onları azadlıq
mübarizəsinə qaldırmış, Ümumrusiya inqilabi hərəkatına qoşmuşdur. Rus ədəbiyyatı xalq həyatının gur çayı
olmuş, onun tarixinin bütün mərhələlərini əks etdirmiş, dövrün mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikrini, xalqların
dostluq və qardaşlığı kimi yüksək humanist idealları müasirlərə çatdırmışdır. Odur ki, milli ədəbiyyatların ən
yaxşı nümayəndələri ilhamı, sənətkarlığı, bədii-estetik və mənəvi prinsipləri rus mədəniyyəti çeşməsindən əxz
etmiş və əxz edirlər. Özü coşqun inkişafda olan rus sovet ədəbiyyatı - vahid çoxmillətli ədəbiyyatımızın bu
aparıcı qüvvəsi bu gün də ölkəmizin bütün xalqlarının ədəbiyyatlarının çiçəklənməsinə qüdrətli və səmərəli təsir
göstərir.
Getdikcə artan bu təsirin öz qanunauyğunluğu vardır: cəmiyyətin mənəvi səviyyəsi yüksəldikcə, onun
ideya-əxlaqi potensialı artdıqca A.Puşkinin, M.Lermontovun, N.Qoqolun, A.Ostrovskinin, M.Saltıkov-Şedrinin,
F.Dostoyevskinin,
N.Nekrasovun,
L.Tolstoyun,
A.Gertsenin,
V.Belinskinin,
N.Çernışevskinin,
N.Dobrolyubovun, A.Radişşevin, A.Qriboyedovun, İ.Turgenevin, A.Qonçarovun, A.Çexovun və onların gözəl
varisləri və davamçıları olan M.Qorkinin, V.Mayakovskinin, N.Ostrovskinin, A.Tolstoyun, N.Tixonovun,
M.Şoloxovun, K.Fedinin, A.Fadeyevin, A.Blokun, S.Yeseninin, M.İsakovskinin, A.Surkovun, K.Paustovskinin,
A.Tvardovskinin, K.Simonovun, L.Leonovun, G.Markovun, V.Katayevin, B.Lavrenyovun, İ.Yerenburqun,
A.Makarenkonun, A.Qaydarın, D.Qraninin, A.Çaykovskinin, N.Qribaçovun və bir çox başqalarının bütün
dünyada məşhur olan böyük adları hər bir sovet adamına bir o qədər doğma və əziz olur.
Rus ədəbiyyatının cazibə qüvvəsini artıran böyük bir xüsusiyyəti budur ki, həmin ədəbiyyat başqa
xalqların ədəbiyyatlarına səmərəli təsir göstərmək kimi gözəl qabiliyyətə malik olmaqla bərabər, onların
nailiyyətlərini əxz edib öz canına hopdurmağa, öyrətməklə yanaşı, həm də cəsarətlə dərs almağa qeyri-adi
həvəslə çalışır. Rus ədəbiyyatının bu xassəsi Puşkin poeziyasında daha parlaq təcəssüm etmişdir. Dostoyevski
bu poeziya haqqında yaxşı demişdir: "Puşkinin başqa cəhətlərini deyil, yalnız bir cəhətini, onun yalnız bir
xüsusiyyətini götürün: dünyaya, bəşəriyyətə, bütün hadisələrə öz münasibətini bildirməsini. O, dünyanın bütün
ədəbiyyatlarmı mənimsəyir, bunların hər birini o dərəcədə başa düşür ki, öz poeziyasında əks etdirir, lakin elə
əks etdirir ki, özgə xüsusiyyətlərin əsl ruhu, ən məhrəm sirləri onun poeziyasına keçir..."
Ədəbiyyatların qarşılıqlı təsiri yeni şey deyildir. Bütün ümumbəşəri mədəniyyət kimi dünya ədəbiyyatı da
sadəcə olaraq milli mədəniyyətlərin və ya ədəbiyyatların məcmusu deyildir, ən əvvəl onların məhz tarixi
qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı nüfuz prosesində yaranan müəyyən vəhdətidir. Heç bir xalq başqa xalqların
nailiyyətlərindən istifadə etmədən inkişaf edə bilməz. K.Marks öyrədir ki, hər millət "başqalarından öyrənə bilər
və öyrənməlidir".
Demək olar ki, bədii ədəbiyyat xalqların mənəvi ünsiyyətinin, onların bir-birini başa düşməsinin, sərvət
və nailiyyətlər mübadiləsinin ən geniş, səmərəli, dərin nüfuz edən vasitəsidir. Əgər istismara əsaslanan ictimai
quruluş mədəniyyətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti və qarşılıqlı təsiri kimi mütərəqqi prosesi ləngidir, təhrif edir, ona
mane olurdusa, sosializm bu proses üçün ən geniş meydan açmış, onu həyatımızın qanununa çevirmişdir.
Aldeksandr Fadeyev deyirdi: "Mən başqa xalqların ədəbi sərvətləri ilə məmnuniyyətlə tanış oluram. Bu mənə
həm bilik, həm də zövq verir. Biz İndi-İndi başqa xalqlarda özümüz üçün gözəl adamlar kəşf edirik".
Milli mədəniyyətlərin tərəqqisində və yaxınlaşmasında rus dili dinamik, səmərəli, nüfuzedici rol oynayır.
Puşkin və Tolstoy dili bütün xalqlarımızın dostluq dilinə çevrilmişdir. O, ölkənin millət və xalqlarının təkcə
ünsiyyət saxlamasına deyil, həm də mənən yaxınlaşmasına imkan yaradan körpü olmuşdur. Rus dili çoxmillətli
dövlətimizin həyatında böyük rol oynayır, qardaş xalqların beynəlmiləl birliyinə kömək edir, mənəvi sərvətlərin
mübadiləsi, qardaş xalqların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi, onların beynəlmiləlçilik
şüurunun və psixologiyasının möhkəmlənməsi üçün hədsiz imkan açır.
Rus dili özünün bədii-leksik zənginliyi ilə, cəmiyyətin siyasi, sosial-mədəni, elmi-texniki və bədii
həyatının bütün rəngarəngliyini dərindən ifadə etmək qabiliyyəti ilə nəhəng dildir. Rus dilinin nəhəngliyi
bundadır ki, o, SSRİ-nin qardaş xalqlarının dillərini üstələmiş, sıxışdırmamış, əksinə, bu dillərlə ahəngdar
şəkildə çulğalaşaraq həmin xalqların mədəniyyətləri və ədəbiyyatları qarşısında ən geniş üfüqlər açmış, onlarım
dünya meydanıma çıxmasına kömək etmişdir. Sovet ölkəsinin onlarca millətinin milyon-milyon adamı rus dili
vasitəsi ilə ümumbəşəri mədəniyyətə, dünya ədəbiyyatının misilsiz xəzinəsinə qovuşmuşdur. Nəhayət, rus dili
ona görə nəhəng dildir ki, qardaş mədəniyyətləri bölünməz monolit vahid şəklində sıx birləşdirmiş, onların hər
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birini beynəlmiləl nailiyyətlərlə və təcrübə ilə zənginləşdirmişdir.
Rus dili bütün sovet xalqının ümummilli sərvətidir, o, çoxmillətli mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın
iftixarı və şöhrətidir!
III
Əlverişli ictimai-siyasi şərait sıx və müntəzəm yaradıcılıq əlaqələrinə, müxtəlif millətlərin bədii
təcrübəsinin hərtərəfli və qarşılıqlı təsirinə, faydalı qarşılıqla fəaliyyətinə kömək etmişdir. Tarixi təcrübəsi və
yazıçının "yaşı" müxtəlif olan müxtəlif milli ədəbiyyatların estetik səviyyələri məhz mədəni quruculuqda qardaş
xalqların əməkdaşlığı sayəsində və bu əməkdaşlıq əsasında bərabərləşmişdir.
Bununla əlaqədar yeni mədəniyyət quruculuğunda Anatoli Vasilyeviç Lunaçevskinin bu sözlərini
xatırlatmaq istərdim: "Bəşəriyyət qarşısıalınmaz bir ahənglə mədəniyyətin beynəlmiləlləşməsi yolu ilə gedir.
Əlbəttə, milli zəmin uzun müddət, bəlkə də həmişəlik qalacaqdır, lakin beynəlmiləlçilikdə ümumbəşəri
simfoniyada milli motivlərin məhv edilməsini deyil, onların ancaq zəngin və sərbəst ahəngdarlığın ı nəzərdə
tutur".
Sosializm şəraitində, kütləvi informasiya vasitələrinin coşqun inkişafı əsrində ədəbiyyatların qarşılıqlı
təsiri prosesi müasir bədii prosesin ayrılmaz xüsusiyyətinə, hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Bunun
sayəsində milli ədəbiyyatlarının hər birinin bədii təcrübəsi və nailiyyətləri bir qayda olaraq başqa milli
ədəbiyyatların sərvətinə və nailiyyətinə çevrilir, onları yeni ideyalarla, mövzularla, süjetlərlə, obrazlarla
zənginləşdirir. Rus sovet ədəbiyyatının bədii təcrübəsi, ölkəmizin bütün xalqlarının bədii söz ustalarının
ukraynalılardan M.Bjanın, O.Qonçarın, A.Korneyçukun, A.Malışkonun, N.Rıbakın, M.Rılskinin, M.Stelmaxın,
V.Sosyuranın, P.Tıçinanın, beloruslardan P.Brovkanın, V.Bıkovun, Y.Kolasın, Y.Kupalanın, M.Tankın,
özbəklərdən Aybekin, Q.Qulamm, Zülfıyyənin, M.Şeyxzadənin, K.Yaşenin, Həmzə Həkimzadə Niyazinin,
qazaxlardan M.Auezovun, Cambulun, Q.Musrepovun, Q.Mustafinin S.Mukanovun, S.Seyfullinin, gürcülərdən
Q.Abaşidzenin, K.Qamsaxurdiyanın, N.Dumbadzenin, G.Leonidzenin, T.Tabidzenin, S.Çinovaninin,
azərbaycanlılardan Cəlil Məmmədquluzadənin, M.Ordubadinin, Cəfər Cabbarılınm, S.Vurğunun, litvalılardan
E.Mejelaytisin, S.Nerisin, P.Svirkanın, moldavanlardan Y.Bukovun, İ.Drutsenin, A.Lupanın, latışlardan
V.Latsin, Y.Sudrabkalnın, A.Upitin, qırğızlardan Ç.Aytmatovun, A.Tokombayevin, T.Sadıqbekovun,
taciklərdən S.Ayninin, Ə.Lahutinin, M.Tursunzadənin, türkmənlərdən B.Kerbabayevin, Q.Qurbannepesovun,
H.Muxtarovun, estonlardan P.Kuusberqin, Y.Smuulun, A.Yakobsonun, dağıstanlılardan S.Stalskinin və
R.Həmzətovun, tatarlardan Q.Bəşirovun, Musa Cəlilin və Q.Nəciminin, başqırdlardan M.Kərimin və S.Qudaşın,
kabardin A.Keşokovun və balkar Q.Quliyevin, abxaz G.Qulianın, kalmık D.Kuqultinovun, çukça Y.Rıtxeunun,
nivx V.Sanqinin və çox-çox başqalarının yaradıcılığı buna inandırıcı sübutdur. Onların kitabları Vətənimizin
bütün guşələrində oxuculara eyni dərəcədə əzizi və doğmadır, onları bizdə Sovet Azərbaycanında da tanıyır və
sevirlər. Sovet ədəbiyyatımızın böyüklüyü, xalqa, onun qayğılarına, ümid və arzularına yaxınlığı bunda özünü
dönə-dönə göstərir.
Yoldaşlar! Çoxmillətli sovet mədəniyyətinin yaranması və inkişafı sosializmin tarixi nailiyyətidir. Bu,
əvvələn, SSRİ-nin bütün qardaş xalqlarının məzmunca sosialist və formaca milli mədəniyyətlərinin təşəkkülü,
ikincisi, ölkəmizin millət və xalqlarının keçmiş mənəvi yadlığının tamamilə və birdəfəlik aradan qaldırılması,
üçüncüsü, marksizm-leninizm, proletar beynəlmiləlçiliyi prinsipləri əsasında qardaş mədəniyyətlərin dönməz,
qırılmaz qarşılıqlı əlaqələrinin bərqərar edilməsi deməkdir. Qardaş milli mədəniyyətlərin ideya, dünyagörüşü
təməli ümumi, sosialist təməlidir, bu mədəniyyətlər vahid partiyalılıq və əsl xəlqilik prinsipləri üzərində
qurulur, SSRİ xalqlarının tarixi müqəddəratının ümumiliyini, onların sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, ideoloji
birliyini əks etdirir.
Vahid sovet mədəniyyəti şəklində birləşmiş milli mədəniyyətlərin beynəlmiləl ümumiliyinin özü böyük
beynəlxalq əhəmiyyəti olan hadisədir. Çünki müasir cəmiyyətin mənəvi tərəqqisinin ən mütərəqqi, ən
perspektivli meyllərini təcəssüm etdirir. Çoxmillətli sovet sosialist ədəbiyyatı prinsipcə yeni keyfiyyətə
malikdir. Onun bu keyfiyyəti dünya mədəniyyətinin beynəlmiləl ideya-estetik, bədii təcrübə ilə
zənginləşdirmişdir və zənginləşdirməkdə davam edir.
Dünya sosializm birliyi ölkələrinin xalq ədəbiyyatları bəşəriyyətin mənəvi tərəqqisində real sosializmin
xidmətini artırır. Onların hər biri öz təkraredilməz sosialist tarixi, milli bədii-estetik təcrübəsini və
nailiyyətlərini təqdim edir. İndi sosializm ölkələri yazıçılarını ideya yekdilliyindən, onların bir-birini
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zənginləşdirən yaradıcılıq əlaqələrinin qırılmazlığından, dünya sosializm sistemi xalqlarının ədəbiyyatlarının
qarşılıqlı təsiri və yaxınlaşması kimi intensiv proseslərdən tam əsasla danışmaq olar.
Sovet İttifaqının ictimaiyyəti müstəmləkə zülmündən azad olan, milli istiqlaliyyət və demokratiya yoluna
qədəm qoyan ölkələrin ədəbiyyatına böyük maraq göstərir. Biz inkişaf etməkdə olan dövlətlərin
ədəbiyyatlarının sürətlə inkişafına, bütün qitələrin ölkələrində onların nailiyyətlərinin etiraf edilməsinə şadıq.
Konfransımızda sosialist dövlətlərinin və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ədəbiyyatları nümayəndələrinin
iştirakı bizi sevindirir. Səmimi qəlbdən onlara xalqın mənafeyinə nəcib xidmətdə yeni böyük yaradıcılıq
nailiyyətləri arzulayırıq.
IV
Bütün qardaş ədəbiyyatlarla sıx əlaqə şəraitində inkişaf edən müasir Azərbaycan ədəbiyyatı sovet
ədəbiyyatının sosialist mahiyyətinin və istiqamətinin, beynəlmiləl ruhunun və xarakterinin konkret tarixi
təcəssümüdür.
Azərbaycan poeziyası, bədii ədəbiyyatı uzaq keçmişə dər köklərlə bağlıdır. Onun tarixi xalqın bədii
şüurunun yaranması və inkişafı tarixidir. İstibdadın və əsarətin, qatı islamın və dini fanatizmin tam hökmran
olduğu bir şəraitdə öz dahi yaradıcılarının şəxsində ədəbiyyat xalqın istək-arzularının ən mühüm ifadə forması,
azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda, sosialist ədalət və hüquq bərabərliyi uğrunda açıq və "üstüörtülü" mübarizənin
başlıca vasitələrin-dən biri idi. Xalqın həyatının bədii salnaməsi olan, öz dövrünün mütərəqqi və humanist
ideallarından qidalanan Azərbaycan klassikası həmişə nəcib və pak mənəvi ideallar, ideya-fəlsəfi axtarışlar
ədəbiyyatı olmuşdur.
Azərbaycan xalqının XII əsrdə intibah dövrünü keçirən ədəbiyyatı Xaqaninin və Nizaminin timsalında,
sonrakı əsrlərdə isə Nəsiminin, Füzulinin, Vaqifin, M.F.Axundovun, Sabirin timsalında dünya şöhrəti qazanmış,
Yaxın və Orta Şərq ölkələrində ədəbi prosesin estetik fikrinin inkişafına nəcib təsir göstərmiş, məsələn, Avropa
ədəbiyyatının yeni ideyalar, mövzular və süjetlərlə zənginləşdirmişdir. Dahi söz ustaları bizə böyük estetik
sərvətlər xəzinəsi, humanizm və xalqlar dostluğu kimi nəcib ideyaların çox zəngin bir aləmini qoyub getmişdir.
Biz parlaq simaların adı ilə zinətlənmiş böyük bədii sərvətə yiyələnmişik. Bu mənada irs, obrazlı desək,
bizim üçün, sovet adamı üçün, onun ictimai, mənəvi və estetik mövqeyinin formalaşması üçün işləyir.
Sovet hakimiyyəti Azərbaycan ədəbiyyatçılarının beynəlmiləl əlaqələrini ölçüyəgəlməz dərəcədə
genişləndirmiş, ədəbiyyatların dostluğunu yeni zirvəyə qaldırmışdır. Bu dostluq ictimai-siyasi əhəmiyyəti olan
geniş və dolğun prosesə çevrilmişdir. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının qardaş xalqların ədəbiyyatları ilə dostluğu
çoxlu qarşılıqlı təmasda, daimi yaradıcılıq əlaqələrində və əməkdaşlığında, tərcüməçilik fəaliyyətində,
görüşlərdə, ongünlüklərdə, müntəzəm surətdə keçirilən geniş ictimai rəy doğuran bir çox ədəbi-siyasi
tədbirlərdə öz ifadəsini tapır.
Azərbaycan torpağında Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Özbəkistan mədəniyyəti günlərinin, Gürcüstan
ədəbiyyatı və incəsənəti günlərinin, Ukraynada, Özbəkistanda, Zaqafqaziya respublikalarında Azərbaycan
mədəniyyət ustalarının yaradıcılıq hesabatlarının böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 1975-ci ilin oktyabrında keçirilən
sovet ədəbiyyatı günləri Azərbaycanın ideya və bədii həyatında dərin iz buraxmışdır. Günlər respublika
yazıçılar təşkilatının bədii yaradıcılığının, fəaliyyətinin güclənməsinə təsir göstərmişdir. Belə bir fakt razılıq
hissi doğurur ki, beş ildən sonra SSRİ Yazıçılar İttifaqı Ümumittifaq yaradıcılıq konfransının respublikamızın
paytaxtı, ordenli Bakı şəhərində keçirməyi lazım bilmişdir. Çoxdilli və əlvan sovet ədəbiyyatının ustalan öz
adları ilə bu ədəbiyyatın şanlı tarixinə zinət verən sənətkarlar burada yenidən görüşmüşlər.
Bədii əsərlər yazılması bütün yaradıcılıq qüvvələrinin və səylərinin maksimum cəmlənməsini tələb edən
mürəkkəb və çox vaxt olduqca uzun bir prosesdir. Buna görə də biz öz tərcümələri ilə Azərbaycan şairlərinin,
nasirlərinin və dramaturqlarının əsərlərinin məşhurlaşmasında böyük rol oynayan çoxmillətli sovet və xarici
ədəbiyyatının əsərləri ilə tanış etmək üçün çox iş görürlər. Burada Oleq Şestinskinin qədim Naxçıvan torpağına
həsr etdiyi misraları bilaixtiyar yada düşür:
Burda böyüməmişəm,
yolum keçməyibdir burdan.
Ancaq uşaq vaxtımdan,
Öyrədib ki, öz anam.
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Başqa dildə danışan
Xalqa rast gələn zaman
Ona əl verib o dəm:
"Mənim dostlarım!" - deyəm.
Bunun rəmzi mənası vardır ki, yaradıcılıq konfransımızın emblemi də məhz açıq kitabın misilsiz xalqlar
dostluğu kitabının səhifələri üzərində dostların görüşən əllərinin təsviridir!
Meydana gəldiyi ilk günlərdən Azərbaycan sovet ədəbiyyatı nümayəndələrinin diqqətəlayiq xidmətindən
xüsusi minnətdarlıqla danışırıq. Onların əməyi sayəsində Azərbaycanın klassikasının və müasir ədəbiyyatının ən
yaxşı nümunələri Ümumittifaq oxucusunu verilmiş, ölkəmizin hüdudlarından kənara çıxmışdır. Azərbaycan
tərcümələri, Azərbaycan yazıçı və şairlərinin böyük dəstəsi Azərbaycan oxucusunu rus və dünya klassiklərinin,
müasir sovet ədəbiyyatı realizmi əsasında inkişaf etmiş, Sovetlər ölkəsinin vahid və çoxmillətli ədəbiyyatının
tərkib hissəsi kimi bərqərar olmuşdur Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlmiləlçilik və sovet vətənpərvərliyi bayrağını
uca tutur.
Səməd Vurğun sovet xalqlarının sarsılmaz dostluğunu. qan qohumluğundan yaxın qardaşlıq
adlandırmışdır. Məmməd Səid Ordubadinin "Gizli Bakı" romanında və başqa tarixi-inqilabi romanlarında böyük
məqsəd və inqilabi ideallar ətrafında birləşən Azərbaycan fəhlə sinfinin sarsılmaz beynəlmiləl yekdilliyinin
mənbələri göstərilmişdir. Cəfər Cabbarlının "1905-ci ildə" pyesində proletar beynəlmiləlçiliyi mövzusu böyük
qüvvə ilə səslənir. Süleyman Rüstəmin təsirli "Rus qardaşıma" poeması, Rəsul Rzanın "Lenin", Məmməd
Rahimin "Leninqrad göylərində" poemaları, Mikayıl Müşfiqi, Hüseyn Cavidin, Mehdi Hüseynin, Mirzə
İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun, İmran Qasımovun, Mirvarid Dilbazinin, Əbülhəsənin, Əli Vəliyevin, İvan
Tretyakovun, Nəbi Xəzrinin, Bəxtiyar Vahabzadənin, İsmayıl Şıxlının, Əhməd Cəmilin və bir çox başqa
sənətkarların romanları, povestləri, poemaları və pyesləri sovet adamının mənəvi böyüklüyünü istedadla
tərənnüm edir. Beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik sovet adamının mənəvi simasının, onun xarakterinin ayrılmaz
xüsusiyyətlərinə sevinmişdir.
Bu ənənələrə sadiq olan Azərbaycan sovet ədəbiyyatı sosializm quruculuğunun bütün mərhələlərində
SSRİ xalqlarının dostluğunun inkişafında və möhkəmləndirilməsində, onların hərtərəfli yaxınlaşmasında və
qarşılıqlı surətdə zənginləşməsində fəal iştirak edir, bununla da çoxmillətli sovet ədəbiyyatının böyük
vətəndaşlıq vəzifəsinin hər gün həyata keçməsinə yardım göstərir. Biz məmnuniyyətlə qeyd edirik ki,
Azərbaycan ədəbiyyatı zəhmətkeşlərin beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsi işində respublika partiya
təşkilatının mübariz köməkçisidir.
V
Sovet ədəbiyyatı millətlərin və xalqların dostluğunun, yaxınlaşmasının və qarşılıqlı təsirinin gözəl
bəhrəsidir. O, eyni zamanda bu millət və xalqların beynəlmiləl birliyinin qüdrətli vasitəsidir. Sovet xalqlarının
yoldaşcasına əməkdaşlığı, qardaşcasına köməyi və qarşılıqlı yardımı kimi həyatverici mənbədən ilham alan,
yaşa-yan ədəbiyyatımız sovet xalqının birliyinin möhkəmləndirilməsinə, ölkənin bütün millətlərinin daha da
tərəqqi etməsi və yaxınlaşması yollarında sosialist milli münasibətlərinin təkmilləşdirilməsinə öz köməyini
artırmalıdır.
Sovet cəmiyyəti yüksəldikcə, sovet xalqının həll etdiyi sosial-iqtisadi və mədəni quruculuq məsələlərinin
miqyası və mürəkkəbliyi artdıqca, ədəbiyyatın həyatla, praktika ilə əlaqəsi dolğunlaşmalı, bəzi axtarışın
hüdudları genişlənməli, müzəffər irəliləyişimizdə yazıçının və şairin ictimai rolu və məsuliyyəti daha da yüksək
olmalıdır. Cəmiyyətimizin coşqun inkişafı ilə birlikdə onun tarixi müqəddəratında mənəvi amillərin rolu daha
artır. Belə amillər arasında inkişaf etmiş sosializm cəmiyyətinin vətəndaşı olan on milyonlarla oxucunun
zehninə və duyğusuna təsir göstərən ədəbiyyatın, incəsənətin, bədii əsərlərin - bizim adamların zövqünü, əxlaqi
və mənəvi aləmini formalaşdıran, şəxsiyyətin baxışlarına və həyat mövqeyinə təsir göstərən əsərlərin xüsusi yeri
vardır.
Xalqa xidmət etmək yazıçının ən yüksək vətəndaşlıq və mənəvi borcudur.
Sovet ədəbiyyatı yeni həyat quruculuğu kimi ümumxalq işinin üzvi hissəsidir. Ölkənin əmək və əsgəri
hünərinə çoxmillətli sovet ədəbiyyatının xidməti xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Lakin həyat bir yerdə
dayanıb durmur, sovet adamlarının mənəvi tələbatı getdikcə artır.
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Sovet xalqının bugünkü qəhrəmanlıq xariqələrinin inkişaf etmiş sosializm mərhələsində sovet
adamlarının əldə etdikləri sosial və mənəvi nailiyyətlərin əsl epik vüsətini bədii surətdə əks etdirmək zamanın
yazıçılar və şairlər qarşısında təkidlə irəli sürüldüyü tələbdir. İnqilab, vətəndaş və Vətən müharibələri, ilk
beşilliklər qəhrəmanlarının hünərlərinin yazıçılarımız necə bədii qüdrətlə tərənnüm etmişlərsə, müasirlərimizin
əmək qəhrəmanlığı da eyni qüdrətlə tərənnüm edilməlidir. Zəmanəmizin qəhrəmanı ideya əqidəsi ilə tükənməz
həyat enerjisini, yüksək mədəniyyəti, zəngin bilikləri və onları tətbiq etmək bacarığını özündə birləşdirən sovet
adamıdır. O, həm alovlu vətənpərvər, həm də ardıcıl beynəlmiləlçidir. Onun obrazı, ədəbiyyatımızda bu
keyfiyyətlərin və xüsusiyyətlərin bütün əzəməti ilə əks etdirilməli, əvvəlki nəsillərin ölməz obrazları ilə bir
cərgədə durmalıdır.
Hadisələrin mahiyyətinə dərindən nüfuz etmək, ölkənin nailiyyətlərini ümumiləşdirmək və təhlil etmək,
nöqsanları, ziddiyyətləri üzə çıxarmaq, dövrümüzün layiqli salnaməçisi olmaq ədəbiyyatçıların məsul və şərəfli
vəzifəsidir.
VI
Yoldaşlar!
İdeoloji qarşıdurmanın geniş cəbhəsi fonunda imperialistlərin və onların əlaltılarının adamlarımızın
mənəvi şüuruna təsir göstərmək, sosialist həyat tərzinin ideya-mənəvi əsaslarmı laxlatmaq, burjua davranış
qaydalarmı bizə qəbul etdirmək cəhdləri aydın nə-zərə çarpır. Həm də ideya əleyhdarlarımız keçmişin
qalıqlarının, o cümlədən millətçiliyin, milli xudbinliyin, millətlərarası ədavətin dirçələcəyinə xüsusi ümid
bəsləyirlər.
İdeoloji mübarizənin ön xəttində olmaq, bədii, ideya-mənəvi və emosional təsirin bütün vasitələri ilə həm
ideoloji təxribatçıların hücumlarını dəf etmək, həm də onların əsl niyyətlərini, antikommunist, antisovet, saxta
nəzəri konsepsiyaların və siyasi doktrinaların iç üzünü qətiyyətlə açıb göstərmək sovet ədəbiyyatçılarının
borcudur. Hər bir yazıçı, şair və publisist dünya meydanında sinfi mübarizənin ideoloji formasının fəal
iştirakçısı olmalıdır.
Bu mübarizədə bizim başlıca silahımız həyat həqiqətinin özüdür. Xalqların qardaşcasına dostluğunun
əyani bəhrələridir. Onların istedadla əks etdirilməsi kütlələrin vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin
gücləndirilməsinə söz ustalarının təsirli köməyi kimi qiymətləndirir. Beynəlmiləlçiliklə birlikdə sovet
vətənpərvərliyi sosialist ictimai tərəqqisinin hərəkətverici qüvvəsidir. Onun bədii əsərlərdə təcəssümü sovet
adamının ümummilli iftixarının, beynəlmiləl dostluq və yoldaşcasına qarşılıqlı kömək ruhunun nəsrdə və
poeziyada obrazlı inikası ölkəmizin xalqlarının qardaşlığını möhkəmləndirməkdə öz xidmətini daim artırmalı
olan sovet ədəbiyyatının tarixi vəzifəsidir.
Əlbəttə, yoldaşlar, sovet adamlarının vətənpərvərliyi milli hisslərdən məhrum deyildir. Bu müqəddəs
hissdə doğma Vətənə, doğma xalqa, onun tarixinə, öz dilinə qızğın məhəbbət sosializm quruluşuna, vahid sovet
Vətəninə hədsiz sədaqətlə çulğaşır. Bu hiss başdan-başa beynəlmiləlçilik ideyaları ilə aşılanmışdır. Sovet
vətənpərvərliyinin millətçiliyə, şovinizmə, milli xudbinliyə, millətçilik qalıqlarının hər cür təzahürlərinə
barışmaz münasibətlə üzvi bağlılığı buradan doğur.
Təəssüflər olsun, hələ elə adamlar vardır ki, Vətənə özlərinin məhəbbətini yerliçilik meyarı ilə ölçür,
yalnız "özününkünü" tərifləməklə məşğul olur, nəzərə alınır ki, bu, "özününkü" başqa xalqların yardımı
sayəsində mümkün olmuşdur. Belə adamlar mili təkəbbür göstərir, patriarxallığa uyur: necə deyərlər, milli
keçmişin odunu yox, külünü götürür, vaxtı keçən və irəliləyişimizə mane olan köhnə xurafatı əsas tutur, bunu
əsl milli ənənələr kimi qələmə verirlər.
Sovet xalqının birliyinin möhkəmləndirilməsində, beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsinin
gücləndirilməsində sovet ədəbiyyatının getdikcə artan rolu və məsuliyyəti xalqlar dostluğunun yolunu kəsən nə
varsa, hamısına, cəmiyyətimizin mənəvi qanunu, onun mənəvi sağlamlığının rəhni olmuş beynəlmiləlçilik
mühiti zəhərləyə bilən nə varsa, hamısına barışmaz münasibətdə üzvi surətdə bağlıdır.
Tarixin burjua millətçiliyi mövqeyində saxtalaşdırılmasına, keçmiş hadisələr barəsində qeyri-sinfi
fikirlərə, müxtəlif xalqların xadimlərinin bir-birinə qarşı qoyulmasına sovet yazıçılarının və şairlərinin
əsərlərində yer verilə bilməz və verilməməlidir. Saxta vətənpərvərlik faktlarına qarşı qətiyyətlə mübarizə
aparmaq, milli məhdudiyyətlə özünəvurğunluğun hətta ən kiçik təzahürlərini dəf etmək söz ustalarının
borcudur. Yazıçı və şairlər öz istedadlarının bütün gücü ilə sovet adamlarının sosialist Vətəninə həqiqi
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məhəbbət ruhunda, sovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə olunmasına kömək
etməlidir. Hər bir ədəbiyyatçı aydın başa düşməlidir ki, zəhmətkeş kütlələrinin vətənpərvərlik və
beynəlmiləlçilik şüuru artdıqca cəmiyyətimizin sıx birliyi də artır.
Yoldaşlar, sovet xalqının tarixi nailiyyətlərində sənin iştirakın olduğunu dərk etmək isə böyük səadətdir.
Əsl vətənpərvər odur ki, xalqın mənafeyini ifadə etsin və mənafe uğrunda, bütün əmək adamlarının beynəlmiləl
birliyi uğrunda fəal mübariz olsun. Öz ölkəsinin əsl mənada yalnız o kəslər sevirlər ki, ölkə ilə bir nəfəs alır və
bir qayğı ilə yaşayırlar, öz duyğularında, əqidə və işlərində möhkəm və ardıcıldırlar.
Leonid Leonovun sərrast ifadəsincə, "vətənpərvərliyin gücü ona sərf edilmiş şəxsi əməyin miqdarı ilə
həmişə proporsionaldır: avaralara və tüfeylilərə vətən hissi həmişə yad olmuşdur". Bu müqəddəs hiss
kommunist əxlaqının bütün antipodlarına da eynilə yaddır.
Partiyamız əməyə hörmətsiz yanaşılmasına, keçmişin qalıqlarına, köhnə fikirlərə və adətlərə, milli
məhdudiyyət təzahürlərinə qarşı barışmaz mübarizə aparır. Bu gün ideoloji mübarizə cəbhəsi adamların
qəlbindən və beynindən keçir, onların psixologiyasını, dünyagörüşünü əhatə edir. Odur ki, sovet ədəbiyyatı,
yazıçılarımız cəmiyyətə zidd təzahürləri aşkara çıxarmalı və qırmaclamalı, quruluşumuza yad olan tüfeylilik,
rüşvətxorluq, proteksionizm, yerliçilik, "əşyabazlıq", obıvatel və meşşan əhval-ruhiyyəsi kimi meylləri ifşa
etməli, hər bir sovet vətəndaşının mənəvi tərbiyəsində bütün vasitə ilə kömək göstərməlidirlər.
Respublikamızda ideoloji iş təcrübəsi göstərir ki, nöqsanların və səhvlərin təhlilində və müzakirəsində
xalq kütlələri nə qədər fəal iştirak edirlərsə, tənqid və özünətənqid nə qədər genişlənirsə, bu işdə aşkarlıq nə
qədər çoxalırsa, tərbiyəvi fəaliyyətimizin nəticələri bir o qədər səmərəli olur. Biz mənfi faktları və ayrı-ayrı
vəzifəli şəxslərin xidmət mövqeyindən sui-istifadə etməsi hallarını bütün xalqın mühakiməsinə verir, onlar
barəsində hamıya düzgün və açıq danışır, bunun üçün kütləvi informasiya orqanlarından geniş istifadə edirik.
V.V.Mayakovski təbirincə belə demək olar: biz "tənqidin zir-zibili üzə çıxarmasından" qorxmuruq, çünki bu,
"paklığımıza və gücümüzə ən yaxşı sübutdur". Biz aşkarlığı respublikada mənəvi-psixoloji iqlimin
yaxşılaşmasından, əməkçi kütlələrin partiya təşkilatına etimadının artmasına kömək edən ən təsirli vasitələrdən
biri sayırıq.
Zəhmətkeşlərdə kommunist əxlaqının antipodlarına barışmaz münasibət tərbiyə etməklə, onların fəal
həyat mövqeyini formalaşdırmaqla biz kütlələrin vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik tərbiyəsini
təkmilləşdirməklə biz eyni zamanda onların mənəvi və siyasi mədəniyyətini yüksəldir, deməli, mənfi halların
qarşısına daha möhkəm sədd çəkirik. Toplanmış təcrübə sübut edir ki, ideoloji işin bu istiqamətləri bir-biri ilə
sıx bağlıdır. Onlara kompleks münasibət vacibdir. Beynəlmiləlçilik prinsiplərinin, ölkəmizin xalqları arasında
dostluq və qardaşlıq ideyalarının bərqərar edilib möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə nəticə etibarı ilə
torpağımızda mənəvi tərəqqi uğrunda, kommunizmin təntənəsi uğrunda mübarizə deməkdir.
Əhalinin bütün təbəqələrinin əxlaqına təsir göstərmək üçün, əziz yoldaşlar, siz nasir və publisistlərin, şair
və dramaturqların əlində ən güclü vasitə vardır: bu, bədii sözdür. Minnətdarlıqla qeyd etmək lazımdır ki, siz bu
vasitədən bacarıqla, istedadla, ümumpartiya işimizin xeyrinə istifadə edirsiniz. Lakin elə hallar da olur ki, aynayrı əsərlərin müəllifləri mənfi cəhətləri göstərməyə, təəssüf ki, öz-özünə rəf olmayan, yalnız uzun və barışmaz
mübarizə prosesində aradan qaldırıla bilən qüsurları və bəd əməlləri ifşa etməyə aludə olaraq mənfilikləri
həddən artıq şişirdir, həyatımızın müsbət, xoşagələn cəhətlərini sanki görmürlər.
Biz sizdən dərin məzmunlu və həyat materiallarını hərtərəfli təsvir edən yeni, maraqlı və parlaq əsərlər
gözləyirik. Sizin borcunuz, partiyanın tələb etdiyi kimi, "əməli həyata nüfuz etməkdən, bu həyatın mənasını və
istiqamətini daha aydın başa düşməkdə, xalqa kömək etməkdən, bu həyatın daha yaxşı, daha düzgün, daha
işıqlı, yalnız maddi cəhətdən deyil, həm də mənəvi cəhətdən daha zəngin olmasına kömək etməkdən" ibarətdir.
Bununla əlaqədar olaraq arzu etmək istərdik ki, ölkəmizin gənc nəsli üçün çox əsərlər yaranması, həm də bu
zaman M.Qorkinin "böyüklər üçün olduğu kimi, uşaqlar üçün də yaxşı yazmaq, hətta daha yaxşı yazmaq
lazımdır" sözləri nəzərə alınmalıdır.
Yazıçılar qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində ədəbiyyatşünaslığın, ədəbi-bədii tənqidin
mühüm rolu vardır. Sovet ədəbiyyatşünaslığı, məsələn, qardaş xalqların dostluğu, milli ədəbiyyatların qarşılıqlı
təsiri və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi prosesinin meyllərini və nailiyyətlərini əks etdirmək sahəsində
nəsrimizin və poeziyamızın təcrübəsini dərindən tədqiq etməlidir. Bu istiqamətdə az iş görülməmişdir, lakin
daha çox iş görülməlidir. Söhbət vahid və çoxmillətli sovet ədəbiyyatının beynəlmiləl inkişafının ümumi
qanunauyğunluqlarını daha dolğun aşkara çıxarmaqdan, ayn-ayrı milli ədəbiyyatların həyatında bu
qanunauyğunluqları konkret surətdə həyata keçirməkdən gedir.
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Biz belə hesab edirik ki, bu istiqamətdə respublikamızın ədəbiyyatşünasları xüsusən çox işləməlidirlər.
İndiki konfransa hazırlıq onların işində ciddi nöqsanlar olduğunu, Azərbaycanın qaynar həyatından ayrı
düşdüklərini aşkara çıxarmışdır.
Ədəbi-bədii tənqidi hər vasitə ilə inkişaf etdirmək lazımdır. Müasir ədəbi prosesi tələbkarlıqla təhlil
etmək partiyalılıq və xəlqilik prinsiplərini ardıcıl bərqərar etmək ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin ideya-estetik
səviyyəsinin yüksəldilməsi uğrunda mübarizə aparmaq ədəbi-bədii tənqidin borcudur. Bu, yazıçıların marksizmleninizm təhsilini və peşə məharətini artırmağın təsirli vasitəsidir. Eyni zamanda bu, zəhmətkeşlərin yüksək
bədii-estetik zövqünü formalaşdırmağın, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət tərbiyələndirməyin mühüm
vasitəsidir.
Ədəbiyyatşünaslar, ədəbi tənqidçilər aydın dərk etməlidirlər ki, ədəbiyyatımızın vətənpərvərlik və
beynəlmiləlçilik rolunun gücləndirilməsi üçün yüksək məsuliyyət daşıyırlar.
Yoldaşlar! Konfransın ümumi iclaslarında iştirak etməklə yanaşı, siz xalqımızın həyatı, onun əməyi ilə də
tanış ola biləcəksiniz. Siz zəmanəmizin qəhrəmanları ilə onların iş yerlərində - neft mədənlərində, zavodlarda,
kolxozlarda, sovxozlarda, tikintilərdə, elmi laboratoriyalarda və məktəb auditoriyalarında görüşəcəksiniz. Siz
Azərbaycan torpağının hüsnünün və onun adamlarının necə dəyişdiyini görəcəksiniz.
Əziz dostlar, bədii sözü sevən və yüksək qiymətləndirən xalqımız sizi hər yerdə səmimi, mehribanlıqla
qarşılayacaqdır. Ümidvarıq ki, bu görüşlər qarşılıqlı surətdə maraqlı və faydalı olacaq, sizə xeyli həyat materialı
verəcək, gələcək əsərləriniz üçün yeni yaradıcılıq ideyaları və fikirləri doğuracaqdır.
Yoldaşlar, şübhə yoxdur ki, çağırılmış İndiki konfrans bütün qar-daş respublikaların mədəniyyət
xadimlərinin yaradıcı qüvvələrinin daha sıx birləşməsinə kömək edəcək, sovet adamlarının vətənpərvərlik və
beynəlmiləlçilik tərbiyəsi kimi xeyirxah işə, xalqlar dostluğunun və onların ədəbiyyatlarının dostluğunun daha
da möhkəmlənməsinə yazıçılarımızın yeni mühüm xidməti olacaqdır.
"Kommunist" qəzeti, 29 oktyabr 1980-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 107-130.
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YAZIÇILARIN ÜMUMİTTİFAQ YARADICILIQ KONFRANSININ
BAĞLANIŞINDA ÇIXIŞI
(31 oktyabr 1980-ci il)
Əziz yoldaşlar, dostlar! Azərbaycan torpağında çoxmillətli sovet ədəbiyyatı nümayəndələrinin
unudulmaz, diqqətəlayiq görüş günləri baş çatır. Dostlarla vidalaşıb ayrılmağımıza saatlar, dəqiqələr qalır. Bu
günlər bir an kimi ötüb keçdi. Yazıçıların Ümumittifaq yaradıcılıq konfransı başa çatır, tarixə qovuşur.
Yazıçılar öz əsərlərini yazıb qurtardıqda son nöqtəni qoyduqları kimi, biz də son nöqtəni qoymaq üçün bu
gün buraya, gözəl "Gülüstan" şadlıq sarayına toplaşmışıq. Təbiidir ki, ötüb keçmiş bu günləri özlüyümüzdə
təhlil edərkən hər birimiz qeyri-adi fikirləşirik: bu günlər nələr olmuşdur, bu müddətdə nə kimi təcrübə
toplanmışdır, yazıçıların məclisi ölkəmizin həyatında nə kimi əhəmiyyət kəsb etmişdir.
SSRİ Yazıçılar İttifaqı, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, respublikanın partiya təşkilatı, bütün ictimaiyyəti
Ümumittifaq konfransına bir neçə ay səylə hazırlaşmışdılar. Bu gün bizim üçün xoşdur ki, bütün planlar
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmiş, bütün niyyətlər baş tutmuşdur. Biz qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmışıq
desəm, zənnimcə, hamınızın fikrini ifadə etmiş olaram. Planlaşdırılan tədbirlərin hamısı yerinə yetirilmişdir.
Konfransımız uğurlu olmuş, öz vəzifəsini şərəflə başa çatdırmış, böyük və mühüm iş görmüşdür. Sovet
ədəbiyyatı tarixinə yeni, böyük və parlaq səhifə yazılmışdır.
Bu gün konfransın yekun iclası oldu. Georgi Mokeyeviç Markov iclasda gözəl nitq söylədi. Onun
nitqində konfransın işi yaxşı ümumiləşdirildi, layiqincə qiymətləndirildi, yaradıcılıq müzakirəsinin əsas
nəticələri şərh olundu, xalqlar arasında dostluğu və qardaşlığı möhkəmlətmək, SSRİ xalqlarının çoxdilli
ədəbiyyatının qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsini inkişaf etdirmək sahəsində ölkənin
yazıçıları qarşısında duran yeni vəzifələr müəyyələşdirildi.
Konfransda çıxışlar çox oldu. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, çıxışların hamısı işgüzar, dərin, səmimi
xarakter daşıyır, sovet xalqının beynəlmiləlçilik və vətənpərvərliyinin mahiyyətini, ümumsovet ədəbiyyatının
beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik hisslərini, meyllərini əks etdirirdi. Şübhə yoxdur ki, bu geniş söhbətin bütün
iştirakçıları gələcək bədii yaradıcılıq üçün, əsərlərində xalqlar dostluğu mövzusunu daha da inkişaf etdirmək,
ölkəmizin qardaş ədəbiyyatlarının qarşılıqlı təsiri, qarşılıqlı fəaliyyəti və qarşılıqlı zənginləş-məsi prosesini hər
vasitə ilə dərinləşdirmək üçün ilham aldılar.
Yoldaşlar, bu, böyük işdir. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, SSRİ Yazıçılar İttifaqının sovet ədəbiyyatı
üçün, bütün cəmiyyəti-miz üçün çox böyük əhəmiyyəti olan belə bir mövzuda Ümumittifaq yaradıcılıq
konfransı keçirmək təşəbbüsü ən yüksək qiymətə layiqdir. Yazıçıların mötəbər məclisinin işinin bütün gedişi də
bunu inandırıcı şəkildə təsdiq etdi. Biz əminik ki, sovet yazıçılarının VII qurultayına hazırlıq dövründə
keçirilmiş konfrans Sovetlər ölkəsinin çoxmillətli ədəbiyyatını daha da inkişaf etdirmək yolunda yeni əlamətdar
mərhələ olacaqdır. Konfrans partiyamızın qurultayında yazıçıların yeni parlaq əsərlərlə, xalqların sarsılmaz
dostluğunu və qardaşlığını, onların beynəlmiləlçiliyinin, diqqətəlayiq sovet sosialist cəmiyyətimizin birliyini
tərənnüm edən əsərlərlə gəlmələrinə kömək edəcəkdir.
Çoxmillətli sovet sosialist ədəbiyyatının yaranması, inkişaf etməsi, mövcud olması, bugünkü zənginliyi,
bugünkü məzmun dolğunluğu ictimai quruluşumuzun, ölkənin bütün 77 ədəbiyyatının ən böyük nailiyyətidir.
Yoldaşlar, partiya qurultayı və yazıçılar qurultayı ərəfəsində bir yerə yığışıb fikir mübadiləsi etmək, toplanmış
təcrübəni ümumiləşdirmək, görülmüş işi təhlil etmək, nöqsanları aşkara çıxarmaq, çoxmillətli ümumsovet
ədəbiyyatı adlanan görkəmli bir hadisənin inkişafı yollarını müəyyənləşdirmək böyük ictimai-siyasi işdir. Şübhə
yoxdur ki, konfransın materialları yalnız ölkənin ədəbi ictimaiyyətini deyil, çoxmilyonlu oxucu kütləsini də
yaxından maraqlandıracaqdır.
Biz SSRİ Yazıçılar İttifaqının bu yaradıcılıq konfransını Bakıda keçirməyi qərara almasını yüksək
qiymətləndiririk, bunu yalnız Azərbaycan yazıçılar təşkilatına deyil, həm də bütün respublikamıza, onun
diqqətəlayiq əməkçilərinə, Azərbaycan xalqının və respublika partiya təşkilatının beynəlmiləlçilik və
vətənpərvərlik ənənələrinə böyük diqqət kimi qarşılayırıq.
Respublikamız üçün bu məclisin mühüm yekunu ondan ibarətdir ki, ölkəmizin, bütün qardaş
respublikalarının, habelə bir çox sosialist ölkələrinin və inkişaf etməkdə olan ölkələrin bütün ədəbiyyatlarının
nümayəndələri bir həftəyə yaxındır Azərbaycandadırlar. Bu, bizim üçün ən böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə
malik hadisədir. Mən onu nəzərdə tuturam ki, diqqətəlayiq söz ustalarının respublikamızda qonaq olması onun
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mənəvi həyatını xeyli zənginləşdirmiş, partiyanın tapşırıqlarmı yerinə yetirmək uğrunda mübarizədə
Azərbaycan zəhmətkeşlərinə daha çox ilham və qüvvət vermişdir.
Ümumittifaq yaradıcılıq konfransı bizim üçün həm də böyük bayramdır, çoxdilli sovet ədəbiyyatının
bayramıdır, xalqlar dostluğu, beynəlmiləlçilik və qardaşlıq bayramıdır. Siz özünüz şahidi oldunuz ki,
Azərbaycan torpağının hər yerində - Bakıda, respublikanın digər şəhərində və rayonlarında, sənaye
müəssisələrində, kolxoz və sovxozlarda, elmi idarələrdə və tədris müəssisələrində sizi necə sevinclə, necə ruh
yüksəkliyi ilə, necə böyük maraqla qarşılayırdılar. Fəhlələr və kolxozçular, ziyalılar, veteranlar və gənclər hamı bu görüşlərə ürəkdən şad idi, sizin yaradıcılığınızla, sizin gözəl istedadınızla yenidən təmasda olduğuna
sevinirdi. Ona görə ki, ucsuz-bucaqsız ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da ədəbiyyata və onun
ustadlarına haqlı olaraq böyük ehtiram vardır. Bədii söz böyük qüvvədir, hər bir adam bu qüvvənin güclü və
nəcib təsirin duyur, hiss edir.
Əziz yoldaşlar, Azərbaycan torpağında yazıçıların sizə dərin hörmət ruhunda keçən unudulmaz görüşləri,
bir tərəfdən, xalqın bədii ədəbiyyata münasibətini, o biri tərəfdən isə ...çoxmillətli respublikamızın
zəhmətkeşlərinin əsl beynəlmiləlçilik, dostluq və qardaşlıq hisslərini əks etdirir. G.M.Markov yoldaşın düzgün
olaraq qeyd etdiyi kimi, bu günlərdə mətbuat orqanlarının, televiziya və radionun, bütün kütləvi informasiya
vasitələrinin gözəl işi sayə-sində bütün Azərbaycan sizi görmək və dinləmək, sizinlə yaxından və yaxşı tanış
olmaq imkanına malik idi. Ümumi işimiz üçün, respublikanın mənəvi potensialının daha da zənginləşdirmək,
zəhmətkeşlərin beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək üçün biz çox fayda götürdük. Mən
bu fərəhli və parlaq bayrama görə, respublikamızın bütün zəhmətkeşlərinə verilən böyük mənəvi zövqə görə
hamınıza ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm.
Konfransın həm də beynəlxalq əhəmiyyəti oldu. Onun işində sovet yazıçıları ilə yanaşı, bir sıra xarici
ölkələrin ədəbi ictimaiyyətinin nümayəndələri - Avropa, Asiya və Latın Amerikası yazıçıları iştirak etdilər.
Bütün bunlar sevindiricidir. Biz şadıq ki, sosialist ölkələrindən və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən gəlmiş
dostlarımız sovet xalqının həyatı, sovet ədəbiyyatının nailiyyətləri, o cümlədən Azərbaycan zəhmətkeşlərinin
müvəffəqiyyətləri ilə böyük maraqla tanış oldular.
Bizim dostlardan heç bir sirrimiz yoxdur. Nəyimiz varsa, nəyə nail olmuşuqsa, hamısını - öz zəngin
təcrübəmizi onların sərəncamına veririk. Yazıçılar konfransının işi üçün əsas götürülən prinsiplər - proletar
beynəlmiləlçiliyi, xalqlar dostluğu prinsipləri həm də böyük beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir.
İndi dünyada bir çox qara qüvvələr vardır ki, xalqlar və ölkələr arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa və
dostluğa mane olmağa cəhd edirlər. "Proletar sosialist beynəlmiləlçiliyi" terminini bəzi təftişçilərin şübhə altına
almaq meyli bizə tanışdır. Buna görə də sosialist dövlətlərinin və inkişaf etməkdə olan dövlətlərin
nümayəndələrinin konfransda iştirakı, ölkəmizin həyatmı, bu həyatda təcəssüm etmiş sosialist beynəlmiləlçiliyi
prinsiplərini öz gözləri ilə görmələri həmin prinsiplərin, bütün ölkələrin proletarları arasında dostluğun və
qardaşlığın daha da möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır.
Ədəbi proseslərdən danışarkən müzakirənin bütün iştirakçıları təbii olaraq təkrar-təkrar yəqin etdilər ki,
çoxmillətli sovet dövlətimizin, sosializm cəmiyyətimizin simasında bizim necə zəngin ümumbəşəri sərvətimiz
var. Buna görə də hər birimiz ədəbi yaradıcılıq görüşünə yekun vurarkən öz gələcək vəzifələrimizi yaxşı başa
düşürük. Vəzifə isə birdir - həm ədəbiyyat sahəsində, həm də siyasət sahəsində, bütün ideologiya sahəsində biz
toplanmış təcrübədən istifadə edərək sovet xalqlarının dostluq və qardaşlığını, beynəlmiləlçiliyi daha da
gücləndirməli, vahid sosialist dövlətimizin möhkəmlənməsinə fəal kömək etməliyik.
Biz şadıq ki, bu konfransın Azərbaycanda keçirilməsinə bir səbəb də respublikamızın zəngin
beynəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu ənənələrinə malik olmasıdır. Biz bunlarla haqlı olaraq həmişə fəxr edirik.
Bu gün beynəlmiləlçilik, qardaşlıq və dostluq ruhu bütün ölkəmizə hakimdir. Lakin hər bir respublika təbii
olaraq öz təcrübəsindən, öz nailiyyətlərindən danışır.
Siz çar mütləqiyyətinə və istismarçı siniflərə qarşı mübarizə illərində Bakı və Azərbaycan inqilabçılarının
beynəlmiləlçilik ənənələrinə yaxşı bələdsiniz. Sovet Azərbaycanının tarixi, - ölkəmizin bütün xalqlarının
dostluq və qardaşlığının diqqətəlayiq inikası olan bu tarix sizə yaxşı tanışdır. Respublikamızda SSRİ-nin yüz
millətinin və xalqının hamısı təmsil olunmuşdur, biz bununla fəxr edirik, biz bunu ən gözəl hal sayırıq. Ona
görə ki, bu şəraitdə beynəlmiləlçilik və dostluq xüsusi məna, xüsusi möhkəmlik və xüsusi qüvvə kəsb edir.
Biz həmçinin fəxr edirik ki, ata-babalarımız da digər xalqlarla dostluq və qardaşlığa can atmışlar.
Konfransda deyildi ki, XII əsrdə böyük Nizami müxtəlif xalqların, o cümlədən rus xalqının nümayəndələrini
tərənnüm edərək öz beynəlmiləlçilik hisslərini büruzə vermişdi. Sonralar yaşayıb-yaradan görkəmli Azərbaycan
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şairi Vaqif Rusiyaya, böyük rus xalqına dərin rəğbət duyğularını ifadə etmişdi.
Görkəmli mütəfəkkir, yazıçı, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundov bütün
yaradıcılığı, bütün varlığı ilə böyük beynəlmiləlçi idi. XIX əsrin birinci yarısında, o zülmətli vaxtlarda Mirzə
Fətəli Axundov "Puşkinin ölümünə Şərq poeması" adlı məşhur əsərini yazmış, Rusiyanı, rus xalqını, onun
böyük şairini və övladını tərənnüm etmişdi. Məgər bu hər birimizin qəlbin-də iftixar hisslərini coşdurmaya
bilərmi? Bu elə bir bünövrədir ki, Azərbaycan xalqının səmimi dostluq hissləri, beynəlmiləlçiliyi məhz onun
üzərində təşəkkül tapıb möhkəmlənmişdir və getdikcə inkişaf edir. Puşkinin ölümündən bir neçə gün sonra
Mirzə Fətəli Axundovun nə yazdığını xatırlayaq:
Ey dünyadan bixəbər, söylə görüm, məgər sən,
Yatıb qəflət içində bir şey eşitməmisən.
Şairlər məclisinin o böyük başçısından?
O Puşkin ki, şeirdən nəşqlər vuran zaman
Sanasan söz mülkünə bir ilk bahar gələrdi,
Şəninə hər tərəfdən təriflər yüksələrdi.
O Puşkin ki, ağ kağız onun zər qələmindən,
Dünyalara sığmayan qəmindən, ələmindən
Qaralmaq atəşilə od tutardı, yanardı,
Onda tovuz misalı min xəyal rəngi vardı.
Ah, o dəmlər, a dostum, Lomonosov deyirlər,
Ülvi bir gözəlliklə yazıb inci şeirlər.
Şeiriyyət dünyasını bəzəmişsə də, lakin
Puşkinin quş xəyalı olmuş o yerdə sakin.
Əgər şer mülkünü, Derjavin tutmuşsa da,
Puşkin cavan yaşından sahib olub bu ada.
Dərin, dibsiz göylərdən hakim yaranmış ona,
Ah, hələ Karamzinin o bilik badəsini,
Onun ümmanlar kimi dərin ifadəsini,
Puşkin almış əlindən içib yetirmiş sona.
Şərq necə vurğunudur bir gecəlik hilalın,
O da istəklisiydi soyuq, qarlı şimalın.
Onun şöhrəti, şanı Yayılmışdı hər yana.
Necə çar hökmləri Çindən Tatarıstana...
Xalqımızın istedadlı oğlu M.F.Axundovun bu misraları İndi də bizi heyran qoyur və qəlbimizdə iftixar
hissləri oyadır.
Konfransın burada, Azərbaycanda keçirilməsi, zənnimcə, nəzəriyyənin praktika ilə yaxşı birliyidir. SSRİ
Yazıçılar İttifaqının bizimlə birlikdə müəyyən etdiyi plan özünü tamamilə doğrultmuş-dur. Ümumi iclaslarla
yanaşı, xalqla çoxlu görüş olmuşdur. Siz əmək kollektivlərinə müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə görüşmüş,
hər bir kollektivdə dostluq, beynəlmiləlçilik əhval-ruhiyyəsinin şahidi olmuşsunuz. Bütün bunlar, zənnimcə,
sizin yaradıcılıq axtarışlarınız üçün, bədii yaradıcılığınız üçün yeni həyat materialı olmalıdır. Respublikamızın
zəhmətkeşləri üçün isə sizinlə görüşlər sosializm cəmiyyətimiz naminə daha fəal işləməyə, sovet xalqlarının
dostluq və qardaşlığını daha da möhkəmlətməyə ruhlandıran yeni stimuldur.
Haqqında böyük razılıq və sevinc hissi ilə danışdığımız dostluq və beynəlmiləlçilik mövzusu bütün sovet
yazıçılarının və şairlərinin yaradıcılığında öz əksini tapır. Zənnimcə, bu gün ölkəmizdə elə bir yazıçı ola bilməz
ki, öz yaradıcılığında bu diqqətəlayiq mövzuya müraciət etməsin. Bu yaxşıdır, yoldaşlar. Lakin bu gün hər
birimiz yəqin ki, sovet ədəbiyyatımızın əsərlərində bu mövzunu da ha yüksək səviyyəyə necə qaldırmaq
haqqında düşünürük. Bizim bu sərvətimiz bədii yaradıcılıqda daha güclü, daha dərin və daha dolğun əks
olunmalıdır. Görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğun xalqlar dostluğundan çox yazmışdır. Onun
kofransımızda deyilənlərlə bilavasitə səsləşən "Leninin kitabı" adlı diqqətəlayiq poemasını mən bu gün təkrar
oxudum. Alovlu nəğməkar bu gözəl əsərində qələm dostlarına müraciət edərək onları şanlı Lenin bayrağım
həmişə və hər işdə sadiq olmağa çağırır. Bu poemada dostluq, beynəlmiləlçilik, böyük rus xalqına, böyük sovet

83

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

şairi Mayakovskiyə məhəbbət və minnətdarlıq hissləri necə güclüdür! Poema eyni zamanda imperialistlərə,
müharibə qızışdıranlara qarşı hədsiz nifrətlə, güclü partiyalılıq ruhu ilə, böyük işimizin təntənəsinə möhkəm
inamla aşılanmışdır. Buna görə də Səməd Vurğun gözəl sovet şairi kimi, vətənpərvər, beynəlmiləlçi kimi
yaşayır və əsrlər boyu yaşayacaqdır.
Qocaman şairimiz, alovlu şairimiz, partiyalı şairimiz Süleyman Rüstəm bu gün salondadır. O, xalqlar
dostluğuna, beynəlmiləlçiliyə, partiyamıza, Vətənimizə nə qədər gözəl şerlər həsr etmişdir.
Səməd Vurğun da, Süleyman Rüstəm də, Azərbaycanın gənc şairlərinin və yazıçılarının yeni nəsli də onların bir çoxu İndi buradadır, - hamısı beynəlmiləlçilik, xalqlar dostluğu və qardaşlığı hissləri ilə, partiyamıza,
sosialist Vətənimizə möhkəm sədaqət hissləri ilə yaşayır, işləyir və yaradırlar. Yoldaşlar, bu bizim ən böyük
sərvətimizdir, Ümumİttifaq yaradıcılıq konfransımızın keçirildiyi günlərdə biz bunu bir daha yəqin etdik.
Konfransımız daha nəyi göstərdi? O, sovet ədəbiyyatının yüksək ideyalılığını, dərin partiyalılığın və əsl
xəlqiliyini nümayiş etdirdi. Tamamilə təbii olaraq məruzələrdə və çıxışlarda bu məsələlərə geniş yer verildi.
Ona görə yox ki, ədəbiyyatımızda nə isə bu prinsiplərdən kənara çıxmaq halları vardır. Əksinə, ona görə ki,
bizim fikrimizcə və ədəbiyyatımızda da düzgün olaraq göstərildiyi kimi, bu prinsip daim təsdiq və inkişaf
etdirilməlidir.
Fərəhlidir ki, yazıçılarımız Sovet hakimiyyətinin ilk illərində partiyalılıq və xəlqilik mövqelərində
möhkəm durduqları kimi, İndi də bu mövqelərdə möhkəm dururlar. Bu gün qeyri-iradi olaraq
V.V.Mayakovskinin "Vladimir İliç Lenin" poeması yada düşür. Yada salın, bu poema necə bir zamanda
yazılmışdı: axı, partiyamız o zaman hakimiyyət başına təzəcə gəlmişdi, yeni sosialist həyatmı təzəcə qurmağa
başlayırdı. Rusiya Kommunist Partiyasına həsr edilmiş bu görkəmli poemanı inqilab tribununun möhkəm ideya
inamı, marksizm-leninizm ideologiyasının böyük qüdrəti, misilsiz istedad yaratmışdır. Budur, Mayakovskinin
ilhamlı misraları:
Partiya fəhlə sinfinin möhkəm bel sütunudur.
Partiya İşimizin ölməzliyi deməkdir.
Partiya -bir yeganə qüvvədir ki,
eyləməz mənə əsla xəyanət.
Bu gün adi köləyəm,
sabah xəritələrdən
Səltənətlər silərəm,
qolumda ulu qüvvət.
Sinfin beyni, işidir,
şərəfidir partiya.
Partiyamızla Lenin –iki qardaşdır əkiz!
Hansı daha əzizdir? –
Ana tarix söyləsin,
Lenin deyən zamanda –
partiya deyirik biz,
Partiya söyləyəndə
düşünürük biz, Lenin.
Unudulmaz şairimiz Səməd Vurğun bu nəcib təsir altında partiya haqqında məşhur "Zamanın bayraqdarı"
poemasını yazmışdı
Bəşərin vicdanı, eşqi, ürəyi,
Zehni, düşüncəsi, fikri, diləyi,
Bütün yer üzünün xoş gələcəyi,
Hər zövqü, səfası - partiyamızdır!
Odur ilhamçısı şeirin, sənətin,
Dağ üstə dağ qoyan zeynin, zəhmətin,
Bir bayraq altında yüz min millətin
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Qardaşlıq dünyası - partiyamızdır!
O, böyük hüsnüdür adi sözün də,
O, al bir şəfəqdir ömrün üzündə.
Hər sadə, mürəkkəb cümləmizin də
Əzəl mübtədası - partiyamızdır!
Hər təmiz ürəyin, saf məhəbbətin,
İnsana hörmətin, eşqə hörmətin,
Bu günün, sabahın, əbədiyyətin
Ən böyük mənası - partiyamızdır!
İnqilab qüdrətli, günəş həvəsli,
Həqiqət bayraqlı, insan nəfəsli,
Neçə min nəğməli, neçə min səsli,
Həyat simfoniyası - partiyamızdır!
Bu hisslər, Vladimir Mayakovskinin, Səməd Vurğunun hissləri sovet ədiblərinin yaradıcılığında yaşayır,
dərinləşir, təkrar-təkrar yenidən təcəssüm edir. Bu çox yaxşıdır, yoldaşlar. Partiyamız özünün həqiqətən
qəhrəmanlıq fəaliyyəti ilə bu çox yüksək qiymətə həmişə bütün zəmanələrdə layiq olmuşdur və bu gün də
layiqdir.
Yoldaşlar, konfransın yekunları ilə əlaqədar olaraq bax, bu fikirləri söyləmək istəyirdim. Bütün bunlar
təbii olaraq sevinc və razılıq hissləri doğurur. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, konfrans Azərbaycan
yazıçılarının həyatında, respublikanın bütün mədəni həyatında böyük rol oynayacaqdır. Biz Azərbaycan sovet
ədəbiyyatını daha da zənginləşdirmək, respublika zəhmətkeşlərinin beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik
tərbiyəsini gücləndirmək üçün konfransın materiallarından bütün ideoloji işimizdə fəal istifadə etməyə
çalışacağıq.
Əziz yoldaşlar, bu günlərdə Azərbaycanda səmərəli işimizə görə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm,
sizi konfransın müvəffəqiyyətlə başa çatması münasibətilə təbrik edirəm, sizə möhkəm cansağlığı, səadət,
xoşbəxtlik, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
"Kommunist" qəzeti, 4 noyabr 1980-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 131-141.
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AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNƏ MÜKAFATLARIN
TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏKİ NİTQİNDƏN
(4 dekabr 1980-ci il)
Səməd Vurğun adına Dövlət Rus Dram Teatrı Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm yer tutur. Sovet
hakimiyyəti illərində bu teatr böyük və şanlı yol keçmiş, respublika zəhmətkeşlərinin bədii, estetik tərbiyəsi
işinə çox böyük xidmət göstərmişdir. Azərbaycan SSR xalq artisti Sergey İliç Yakuşev bu teatrın
veteranlarından biridir. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və anadan olmasının 70 illiyi ilə
əlaqədar olaraq o, Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında, Səməd Vurğun adına teatrın səmərəli fəaliyyət göstərməsində
S.İ.Yakuşevin böyük xidmətləri vardır. O, ömrünün yarım əsrini teatr kimi nəcib işə həsr etmiş, sovet teatr
sənətinin görkəmli ustası, respublikamızda məşhur və sevimli artistlərdən biri olmuşdur. O, 50 illik
yaradıcılığının təqribən otuz beş ilini Azərbaycandakı fəaliyyətinə sərf etmişdir. S.İ.Yakuşev Səməd Vurğun
adına teatrda öz işi ilə gənc artistlər nəslinin hazırlanmasına böyük xidmət göstərmişdir və bu nəcib vəzifəsini
bu gün də müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. Artistlik işi ilə yanaşı S.İ.Yakuşev bir çox illər ərzində teatra başçılıq
etmiş, onun partiya təşkilatının katibi olmuşdur. Bütün bunların hamısı onun həm teatr sənətinin diqqətəlayiq
nümayəndəsi, həm bacarıqlı təşkilatçı, prinsipial kommunist, həm də gözəl bir vətəndaş olduğunu göstərir.
Sovet musiqi sənətinin inkişafında böyük nailiyyətlərinə görə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Zeynəb Xanlarovaya SSRİ xalq artisti fəxri adı verilmişdir.
Zeynəb Xanlarova Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimidir. Zeynəb Xanlarova öz
yaradıcılığının ilk dövründən parlaq istedad nümayiş etdirmişdir, buna görə də respublikamızda böyük hörmət
və layiqli şöhrət qazanmışdır. Ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun», «Əsli və Kərəm»
operalarında, M.Maqomayevin «Şah Ismayıl», Z.Hacıbəyovun «Aşıq Qərib» operalarında baş qadın rollarında
çox gözəl çıxış etməsi ilə yanaşı Zeynəb Xanlarova xalqımızın ən qədim və ən sevimli musiqi janrı olan
muğamat sahəsində, xalq mahnılarının ifasında da böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycanın müasir
bəstəkarlarının yeni əsərlərinin yayılmasında onun böyük xidmətləri vardır. Zeynəb Xanlarova bu mahnıların
doğulmasında, həyata atılmasında fəal iştirak edir.
Zeynəb Xanlarovanın yaradıcılığının xüsusi cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, ifaçılıq sənətində
novatordur. O, həm özünəməxsus səsi ilə, həm də özünəməxsus ifaçılıq üslubu ilə demək olar yeni ifaçılıq
sənəti yaratmışdır. Sevindirici cəhət həm də bundan ibarətdir ki, Zeynəb Xanlarovanın ifaçılıq məktəbinin bir
çox davamçıları vardır.
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti qarşısında Zeynəb Xanlarovanın xidməti bir də ondan ibarətdir ki, qardaş
sovet respublikalarında mahnılarımızı fəal təbliğ edir və həmin respublikalarda onun çıxışları həmişə böyük
müvəffəqiyyətlə keçir. Başqa ölkələrdə, xüsusən Şərq ölkələrində çoxmillətli sovet mədəniyyətinin təbliğatçısı
kimi də o, böyük fəaliyyət göstərir.
Zeynəb Xanlarovanın yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən biri də bundan ibarətdir ki, o, öz sənətinə çox
sadiqdir. O, öz sənətini sevir, öz yaradıcılığını daim təkmilləşdirir. Məhz buna görə Zeynəb Xanlarova bizim
respublikada ən sevimli müğənnilərdən biridir.
H.Ə.Əliyev dövlət mükafatlarını təqdim edərək, Rəsul Rzanı, Sergey Yakuşevi, Zeynəb Xanlarovanı
hərarətlə təbrik etmiş, onlara yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri, cansağlığı və səadət arzulamışdır.
Əliyev yoldaş axırda demişdir:
Yoldaşlar! Bugünkü təntənəli mərasimdə təltif olunan yoldaşlarla yanaşı burada Azərbaycan
mədəniyyətinin bir çox görkəmli nümayəndələri iştirak edirlər. Mən belə güman edirəm ki, Rəsul Rzaya
verilmiş Qızıl ulduz, yüksək fəxri ad eyni zamanda Azərbaycan sovet ədəbiyyatına verilən yüksək qiymətin
təzahürüdür.
S.İ.Yakuşevə təqdim olunmuş Xalqlar Dostluğu ordeni Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının bütün
kollektivinin yaradıcılıq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətdir. Zeynəb Xanlarovaya SSRİ xalq artisti adı
verilməsi Azərbaycanın ifaçılıq məktəbinə, Azərbaycanın bütün müğənnilərinə verilən yüksək qiymətdir. Ona
görə də əziz yoldaşlar, mən sizin hamınızı respublikamızın mədəni həyatında bu gözəl hadisələr münasibətilə
təbrik edirəm, hamınıza möhkəm cansağlığı, yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri və xoşbəxtlik diləyirəm.
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“Bakı” qəzeti.- 1980.- 6 dekabr.- C.1.
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S.VURĞUN ADINA TEATRIN 60 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLƏN
TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ NİTQİNDƏN
(11 aprel 1981-ci il)
Rus dram teatrı Böyük Oktyabrın yetirməsi, Sovet Azərbaycanının yaşıdıdır. Yaradıldığı unudulmaz
1920-ci il dekabr günündən etibarən teatr fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində və bütün tarixi boyu böyük bir
vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirir. O, Azərbaycanda mədəni inqilabın həyata keçirilməsi işinə, zəhmətkeşlərin
ideya-siyasi və estetik tərbiyəsinə, Sovet hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycan torpağında bütün görkəmli
nailiyyətlərə böyük kömək göstərmişdir. Vətənin Qırmızı bayraqları və üçüncü Lenin ordeni ilə əlamətdar olan
doqquzuncu və onuncu beşilliklərdə Azərbaycan xalqının bütün işlərində, bütün əmək qələbələrində S.Vurğun
adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının layiqli payı vardır. Bu fərəhli bayram günündə Azərbaycan KP
MK, respublikanın partiya təşkilatı, bütün zəhmətkeşləri adından biz bunun üçün teatrın işçilərinə dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
H. Əliyev qeyd etmişdir ki, artistin, səhnə işçisinin sənəti mürəkkəb işdir, istedaddan əlavə çox böyük
mənəvi və fiziki gərginlik, fədakarlıq, daha doğrusu, fədailik tələb edən bir işdir. Dərin razılıq hissi ilə demək
olar ki, rus dram teatrının işçiləri özlərinin gündəlik fəaliyyəti ilə öz şərəfli borcuna sədaqətlə, fədakarlıqla
xidmət nümunələri göstərir, var qüvvələrini çoxmillətli sosialist incəsənətimizin inkişafına sərf edirlər.
60 illik dolğun və mənalı tarixi ərzində rus dram teatrı Azərbaycan mədəniyyətini, bütün çoxmillətli sovet
incəsənətini gözəl yaradıcılıq nailiyyətləri ilə zənginləşdirmişdir. Bu, Azərbaycanda rus teatrı xadimlərinin
bütün nəsillərinin böyük fədakar əməyinin nəticəsidir. Odur ki, biz onların xidmətlərinin layiqincə
qiymətləndiririk. Bununla birlikdə biz səhnə ustalarının İndiki nəslinə - artistlərə və rejissorlara, rəssamlara və
sex işçilərinə, bu gün bu salonda olan və şanlı yubileyi qeyd edən bütün teatr işçilərinə xüsusi minnətdarlıq və
dərin ehtiram hisslərimizi ifadə edirik. Əziz dostlar, böyük sənətiniz üçün, istedadınız, fədakarlığınız üçün,
mədəniyyətin, Azərbaycan incəsənətinin daha da inkişafı və zənginləşməsi, respublikamızın zəhmətkeşlərinin
bədii, estetik tərbiyəsi naminə gördüyünüz bütün işlər üçün sizə ürəkdən təşəkkür edirik. Bütün bunlar üçün çox
sağ olun!
Biz əminik ki, Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının kollektivi 60 illiyini qeyd etdikdən sonra da öz
professional bədii-yaradıcılıq fəaliyyəti səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə çalışacaq.
İncəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 50
illiyi ilə əlaqədar olaraq Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdi. 60 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq
teatr Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür. Sizi ürəkdən təbrik
edir və respublikamızın yüksək mükafatını sizə təqdim etmək kimi şərəfli və xoş bir tapşırığı böyük
məmnuniyyətlə yerinə yetirirəm.
Səmim-qəlbdən teatrın işçilərinə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq, yeni yaradıcılıq uğurları,
öz nəcib və şərəfli vəzifələrinin yerinə yetirilməsində yeni böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Ədəbiyyat və incəsənət-1981 18 dekabr
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ VII QURULTAYINDA NİTQİ
(12 iyun 1981-ci il)
Əziz yoldaşlar!
Azərbaycan sovet ziyalılarının qocaman, sınanmış dəstələrindən biri - respublikanın yazıçıları özlərinin
növbəti, yeddinci qurultayına toplanmışlar. Bütün ictimaiyyətimizin, geniş oxucu kütlələrinin diqqəti
yazıçılarımızın bu mühüm məclisinə yönəlmişdir. Onlar yazıçıları xalqın fikir və arzularının ifadəçiləri, insan
qəlbinin mühəndisləri kimi tanıyır, sevir və qiymətləndirirlər. Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsi adından respublika yazıçılarının qurultaymı ürəkdən və hərarətlə salamlayıram, qurul-taya səmərəli
işləməyi, onun bütün iştirakçılarına isə yeni yaradıcılıq nailiyyətləri, möhkəm cansağlığı, şəxsi səadət
arzulayıram.
Biz SSRİ Yazıçılar İttifaqının, Moskvanın, Leninqradın, qardaş respublikaların yazıçı təşkilatlarının
nümayəndə heyətlərini ürəkdən salamlayırıq. Əziz dostlar, biz Azərbaycan yazıçılarının qurultayında sizin
iştirakınızı qardaş xalqların milli ədəbiyyatlarını vahid, böyük, çoxmillətli sovet ədəbiyyatında birləşdirən
möhkəm mənəvi yaxınlıq tellərinin qırılmazlığına yeni, parlaq sübut kimi qiymətləndiririk.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 70-ci illər xüsusi yer tutur. Bu illər respublika yazıçılarının və şairlərinin
böyük yaradıcılıq əməlləri dövrüdür, bir çox istedadlı ədəbiyyatçıların yetkinlik çağına qədəm qoyduğu illərdir.
Azərbaycan şerinin, nəsrinin və dramaturgiyasının ən sanballı əsərlərinin Ümumittifaq miqyasında bəyənilməsi
onu göstərir ki, ədəbiyyatımız yüksəliş yolundadır. Bir sözlə, Azərbaycan yazıçıları öz növbəti qurultayına
böyük nailiyyətlərlə gəliblər. Bunu da qeyd etmək vacibdir ki, ötən illərdə respublika yazıçılar təşkilatının
yaradıcılıq həyatı və ictimai fəaliyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə canlanmışdır. Yazıçılar İttifaqı rəhbərliyinin,
onun birinci katibi, respublikanın xalq yazıçısı mərhum İmran Qasımovun yaradıcı qüvvələri birləşdirməyə
kömək etmiş fəaliyyəti, ədəbi gəncliyə qayğıkeş münasibəti təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında, aktual xalq təsərrüfatı məsələlərinin həllində, xalqın estetik
tərbiyəsində, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin iştirakı formaları daha çoxcəhətli olmuşdur. Yazıçıların şəhər
və kənd əmək kollektivləri ilə möhkəmlənən əməkdaşlığı, Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin yerlərdə səyyar
iclaslar keçirməsi qarşılıqlı fayda verir. Ədiblərin əmək qəhrəmanları ilə görüşləri, bədii əsərlərin müzakirəsində
bu qəhrəmanların iştirakı həm söz ustalarına, həm də əməkçilərimizə çox xeyir verir. Hər il Nizami, Sabir,
Səməd Vurğun poeziya günlərinin keçirilməsi respublikanın mədəni həyatında mühüm yer tutur.
Yetmişinci illər Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tarixində xüsusi bir mərhələ kimi əhəmiyyətli olmuşdur.
Respublikada baş vermiş dərin mütərəqqi sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi dəyişikliklər, mənəvi-psixoloji
mühitin əsaslı surətdə sağlamlaşdırılması ədəbiyyat və incəsənətin inkişafına, yaradıcı ziyalıların ideya
yetkinliyinin və bədii sənətkarlığının yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərmişdir.
İqtisadi inkişaf sürətini artırmaq, sosial-mədəni quruculuğu kökündən yaxşılaşdırmaq, fəaliyyətimizin
bütün sahələrində intizamı və qayda-qanunu möhkəmlətmək uğrunda Azərbaycan Kommunist Partiyasının
geniş mübarizəsində, nöqsanlara, mənfi hallara qarşı barışmaz mübarizədə respublikanın yazıçıları düzgün, fəal
mövqe tutmuşlar. Bu, bədii yaradıcılığın özünə yaxşı təsir göstərmiş, onu həyata yaxınlaşdırmış, yazıçıların
həssaslığını, duyumunu xeyli artırmışdır.
70-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının fərqləndirici xüsusiyyəti əxlaq problemlərinə, insanın mənəvi
axtarışlarına yazıçıların həm gənc, həm də yaşlı nəslinin ardıcıl diqqət vermələridir. Bədii publisistika həyatın
gündəlik faktlarına analitik diqqəti dərinləşdirmişdir. Respublikada sosial və mənəvi dəyişikliklər dinamikasının
özü Azərbaycan yazıçılarının böyük bir dəstəsini maddi və mənəvi sərvətlərin yaradıldığı, yeni münasibətlərin
formalaşdığı, yeni ənənələrin bərqərar olduğu ən qaynar ocaqlara getməyə həvəsləndirmişdir.
Poeziyamız Azərbaycan klassik və sovet lirikasının ən yaxşı ənənələrini davam etdirərək fəal vətəndaşlıq
mövqeyində möhkəm dayanmaqdadır. Poetik söz ictimai həyatın dərin qatlarını getdikcə daha cəsarətlə
işıqlandırır. Yeni həyatın təravətli nəfəsi dramaturgiyamızı da, ədəbi-bədii tənqidimizi də,
ədəbiyyatşünaslığımızı da xeyli canlandırmışdır.
Mədəniyyət ustalarının nailiyyətləri geniş miqyasda bəyənilmişdir. Son illər müxtəlif nəsillərə mənsub bir
çox sənətkara fəxri adlar - xalq yazıçısı, əməkdar incəsənət xadimi və əməkdar mədəniyyət işçisi adları
verilmişdir. Bir sıra ədəbiyyatçılar Sovet İttifaqı ordenlərinə, SSRİ və respublika Dövlət mükafatlarına layiq
görülmüşlər. Süleyman Rəhimova, Süleyman Rüstəmə, Rəsul Rzaya Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi şərəfli ad
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verilmişdir. Bu mükafatlarla bütün Azərbaycan yazıçılarının yaradıcı əməyi yüksək qiymətləndirilir. Tamamilə
layiqli qiymətdir. Biz minnətdarlıqla qeyd edirik ki, doqquzuncu və onuncu beşilliklərdə mənəvi sərvət
yaradıcıları respublikanın sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində Azərbaycan xalqının gözəl niyyətlərinə,
onun mədəni potensialının möhkəmlənməsinə töhfə vermişdir.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında cərəyan edən proseslər mühüm və diqqətəlayiq proseslərdir: onlar
özləri ilə yenilik gətirir, bütün sovet ədəbiyyatı üçün ümumi olan inkişaf qanunlarını bu və ya digər yollarla
təsdiq edirlər. Bədii söz sənətkarlarının gerçəkliyi daha dolğun şəkildə təsvir etməyə adamlar və zaman
haqqında həqiqəti bər-bəzəksiz deməyə səy göstərdiklərini xüsusilə nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Azərbaycan
xalqının ən əsas, ümdə arzu və istəkləri, ən nəcib əməlləri bədii əsərlərdə getdikcə daha tez-tez, daha dərindən
təsvir olunur. Yazıçılar irəliyə doğru hərəkətimizin obyektiv tələblərini, perspektivli meylləri əks etdirməklə
bütün Yazıçılar İttifaqı sosialist mədəniyyətinin daha da inkişafına kömək göstərirlər.
Deməli, son on il ərzində Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafından danışarkən biz tam əsasla belə bir nəticə
çıxara bilərik ki, o, doğru yoldadır. Biz şadıq ki, respublikanın yazıçılar təşkilatı özünün növbəti qurultayına
təşkilatca möhkəmlənmiş, ideyaca mətinləşmiş, sıx birləşmiş halda gəlmişdir.
Bakıda keçirilmiş Ümumittifaq elmi-praktik konfranslarının, "Xalqların dostluğu ədəbiyyatların
dostluğudur" mövzusunda yazıçıların Ümumittifaq yaradıcılıq konfransının materialları, respublika partiya
təşkilatının bir sıra sənədləri bu işdə müsbət rol oynamış və oynamaqdadır. Yazıçının vətəndaşlıq nüfuzunun
artmasına, ədəbi-bədii yaradıcılığın ən mühüm problemlər məcrasında inkişaf etməsinə daim qayğı göstərilir.
Respublikada yaradıcı əməyə həvəsləndirən maddi və mənəvi amillərin gücləndirilməsinə, yazıçının
yaşayış və istirahəti üçün əlverişli şərait olmasına yönəldilən bir çox konkret tədbirlər görülmüşdür. Bu günlərdə
Xəzərin sahilindəki mənzərəli kurort qəsəbəsində Yaradıcılıq evi açılmışdır. Ümidvarıq ki, oranın mühiti yeni
parlaq əsərlər yaratmağa, bədii söz ustalarının səhhətini möhkəmlətməyə kömək edəcəkdir.
Biz respublikanın yazıçılar təşkilatına göstərilən diqqət və qayğıya görə SSRİ Yazıçılar İttifaqına, onun
idarə heyətinə, idarə heyətinin biri katibi Georgi Mokeyeviç Markova dərin minnətdarlığımızı ifadə etməyi
özümüzə borc bilirik.
SSRİ Yazıçılar İttifaqı özünün ən mühüm ədəbi-siyasi tədbirlərini - sovet ədəbiyyatı günlərini və
"Xalqların dostluğu ədəbiyyatların dostluğudur" Ümumittifaq konfransını Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində
keçirmişdir. Ölkənin Yazıçılar İttifaqı ilə, onun rəhbərliyi ilə sıx əlaqələr, onların daimi köməyi respublika
yazıçılar təşkilatı işinin uğurlu olmasına kömək edən çox mühüm amillərdən biridir.
Əldə olunan nailiyyətləri layiqincə qiymətləndirərək, eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqının, ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılığında nöqsanlar və qüsurlar az deyildir. Mövzu aktuallığı
arxasında gizlənən çiy, səthi nəsr, poeziya ə dramaturgiya əsərlərinin meydana çıxması ilə barışmaq olmaz.
Bədii cəhətdən dayaz, sönük yazılar oxucuların haqlı narazılığına səbəb olur. Bəzən zəif, bədii cəhətdən cılız,
ideya cəhətdən qüsurlu, qəhrəmanların xırım-xırda işlərlə məşğul olduğu kitabların, tamaşaların, kinofilmlərin
nəşr edilməsi, səhnəyə, ekrana və efirə yol tapması yaradıcılıq təşkilatlarının və tənqidçilərin məhz lazımi
tələbkarlığının, professional tələbkarlığının olmamasından irəli gəlir. Etika normalarını pozan yazıçıya İttifaqın
idarə heyəti, ədəbiyyat sahəsində çalışan qələm yoldaşları heç də həmişə tələbkarlıqla yanaşmırlar, daha dəqiq
desək, çox nadir hallarda tələbkar! q göstərirlər.
Yazıçı sözü xalqın əməllərinə uyğun gəlməlidir. Gerçəkliyin bədii inikasının başlıca obyekti müasirlikdir.
Əsas ədəbi qəhrəman fəhlədir, kolxozçudur, ziyalıdır, bir sözlə, yeni həyat qurucusudur, sovet adamıdır. Bizim
sosial sifarişimiz belədir: kütlələri yeni həyat quruculuğunun ümdə vəzifələrinin və problemlərinin həllinə
səfərbərliyə almaq lazımdır.
Cəmiyyətin mənəvi tələbatının artması, ədəbiyyatın milyon-milyon adama ideya - mənəvi və estetik təsiri
imkanlarının genişlənməsi dövrümüzün mühüm əlamətidir. Beləliklə, bədii sözün siyasi, ictimai siqləti artır. Bu
isə yeni cəmiyyət quruculuğunun, insanlar arasında yeni münasibətlərin ön xəttində durmalı olan yazıçıların və
şairlərin üzərinə çox böyük vəzifə qoyur. Öz dövrünü tam dolğunluğu ilə göstərməyin, ictimai inkişaf
dialektikasını bədii formada canlandırmağın, onun ən mühüm meyllərini və qanunauyğunluqlarını açmağın necə
məsul vəzifə olduğunu hər bir sənətkarın dərk etməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu yaradıcılıq işində və
həyatı süni surətdə bər-bəzəkli göstərməyə, nə də onun mənfi cəhətlərinin şişirtməyə, ifrat dərəcədə qabarıq
şəkildə, aludəçiliklə təsvir etməyə yol verilməməlidir. Varlığın dialektikası re-allığın dialektik şəkildə əks
olunmasını tələb edir. Real gerçəklik isə ondan ibarətdir ki, xalqın iradəsi ilə ölkəmizdə inkişaf etmiş sosializm
cəmiyyəti qurulmuşdur - bu, sosial tərəqqinin ən yüksək nailiyyətidir. Vahid sovet ailəsində birləşmiş milyon-
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milyon adamlar hər gün qəhrəmancasına hünər göstərir, Sovet adamı ən yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətləri
özündə təcəssüm etdirir, cəmiyyətimizdə yekdillik, birlik, əsl bərabərlik, qardaşlıq, ədalət hökm sürür, sovet
həyat tərzi kapital və zülm dünyasından sosializmin tarixi üstünlüyünü əks etdirir. Budur mövcud reallıq - budur
bizim sovet gerçəkliyi!
Bununla birlikdə cəmiyyətin real inkişaf prosesi ziddiyyətlərin aradan qaldırılması, həyatın köhnəlmiş,
mənfi cəhətlərinə, keçmişin qalıqları adlandırılan və yolumuzda duran nə varsa, hamısına qarşı kəskin mübarizə
şəraitində cərəyan edir. Bu yolda biz hələ də xırda burjua əxlaqının təzahürləri, meşşan psixologiyası, hətta
istehlakçı münasibət, bürokratizm, laqeydlik, mərhəmətsizlik ilə, xalq əmlakını mənimsəyənlərlə, oğrularla,
rüşvətxorlarla, mənsəb-pərəstlərlə, kommunist əxlaqının digər antipodları və insanın başqa eyibləri ilə
rastlaşırıq. Aydındır ki, bu da reallıqdır. Lakin inkişafımızın əsas meyllərini səciyyələndirən bunlar deyil, sovet
cəmiyyətinin mahiyyətini və perspektivlərini ifadə edən bunlar deyil. Yazıçı öz qələmini xalqın xidmətinə
vermişsə, belə bir şəraitdə onun ən mühüm vəzifəsi məhz ictimai inkişafın müqəddəratmı müəyyən edən
prosesləri və hadisələri ilk növbədə ifadə etməkdir.
Mənfi hallara gəlincə, biz onların aradan qaldırılması uğrunda mübarizədə çox nailiyyətlər əldə etmişik.
Amma hələ xeyli iş görülməlidir. Aydın dərk etmək lazımdır ki, bu, uzun sürən prosesdir və həmin proses bütün
mənəvi, ideya-əxlaqi qüvvələrin və vasitələrin səfərbərliyə alınmasını tələb edir.
Qazandığımız təcrübə belə bir inam yaradır ki, bütün mənfi hallar, keçmişin qalıqları gözəl torpağımızdan
hökmən silinib yox olacaqdır. Bədii ədəbiyyatımız bu nəcib işdə mühüm rol oynamalıdır. Yazıçılar öz
əsərlərində nöqsanları, mənfi halları və eybəcərlikləri göstərərkən onları cəsarətlə ifşa etməli, bədii sözün
qüdrəti ilə rüsvay etməli, onlara nifrət oyatmalı, normalarımızdan kənara çıxan hər hansı hallara qarşı
barışmazlıq ruhu tərbiyə etməli, adamları qəti mübarizəyə qaldırmalı, özləri fəal həyat mövqeyi tutmalıdırlar.
Həyatımızda hökm sürən müsbət cəhətləri, müsbət qəhrəmanları, cəmiyyətimizə yad olan bütün hallara qarşı
fəal mübarizə prosesini ifadəli şəkildə də, böyük ustalıqla, mən deyərdim ki, çox böyük ustalıqla göstərmək
yazıçıların borcudur. Həm də bütün hallarda məsələyə sinfi münasibət, yüksək kommunist ideyalılığı,
yazıçılarımzın yaradıcılığının başlıca məzmununu, əsasmı təşkil etməlidir.
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. Məlumdur ki, Səməd Vurğun özünün "Zamanın
bayraqdarı" əsərini cəmi bir neçə günə yazmışdır. Buna necə nail olduğunu soruşanda Vurğun demişdir: "... Bir
neçə gün, üstəlik, bütün ömrümü sərf etmişəm". Bəli, üstəlik poetik yaradıcılığa, gerçəkliyin estetik dərkinə həsr
edilmiş ömrü. Yazıçıları yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayarkən biz asan başa gələn uğurları nəzərdə
tutmuruq - yox, yüngül əsərlərin ömrü gödəkdir. Əksinə, biz yazıçılarımıza tapdanmamış çətin yolda ilhamlı
əmək arzulayırıq, elə bir yaradıcı kömək arzulayırıq, elə bir yaradıcı axtarış və özünüifadə yolundakı, əsl
müvəffəqiyyəti yalnız orada qazanmaq mümkündür.
Buna görə də, zənnimcə, kimin haqqında yazmaq və nə yazmaq barədə məsləhət verməyə dəyməz, - bu,
sənətkarın öz işidir, onun istedadına aiddir. Lakin yaradıcılıq axtarışlarının istiqamətini müəyyənləşdirməkdə,
dövrün tələblərini, zamanın tapşırıqlarım dərk etməkdə ona kömək göstərməyi biz özümüzün partiya vəzifəmiz
sayırıq. Əminik ki, 80-ci illər əri aktual və ən mühüm problemlər qaldıran yeni istedadlı əsərlərlə zəngin
olacaqdır. Biz ona görə əminik ki, partiyanın sosial sifarişini yerinə yetirməyə hazır olmaq, günün tələblərinə
dərhal cavab vermək hər bir əsl sənətkara xas olan keyfiyyətlərdir. Sovet yazıçılarının birinci Ümumittifaq
qurultayında görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəfər Cabbarlının bu barədə dediyi sözləri yada
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salaq: "... Hər bir şairin, yazıçının və dramaturqun ən böyük məziyyətlərindən biri onun mövzu seçməyi
bacarmasıdır. Yazıçının seçdiyi mövzu onu ilhama gətirməli, onun gördüklərini, duyğularını, dövrünün ondan
tələb etdiklərini, başqalarının hələ müşahidə etmədiklərini və ya müşahidə edərək bu barədə danışa bilmədikləri
şeyləri oxucuya söyləmək imkanı yaratmalıdır. Dövrün ictimai sifarişi adlanan şey budur".
Biz yazıçılardan ən mürəkkəb problemlərin dərindən araşdırılmasını gözləyirik - sovet adamında elmi
dünyagörüşünün, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması, sovet həyat tərzi prinsipləri və normalarının təsbit
olunması kimi problemlərin.
Adamların tərbiyəsində, cəmiyyətimizin inkişafının ən mühüm və mürəkkəb problemlərinin həllində
ədəbiyyatın misilsiz rolu vardır. Bu işdə müvəffəqiyyət, yeni insan tərbiyəsində müvəffəqiyyət yalnız o zaman
qazanılır ki, həmin iş partiyanın sosial-iqtisadi siyasətinin möhkəm bünövrəsinə əsaslansın. Bununla əlaqədar
olaraq sizin diqqətinizi yetkin sosializmin maddi və mənəvi imkanlarından ağılla istifadə etmək bacarığının
tərbiyə olunması kimi mühüm problemə cəlb etmək istəyirəm. Söhbət şəxsiyyətin ağlauyğun mənafe və
tələbatının fəal surətdə, məqsədyönlü şəkildə formalaşdırılmasından gedir. Bu vəzifənin həyata keçirilməsin-də
ədəbiyyat məsul rol oynamalıdır. İstedadla yazılmış əsərin gücü elədir ki, həmin əsər bütöv nəsillərin yüksək
mənəvi tələbatını proqramlaşdırmağa qadirdi. L.Tolstoyun və M.Qorkinin, V.Mayakovskinin və A.Fadeyevin,
S.Vurğunun və C.Cabbarlının və eləcə də bir çox başqa görkəmli sənətkarların kitablarının milyonlarla adamın
şüuruna və qəlbinə qüdrətli təsir göstərməsinə dair parlaq misallar deyilənləri sübut etmirmi?
Bu gün ədəbiyyatın böyük insanpərvərlik vəzifəsini nəzərdə tutaraq yazıçılardan müasir həyat
hadisələrinin dərin ictimai-bədii tədqiqini gözləyirik, yetkin sosializm cəmiyyətində 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 ol-maz. Tarix ən qüdrətli və təsirli tərbiyə vasitələrindən, şüurları və
həyat mövqelərini formalaşdırmaq vasitələrindən biridir. Mədəniyyətin milli sərvətlərinin, demək olar, əsas
mühafizəçisi olan yazıçının yüksək vətəndaşlıq vəzifəsi xalqın tarixini onun müasir mədəniyyətinə xidmət
göstərməyə cəlb etməkdir.
Açıq demək lazımdır: Azərbaycan tarixinin bir çox parlaq səhifələri bədii ədəbiyyatda layiqincə əks
etdirilməmişdir. Sovet xalqının böyük qələbəsində respublikamızın əməkçilərinin xidməti, Böyük Vətən
müharibəsi illərində şanlı Bakı neftçilərinin hünəri Azərbaycan ədəbiyyatında zəif təsvir edilmişdir.
Azərbaycanın inqilabdan əvvəlki tarixinin bir çox mərhələləri də bədii əksini tapmamışdır.
Yazıçılarımızın yaradıcılığında alovlu inqilabi motivlər gur səslənməlidir. Mətin inqilabçıların obrazları
tükənməz ilham mənbəyidir. Söz ustaları öz həyatmı inqilabın qələbəsi üçün, Azərbaycan Sovet hakimiyyətinin
qurulması uğrunda qurban vermiş mübarizlər haqqında əsərlər yaratmalıdırlar. Nizaminin və Füzulinin,
Xaqaninin və Nəsiminin, Axundovun və Məmmədquluzadənin, Üzeyir Hacıbəyovun və Məmməd Səid
Ordubadinin vətəni öz müasir yazıçılarından və şairlərindən parlaq tarixi əsərlər gözləyir, Azərbaycan tarixinin
mədəniyyət və elminin görkəmli xadimlərinin bədii obrazlarını gözləyir. Yazıçı sənəti salnaməçi peşəsinə
yaxındır. Qoy bu çətin yolda sizə Səməd Vurğun yaradıcılığının parlaq nümunəsi ilham versin - Səməd Vurğun
ölməz "Vaqif dramında böyük Azərbaycan şairinin tarixi obrazını yaratmış, o dövrün ictimai-siyasi həyatmı
heyrət doğuran məharətlə canlandırmışdır.
Qeyd etmək istəyirəm ki, tarixi simaların obrazları yaradılan və tariximizin çox mühüm dövrləri tərənnüm
olunan ədəbi əsərlər ən yüksək səviyyədə yazılmalıdır. Bunlar çox mühüm, açıq deyək ki, mürəkkəb
mövzulardır. Belə mövzuların öhdəsindən yalnız yüksək istedadlı, dərin bilikli sənətkarlar gələ bilərlər. Buna
görə də tarixi mövzuda əsərlər yaratmağa girişməzdən əvvəl ədib öz qüvvə və imkanlarını götür-qoy etməli,
böyük və ciddi hazırlıq işi aparmalıdrr.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin solmaz
yaradıcılığının öyrənilməsinə və təbliğinə böyük diqqət verir. Bunu təkcə son illərdə Mərkəzi Komitənin qəbul
etdiyi xüsusi qərarlar sübut edir: "Bədii ədəbiyyat klassikləri əsərlərinin tənqidini, nəşrini və təbliğini
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yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında", "Azərbaycanın böyük şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında", "Azərbaycanın maarifpərvər şairi Mirzə
Şəfi Vazehin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsini gücləndirmək haqqında". Vəzifə uzun müddət qüvvədə olacaq.
Bu sənədlərin əməli surətdə yerinə yetirilməsini təşkil etməkdən ibarətdir, elmi və elmi-bədii əsərlər
yaradılmalı, klassik irsimiz məharətlə təbliğ edilməli, bu mənəvi sərvətlərin öyrənilməsində adamlara kömək
göstərilməlidir.
Azərbaycan yazıçılarının və şairlərinin yaradıcılıq qüvvəsinin və ilhamının ən mühüm mənbəyi
çoxmillətli sovet ədəbiyyatının beynəlmiləl birliyidir. Azərbaycan ədəbiyyatı vahid çoxmillətli sovet
ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu birlik xalqların mənəvi mədəniyyətinin çiçəklənməsinə və qarşılıqlı
zənginləşməsinə əbədi həyat qüvvəsi verən tükənməz çeşmədir.
Çoxmillətli sovet ədəbiyyatı SSRİ xalqlarının dostluq və qardaşlığının bəhrəsidir. Beynəlmiləl bədii
əməkdaşlığının əsas aparıcı qüvvəsi, əsl cazibə mərkəzi rus sovet ədəbiyyatıdır. Rus xalqının yaradıcılıq
dühasının zirvəsi olan rus ədəbiyyatı xalqlar dostluğu və qardaşlığının toxumlarını həmişə səxavətlə səpmişdir,
bütün qardaş xalqların milli mədəniyyətlərinin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir və göstərir. Ən parlaq
bədii sərvətlərin və humanist ənənələrin varisi olan rus ədəbiyyatı yetkin sosializmin ideya və bədii kamilliyinin
ən yüksək nailiyyətidir, sosialist realizminin yüksək nümunəsidir. Rus mədəniyyətinin və ədəbiyyatının çox
zəngin ideya-mənəvi və bədii təcrübəsinə müraciət etmək, əsaslanmaq sosializm və kommunizm quruculuğunun
bütün mərhəllərində olduğu kimi, bu gün də Azərbaycan ədəbiyyatının daha müvəffəqiyyətlə inkişaf etməsi
üçün labüd şərtdir. Klassik və müasir rus ədəbiyyatının yaradıcılarından daim öyrənmək, bu ədəbiyyatın
sərvətlərindən bacarıqla istifadə etmək bizim milli ədəbiyyatın təkmilləşdirilməsini, onun beynəlmiləl
nailiyyətlərlə və ümumdünya bədii təcrübəsi ilə zənginləşdirilməsinin ən səmərəli yolu-dur. Bütün Azərbaycan
mədəniyyətinin başlıca vəzifələrindən biri qabaqcıl rus bədii fikri tərəfindən yaradılmış sərvətlərin hamısını
yaradıcı kimi əxz etməkdir, ondan yazıçı axtarışları və cəsarəti öyrənməkdir, yalnız bu minvalla siz xalqımızın
mənəvi sərvətlər xəzinəsini daha da zənginləşdirə bilərsiniz.
Hər il olduğu kimi, bu yaxınlarda da ölkəmizdə Puşkin poeziyası günləri keçirildi, bu şer bayramı rus
poeziyasının sönməz günəşinə, dünya ədəbiyyatının dühasına ümumxalq məhəbbətini bir daha parlaq surətdə
nümayiş etdirdi. Puşkin günləri rus ədəbiyyatının beynəlmiləl mahiyyətinin gözəl rəmzidir. Qoy Puşkinin
dühası bizim çoxmillətli mədəniyyətimizin bütün ustalarının yaradıcılıq axtarışlarına və əməllərinə həmişə gur
işıq saçsın.
Azərbaycan sovet ədəbiyyatının şərəfli və məsul vəzifəsi qardaş ədəbiyyatların dostluq tellərini
yorulmadan möhkəmlətməkdir, onların bir-birinə daha da yaxınlaşmasına kömək etməkdir. Biz sizin
fəaliyyətinizin bu cəhətinə prinsipial ictimai-siyasi məna veririk. Ona görə ki, ədəbiyyatların dostluğu xalqlar
birliyinin qüdrətli vasitəsidir və xalqların mənəvi qardaşlığını bütün dərinliyi ilə ifa-də edir. Bu dostluğu
yorulmadan inkişaf etdirmək, xalqların ədəbi əlaqələrini möhkəmlətmək və dərinləşdirmək bütün böyük sovet
mədəniyyətimizin gələcəyi naminə işləmək, çalışmaq deməkdir.
70-ci illər qardaş xalqların mənəvi ünsiyyətinin ən müxtəlif formalarının geniş inkişafı ilə, bədii
sərvətlərin intensiv mübadilə2 si ilə əlamətdardır. Azərbaycan torpağında yüksək siyasi və ideya-bədii
səviyyədə keçirilmiş Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günləri, Ukrayna, Özbəkistan mədəniyyəti günləri,
Gürcüstan ədəbiyyat və incəsənəti günləri buna səmərəli kömək etmişdir. Azərbaycanın mədəniyyət ustaları
Ukraynada, Özbəkistanda, Zaqafqaziya respublikalarında yaradıcılıq hesabatı ilə çıxış etmişlər. Azərbaycanda
keçirilmiş sovet ədəbiyyatı günləri bizim hafizəmizdə həmişəlik nəşq olunub. Həmin günlər sovet
mədəniyyətinin, qardaş xalqlar mədəniyyətlərinin beynəlmiləl birliyinin ümumxalq bayramına çevrilmişdir.
Təcrübə göstərmişdir ki, belə genişmiqyaslı ədəbi-siyasi tədbirlər bədii yaradıcılıq üçün, səmərəli estetik
təcrübə mübadiləsi üçün qüdrətli amildir.
Yazıçıların Bakıda keçirilmiş "Xalqların dostluğu - ədəbiyyatların dostluğudur" Ümumittifaq yaradıcılıq
konfransı bunu bir daha təsdiq etdi. Konfransın əhəmiyyəti sırf ədəbiyyat çərçivəsindən xeyli kənara çıxdı.
Konfrans ölkəmizin qardaş xalqlarının bədii əməkdaşlığı təcrübəsini ümumiləşdirdi. O, cəmiyyətimizin mənəvi
tərəqqisinin başlıca meyllərini elmi surətdə əsaslandırdı, qardaş xalqların ədəbiyyatlarının böyük dostluğunu
inkişaf etdirməyin ən mühüm istiqamətlərini müəyyən etdi. Bu geniş əhatəli konfransın Azərbaycanın
paytaxtında keçirilməsini biz respublikamızın xalqının yaradıcı əməyinə, onun zəngin beynəlmiləl ənənələrinə,
onun ədəbiyyatının, bütün çoxcəhətli mədəniyyətinin nailiyyətlərinə diqqət və ehtiramın ifadəsi kimi
qiymətləndiririk.
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Bu konfransın materiallarını yaradıcılıq mövqeyindən mükəmməl mənimsəmək, zəhmətkeşləri, xüsusilə
yaradıcı ziyalıların beynəlmiləl tərbiyəsində onlardan geniş miqyasda və əməli surətdə istifadə etmək
respublikanın yazıçılar təşkilatının aktual vəzifəsidir.
Partiya zəhmətkeşləri sovet vətənpərvərliyi və sosialist beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyələndirmək işini
daha da gücləndirmək vəzifəsini irəli sürmüşdür. Bu nəcib vəzifəni yerinə yetirməkdə getdikcə daha fəal iştirak
etmək hər bir yazıçının, şairin və ədəbiyyatçının müqəddəs borcudur.
Azərbaycan sosialist ədəbiyyatı 70-ci illərdə, ümumsovet ədəbiyyatının inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə
töhfələr vermişdir. Respublikanın şer və nəsr ustaları, Azərbaycan mədəniyyətinin şanlı beynəlmiləl ənənələrinə
sadiq olan yazıçıları böyük rus ədəbiyyatı ilə, ölkəmizin bütün qardaş xalqlarının ədəbiyyatları ilə qarşılıqlı
yaradıcılıq əlaqələrini yorulmadan inkişaf etdirməli və möhkəmlətməlidir - bu, çox mühüm məsələdir.
Bu yaxınlarda SSRİ yazıçılarının VII qurultayı işə başlayacaqdır. Biz əminik ki, partiyanın irəli sürdüyü
vəzifələrin bu qurultayda müzakirəsi, onun işləyib hazırlayacağı qərarlar ölkənin, o cümlədən, respublikamızın
yazıçı təşkilatlarının həyatını daha dolğun, daha mənalı edəcəkdir, onu ideyaca daha da dərinləşdirəcəkdir. Biz
ürəkdən arzu edirik ki, sovet yazıçılarının qurultayı uğurlu və səmərəli fəaliyyət göstərsin.
Qardaş ədəbiyyatların çiçəklənməsi və yaxınlaşmasının çoxcəhətli proseslərində qarşılıqlı tərcümələr
getdikcə daha böyük rol oynayır. Bu, milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı öyrənilməsi və zənginləşməsinin böyük
ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik qüdrətli vasitəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə respublikada az iş
görülməyib. A.Puşkinin və L.Tolstoyun, M.Lermontovun və A.Çexovun, M.Qorkinin və V.Mayakovskinin,
A.Tvardovskinin və M.Şoloxovun, K.Markovun və V.Kojevinkovun, A.Fadeyevin və B.Polevoyun,
A.Çakovskinin və N.Tixinovun və bir çox başqa rus yazıçılarının əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. Respublikada ölkəmizin qardaş xalqlarının bir çox yazıçılarının əsərləri nəsr edilmişdir. Lakin bu
sahədə İndiyədək həll olunmamış problemlər də az deyildir. Mən ən əvvəl bu işdə kortəbii axın elementləri
olduğuna diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Nəşriyyatlarda dünya və rus klassikasının, sovet ədəbiyyatı əsərlərinin
seçilib Azərbaycan dilində nəşr edilməsi üçün dərin düşünülmüş, uzun müddət qüvvədə olan bilən plan yoxdur.
Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatı əsərlərinin rus dilinə tərcümə edilməsi sahəsində də uzunmüddətli
fəaliyyət planı tərtib olunmamışdır. Yüksək ixtisaslı tərcüməçi kadrları çatışmır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
İndiyədək heç kəs yüksək ixtisaslı professional tərcüməçilər hazırlamaq və bunları təkmilləşdirmək işini təşkil
etməyə ciddi təşəbbüs göstərməmişdir. Bizdə olan tərcüməçi qüvvələri isə hələ də pərakəndə haldadır. Bədii
tərcümələrin keyfiyyəti problemi ciddi problem olaraq qalmaqdadır.
Halbuki respublikamızın sosial və mənəvi inkişaf tələbləri, Azərbaycanın sosialist mədəniyyətinin daha
da yüksəlməsi bütün ictimai-siyasi və bədii ədəbiyyat tərcüməsi işini kökündən yaxşılaşdırmağı tələb edir.
Görünür, Yazıçılar İttifaqında və respublika Dövlətnəşrkomunda çalışan yoldaşlar tərcüməçilərin fəaliyyətinə
rəhbərlik etməyin konkret təşkilat formaları haqqında ciddi düşünməlidirlər. Ali və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyinin və Azərbaycan Dövlət Universitetinin rəhbərləri jurnalistika fakültəsi tələbələrinin müxtəlif
tərcümə sahələri üzrə ixtisaslaşmasını, onların hazırlığını keyfiyyətini yüksəltməyi təmin etməlidirlər. Bu
problemlərin həllində yaradıcı işçilərin mümkün qədər geniş dairəsi iştirak etməlidir.
Ömrünün ən gözəl illərini A.S.Puşkinin dahiyanə "Yevgeni Onegin" əsərinin tərcüməsinə həsr etmiş
Səməd Vurğunun sözlərin xatırlatmaq istəyirəm. Səməd Vurğun demişdir: "Mən istəyirdim buna nail olam ki,
Puşkin ruhu, onun obrazları azərbaycanlılar üçün daha yaxın olsun, azərbaycanlı Leyli obrazını necə sevir və
ona necə ehtiram bəsləyirsə, Tatyananı da elə sevsin, ona da elə ehtiram bəsləsin". Yaradıcı tərcümənin bu
böyük və nəcib vəzifəsini bizim ən qüvvəli yazıçılarımız şərəflə yerinə yetirməlidirlər.
Vəzifə bundan ibarətdir ki, respublikanın yazıçılar təşkilatı sovet tərcümə məktəbinin ənənələrini inkişaf
etdirərək rus tərcümə ustaları ilə, bütün qardaş respublikaların tərcümələri ilə, planetimizin həyatmı inqilabi
surətdə dəyişdirmək uğrunda, sülh və sosial tərəqqi uğrunda ümumi mübarizəyə kömək edən mütərəqqi xarici
ədəbiyyatın tərcüməçi nümayəndələri ilə yaradıcılıq əlaqələrini möhkəmlətsin. Bu məqsədlə tərcümə
ədəbiyyatının müntəzəm nəşri üçün imkanlar axtarıb tapmaq lazımdır.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi bu məsələlərə prinsipial əhəmiyyət verərək
respublikada tərcümə işinin vəziyyətini xüsusi müzakirə etmək və onun əsaslı surətdə yaxşılaşdırılması üçün
müvafiq tədbirlər görmək niyyətindədir.
Ölkəmizdəki xalqların ədəbiyyatlarının yaradıcılıq əlaqələrini möhkəmlətməkdə, bunların qarşılıqlı təsir
və qarşılıqlı zənginləşmə proseslərində rus dili çox mühüm rol oynayır. Rus dilinin köməyi ilə mühüm
ədəbiyyatların görkəmli ustalarının əsərləri bütün ölkədə və onun hüdudlan xaricində geniş yayılır və şöhrət
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qazanır. Biz bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı əsərlərinin rus dilinə bədii tərcüməsi sahəsində rus yazıçılarının
böyük xidmətləri haqqında dərin minnətdarlıq hissi ilə danışırıq. Bu yaradıcılıq dostluğunu, bu gözəl ənənələri
inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək lazımdır.
Bununla əlaqədar olaraq, yazıçılarımızın rus dilini dərindən öyrənməsi kimi çox mühüm vəzifə qarşıda
durur. Söhbət ondan gedir ki, respublikamızın yazıçıları ana dilində əsərlər yaradarkən rus dilinin, rus və bütün
sovet ədəbiyyatının böyük sərvətlərindən daha dolğun istifadə edə bilsinlər.
Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi həmişə faydalıdır, xüsusən bədii söz ustaları üçün. Bu əlaqələr milli
ədəbiyyatımızın əsərlərinin rus dilinə tərcüməsi kimi mühüm işdə də böyük yaradıcılıq imkanları açır.
Azərbaycan və rus dillərini mükəmməl bilən hər bir yazıçı, ədəbiyyatçı çox böyük fayda verə bilər. Yazıçıların
bu cür inkişafına hər vasitə ilə kömək etmək lazımdır. Biz inanırıq ki, bu, gözəl bəhrələr verər, böyük bədii
nailiyyətlərə səbəb olar.
Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün
deyildir. Sovet hakimiyyəti, Lenin milli siyasəti Azərbaycan dilinin əsl tərəqqisi üçün müstəsna dərəcədə
əlverişli imkanlar yaratmışdır. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan dili görünməmiş zirvələrə qalxmış,
müasir poeziyanın və nəsrin, elm və texnikanın, kargüzarlığın və fəal ictimai-siyasi həyatın hərtərəfli inkişaf
etmiş dilinə çevrilmişdir. Biz tam inamla deyə bilərik ki, çoxəsrlik tariximizdə Azərbaycan dili heç vaxt belə
zəngin, nüfuzlu və hörmətli olmamışdır. Lakin mədəniyyət və elmin səviyyəsi yüksəldikcə, həyatın axarı
sürətləndikcə dilin təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə və zənginləşməsinə, onun söz ehtiyatının genişlənməsinə
daha çox qayğı göstərmək lazımdır. Bu da respublikanın bütün ədəbiyyatçılarının, yazıçılar İttifaqının ən
mühüm vəzifələrindən biridir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına, kütlələrin nitq mədəniyyətinə daim qayğı
göstərilməlidir. Dilimizin jarqon, dialekt ifadələri ilə zibillənməsinə yol vermək olmaz. Yazıçı dilin, nitq
mədəniyyətinin ədəbi normasının qanunvericisi olmalıdır. Təəssüf, elə yazıçılar var ki, bu tələblər səviyyəsində
dura bilmirlər. Üstəlik ayrı-ayrı yazıçılar təkcə danışıqlarında yox, həm də əsərlərində dil xətalarına yol verirlər.
Bununla əlaqədar olaraq mətbuat, radio, televiziya, teatr, kino işçilərinə, mühazirəçilərə və müəllimlərə xüsusi
tələbkarlıqla yanaşmaq lazımdır. Mən ümid edirəm ki, bu problemlər sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizdə özünün
praktik həllini tapacaqdır.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Respublika Yazıçılar İttifaqının tərkibində Cənubi Azərbaycandan
olan ədəbiyyatçılar da məhsuldar işləyirlər. Yaradıcılıq İttifaqının rəhbərliyi onlara daim diqqət yetirməli,
onların əsərlərini respublikada və respublikanın hüdudlarından kənarda geniş təbliğ etməlidir. Ümumiyyətlə,
Cənubi Azərbaycanla ədəbi əlaqələri möhkəmlətmək, mədəniyyətin, mənəvi yaradıcılığın bütün sahələrində
geniş əlaqələri inkişaf etdirmək, bizdə toplanmış zəngin bədii-estetik təcrübəni qələm yoldaşlarına vermək
barəsində düşünmək lazımdır.
Müasir ədəbi-bədii prosesi tənqidçilərin, ədəbiyyatşünasların fəal və faydalı işi olmadan təsəvvür etmək
mümkün deyildir. Onlar bədii həyatımızın mürəkkəb, bəzi ziddiyyətli proseslərini dərindən təhlil etməyə və
ümumiləşdirməyə borcludular. Biz bu məsələlərdən dəfələrlə danışmışıq. Ədəbiyyat məsələlərinə dair,
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti haqqında, "Xalqların dostluğu ədəbiyyatların dostluğudur" mövzusunda
yazıçıların yaradıcılıq konfranslarının yekunları haqqında Azərbaycan KP MK-nın qərarları respublikada ədəbibədii tənqidin inkişafına dair təkan versə də, tənqidi fikrin üfüqləri hələ də nəzərə çarpacaq dərəcədə
genişlənməmişdir. Bu sahədə böyük, mən deyərdim ki, fundamental iş görülməlidir. Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının və tənqidin vəzifələri geniş və çoxcəhətlidir. İctimai bədii-estetik zövqləri
formalaşdırmaq, incəsənətdə sönüklüyə, durğunluğa, xalturaya, yabançı baxışlara qarşı mübarizə aparmaq işində
ədəbiyyatşünaslığın və tənqidin rolunu gücləndirmək lazımdır.
Ədəbi tənqid yaradıcı işçiləri tərbiyə etməli, onların fəaliyyətində sosializm realizm prinsiplərini bərqərar
etməlidir. Faydalı tənqid sənətkara kömək edir ki, o, həyatın bütün cəhətlərini dialektik vəhdətdə görsün və
göstərsin, xeyirlə şərin, müsbətlə mənfinin mübarizəsini daha parlaq, daha kəskin şəkildə əks etdirsin.
Tənqidi sözün nüfuzu bir çox cəhətdən tənqidin obyektivliyi ilə, qərəzsizliyi ilə müəyyən olunur.
Xeyirxahlıqla yanaşı, ciddiyyət, professional tələbkarlıq - ədəbi tənqid məhz belə olmalıdır. Tənqidin verdiyi
qiymətlərin prinsipiallığı tənqid edilənlərin mövqeyindən, vəzifəsindən və keçmiş xidmətlərindən asılı
olmamalıdır, şəxsi rəğbət bəsləyib-bəsləməməkdən, xüsusilə, asılı olmamalıdır. Tənqid yalnız bu zaman
cəmiyyət tərəfindən ona həvalə edilmiş funksiyaları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilər.
Yazıçılar İttifaqının ədəbi orqanları - "Azərbaycan", "Literaturnı Azerbaydjan", "Ulduz", "Qrakan
Azərbaycan" jurnalları, "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nailiyyətlərinin,
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klassik irsin təbliğində ədəbi-bədii tənqidin təsir qüvvəsinin artırılmasında, tərcüməçilik sənətinin
yüksəlməsində böyük rol oynamalıdır. Onlar bütün yazıçıların yaradıcılığının işıqlandırılması, yaradıcılıq
problemlərinin, tənqidi çıxışların sərbəst müzakirəsi, ədəbi əsərlərin prinsipial təhlili üçün ən əlverişli, eyni
hüquqlu şərait yaratmalıdırlar. Jurnallar ədəbi prosesin inkişafına daha fəal kömək etməli, ədəbiyyatçıları öz
ətrafında sıx birləşdirməli, öz səhifələrində ədəbiyyat tarixinin və nəzəriyyəsinin aktual məsələlərini qaldırmalı,
sovet ədəbiyyatının bədii-estetik nailiyyətlərini təbliğ etməlidirlər.
Azərbaycan ədəbiyyatının sabahkı gününə qayğı göstərmək yazıçılar İttifaqının ən mühüm vəzifəsidir.
Birinci növbədə ədəbiyyata təzə qüvvələr gəlməli, gənc istedadların aşkara çıxarılması və tərbiyə edilməsi
qayğısına qalmaq lazımdır. Müasir dövrün problemlərinə, ən aktual sosial və bədii problemlərin həllinə gənc
yazıçıların canlı marağını hər vasitə ilə müdafiə etmək, özlərinin yaradıcılıq səylərini real gerçəkliyin
tələblərinə, cəmiyyətimizin ali məqsədlərinə uyğunlaşdırmaqda onlara kömək etmək lazımdır.
Cavan söz ustalarının dünyagörüşünün formalaşması Azərbaycan ədəbiyyatçılarının bütün nəsilləri
arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi ilə, bütün ədəbiyyatımızın ideya-bədii axtarışları ilə sıx bağlıdır.
İdeya əqidəsi estafeti olmadan nəsillərin varisliyi mümkün deyildir. Bu estafetin istedadlı və etibarlı əllərə
tapşırılması üçün respublikamızın ədəbiyyat veteranları xüsusi məsuliyyət daşıyırlar. Yorulmadan axtarışlar
aparmaq - bu, yaradıcı gənclərin imtiyazıdır və yaradıcılığa təzə başlayan bir çox sənət-karlara xas olan
cəhətdir. Lakin bu çətin yolda hər kəs səhv buraxa bilər, yanıla bilər. Yazıçılar İttifaqı, təcrübəli ədəbiyyatçılar,
ədəbi tənqidçilər bu və ya digər gənc müəllifin uğursuzluğuna son dərəcə səbirlə yanaşmalı, onların qüsurlarını
nəzakətlə aradan qaldırmalı, özlərinin qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə onlara kömək etməlidirlər. Vəzifə
yorulmadan gənc yaradıcı nəsil tərbiyə etməkdən, maksimum, prinsipial tələbkarlığı gənc sənətkarların daha
sanballı ideya-bədii fikirlərin həyata keçirilməsinə cəsarətlə can atmaları üçün, professional cəhətdən daha tez
yüksəlmələri üçün, ictimai həyata daha fəal qoşulmaları üçün hər cür şərait yaratmaqdan ibarətdir. Gəncləri,
həmçinin, ədəbi irsə, yaşlı nəsildən olan sənətkarların yaradıcılığına dərin hörmət ruhunda tərbiyə etmək, onları
lovğalıqdan və təkəbbürdən çəkindirmək lazımdır.
Sovet ədəbiyyatı dünya mədəniyyətində ən mütərəqqi hadisədir. Bu o deməkdir ki, hər bir yazıçı
sosializmin bütün düşmənlərinə, burjua quruluşunun və həyat tərzinin məddahlarına qarşı mübarizənin ön
xəttinə səfərbər olduğunu duymalı və dərk etməlidir. Beynəlxalq şəraitin kəskin şəkildə pisləşməsi ilə əlaqədar
olaraq son dövrdə dünya miqyasında ideyalar çarpışması mürəkkəbləşmiş və şiddətlənmişdir.
İmperializmin ideoloqları öz miqyasına görə görünməmiş təbliğat müharibəsi aparırlar, bu müharibə real
sosializmin nailiyyətlərini gözdən salmağa, cəmiyyətimizin ideya-mənəvi dayaqlarını sarsıtmağa
yönəldilmişdir. Bütün bunlar partiyamızın apardığı ideoloji mübarizənin səmərəliliyini yüksəltmək üçün, əkstəbliğatın təsirli olması üçün yazıçıların məsuliyyətini artırır.
Cəmiyyətimizin, xüsusən böyüməkdə olan nəslin ideya-mənəvi sağlamlığı xeyli dərəcədə bundan asılıdır
ki, bizim ideoloji mübarizəmiz nə qədər hücum xarakteri daşıyır, burjua cəmiyyətinin mənəvi eybəcərliklərini
sovet adamlarına zorla qəbul etdirmək cəhdlərini nə dərəcədə aradan qaldırır.
Söz ustalarını partiyanın tapşırıqlarını həyata keçirmək üçün sıx birləşdirmək və onları bu məqsədə doğru
istiqamətləndirmək yazıçılar təşkilatının şərəfli və məsul vəzifəsidir. Siz Yazıçılar İttifaqının fəaliyyətində
təşkilatçılıq işini daha da gücləndirmək, respublikada ədəbi prosesin və bütün bədii yaradıcılığın vəziyyəti üçün
onun rolunu və məsuliyyətini artırmaqdan ötrü hələ çox iş görməlisiniz ki, hər bir yazıçı həqiqətən fəal həyat
mövqeyi tutsun, bütün yaradıcılığı və əməlləri ilə oxuculara nümunə olsun.
İttifaqın idarə heyəti katibliyinin iş üslubunu və metodlarını təkmilləşdirmək, yazıçıların həyatına aid
məsələləri vaxtında qaldırmaq və həll etmək lazımdır. Yazıçılar təşkilatının fəaliyyətində kollegionallıq, əsl
demokratik ruh hökm sürməlidir, elə bir şərait yaranmalıdır ki, hər kəs öz fikirlərini və şübhələrini ifadə edə
bilsin. Cəmiyyətimizin sınanmış silahı olan tənqid və özünütənqiddən daha fəal istifadə edilməlidir. Ümidvarıq
ki, bu prinsip sizin qurultayın işində də əks olunacaqdır.
Bu günlərdə Şüvəlanda Yaradıcılıq Evinin açılışında biz Yazıçılar İttifaqının, demək olar, bütün üzvləri
ilə görüşdük. Oradakı söhbətdə demişəm, İndi də təkrar edirəm ki, bu cür görüşlər yaradıcı təşkilatların
fəaliyyətinə partiya rəhbərliyini yaxınlaşdırmaq üçün bizə böyük fayda verir. Rəy mübadiləsinin gedişində biz
özümüz üçün müvafiq nəticələr çıxarmışıq, gərək siz də nəticə çıxarasınız. Görünür, yaxşı olar ki, görüş zamanı
qaldırılan məsələləri Yazıçılar İttifaqında geniş müzakirə edəsiniz, həm də dərindən, tam məsuliyyətlə. İttifaqın
səlahiyyətinə aid məsələləri özünüz yoluna qoymalısınız, biz isə həmişəki kimi köməyimizi əsirgəməyəcəyik.
Sosializm realizmi bədii ədəbiyyatı, incəsənəti təbiəti etibarı ilə öz əsrini qabaqlamalıdır, çünki bəzi, hətta
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elm üçün əlçatmaz olan zirvələri ədəbiyyat və incəsənət fəth edə bilir. Yazıçıların borcu varlığı bədii vasitələrlə
dərk etməyin, əmək adamının mənəvi yüksəlişinin tükənməz imkanlarını xalqın xidmətinə verməkdir. Biz
Azərbaycan ədəbiyyatının xadimlərinə bu ali məqsədə layiq olmağı, ölkəmizdə milli sərvət olan qiymətli əsərlər
yaratmağı ürəkdən arzulayırıq.
12 iyun 1981-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 142-162.
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XALQ YAZIÇISI MİRZƏ İBRAHIMOVA «ORAQ VƏ ÇƏKİC» QIZIL MEDALININ
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(23 oktyabr 1981-ci il)
Əziz yoldaşlar! Bu günlər respublikamızın zəhmətkeşləri bütün ölkə ictimaiyyəti ilə birlikdə
Azərbaycanın xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun 70 illiyini təntənə ilə qeyd edirlər. Əmək fəaliyyətinə
fəhləlikdən başlayan Mirzə İbrahimov gənc yaşlarından ədəbiyyata meyl göstərmiş, özünün fitri istedadını
büruzə vermiş, ömrünün 50 ildən çoxunu bədii yaradıcılığa həsr edərək, hamının rəğbətini qazanmış,
Azərbaycan ədəbiyyatının, bütün çoxmillətli sovet ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan Mirzə
İbrahimov yarım əsrdən çoxdur ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının üzvüdür və sadiq əsgər öz partiyasına,
xalqına, Sovet Vətəninə sədaqətlə xidmət edir. Mirzə İbrahimovun ədəbi fəaliyyəti zəngin və rəngarəngdir. Ilk
böyük əsəri olan «Həyat» pyesində o, sosializm quruculuğuna başladığımız ilk illərdə ölkəmizdə, kənd
təsərrüfatının kollektivləşməsi prosesində gedən mübarizəni, kənd zəhmətkeşlərinin fədakar əməyini parlaq
surətdə realistcəsinə dərindən əks etdirmişdir. Bu əsərlə o özünü böyük bir sənət ustası kimi tanıtmışdır. Biz
həmin dövrü xatırlayaraq bu gün cəsarətlə deyə bilərik ki, Mirzə İbrahimovun «Həyat» pyesi Cəfər Cabbarlının
«Sevil», “Almaz”, «Yaşar» kimi əsərləri ilə yanaşı respublikaya sosializm quruculuğunda böyük rol oynamışdır.
Mirzə İbrahimov öz əsərlərində zamanın ən aktual məsələlərini böyük bədii qüvvə ilə qələmə alır və oxucular
onun yaradıcılığını Sovet Azərbaycanı tarixinin həqiqi salnaməsi kimi qəbul edirlər.
“Madrid” pyesində Mirzə İbrahimov İspaniya xalqının faşizmə qarşı mübarizəsini təsvir etmiş və bununla
birlikdə o dövrün ən dəhşətli bəlasına qarşı qəzəbli etirazı ifadə etmişdir. «Məhəbbət» pyesində, habelə sonrakı
illərin «Kəndçi qızı», «Yaxşı adam» kimi səhnə əsərlərində yazıçı daxili mübarizəni, cəmiyyətimizdə olan
ziddiyyətləri ustalıqla əks etdirmiş, bizim günlərin müsbət adamlarının parlaq obrazlarını yaratmışdır.
Mirzə İbrahimovun roman janrında da xidmətləri böyükdür. O, «Gələcək gün», «Böyük dayaq»,
«Pərvanə» kimi epik əsərlər yaratmışdır ki, bunlar da Azərbaycan ədəbiyyatının, bütün müasir sovet
ədəbiyyatının həqiqətən görkəmli əsərlərindəndir. «Gələcək gün» romanı Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkat
haqqında, xalqın öz milli və sosial qurtuluşu uğrunda mübarizəsi haqqında inandırıcı, yüksək səviyyədə
yazılmış bədii hekayətdir. «Böyük dayaq» romanı sovet adamlarının əmək fədakarlığını, sosializm
quruculuğunda onların rəşadətini, ölkəmizdə böyük quruculuq işlərinin bütün prosesini canlı surətdə əks etdirir.
«Pərvanə» romanı yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu əsərdə müəllif Azərbaycanda inqilab işi uğrunda,
respublikada Sovet hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəni dərindən və hərtərəfli əks
etdirmişdir. Romanda böyük Leninin sədaqətli silahdaşı, Kommunist Partiyasının və Sovet dövlətinin görkəmli
xadimi, Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Nəriman Nərimanovun bədii obrazı canlandırılmışdır.
Bu gün biz Mirzə İbrahimovun 70 illik yubileyini qeyd edərkən və onun 50 illik ədəbi fəaliyyətinə bir növ
yekun vurarkən cəsarətlə deyə bilərik ki, yazıçının bədii yaradıcılığı Azərbaycan sovet ədəbiyyatında mühüm
yer tutur, onun inkişafına, yazıçıların bir neçə nəslinin təşəkkülünə böyük təsir göstərmişdir. Mirzə İbrahimovun
yaradıcılığı qədim tarixi olan Azərbaycan ədəbiyyatının irsi, onun kökü üstündə qərar tutmuş, dünya
ədəbiyyatının, rus klassik ədəbiyyatının ən yaxşı nailiyyətlərinin, qardaş sovet xalqları ədəbiyyatının klassik və
müasir nümunələrinin təsiri altında püxtələşmiş və inkişaf etmişdir.
Bədii yaradıcılığı ilə yanaşı Mirzə İbrahimovu respublikamızda və ölkəmizdə görkəmli bir
ədəbiyyatşünas, alim, tənqidçi və publisist kimi də tanıyırlar. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü kimi bu sahələrdə onun fəaliyyəti yüksək qiymətə layiqdir və biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Mirzə
İbrahimov bir ədəbiyyatşünas alim kimi Azərbaycan elminin inkişafına böyük təsir göstərmişdir.
Mirzə İbrahimovun yaradıcılığının xüsusiyyəti yüksək bədiiliyi və xəlqiliyi ilə yanaşı, onun dərin
partiyalılığından, ideya inamından, marksizm-leninizm ideologiyasına, Sovet Vətəninə, sosialist cəmiyyətinə
sədaqətindən ibarətdir. Onun yaradıcılığı beynəlmiləlçilik ideyaları ilə aşılanmışdır, sovet xalqlarının Lenin
dostluğunu əks etdirir. Bir yazıçı və ictimai xadim kimi Mirzə İbrahimov böyük rus xalqı başda olmaqla
ölkəmizin bütün xalqları ilə qardaşlığın möhkəmlənməsi işinə çox qüvvə sərf edir. Bütün bunlarla o, respublika
zəhmətkeşlərinin beynəlmiləl tərbiyəsinə kömək edir. Buna görə də təsadüfi deyildir ki, Mirzə İbrahimovun
anadan olmasının 70 illiyi şənliklərinə SSRİ Yazıçılar İttifaqının, ölkəmizin müttəfiq və muxtar
respublikalarının yazıçı təşkilatlarının nümayəndələri gəlmişlər. Bu gün biz Moskvanın, qardaş respublikaların
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Bakıya, yubileyə gəlmiş nümayəndələrini, bütün dostlarımızı ürəkdən salamlayır, onlara minnətdarlığımızı
bildiririk.
Mirzə İbrahimov böyük yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yanaşı respublikanın ictimai həyatında da həmişə fəal
iştirak edir. O, gənc yaşlarından partiya, sovet orqanlarının və ictimai orqanların tərkibinə seçilmiş, maarif
naziri, Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri olmuşdur. Mirzə
İbrahimov SSRİ Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan KP MK-nın üzvüdür.
Uzun illər Mirzə İbrahimov Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına rəhbərlik etmiş, SSRİ Yazıçılar İttifaqının
katibi olmuşdur. Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayında o, yenidən respublika Yazıçılar İttifaqı idarə
heyətinin sədri, SSRİ yazıçılarının VII qurultayında isə Ümumittifaq Yazıçılar Təşkilatının idarə heyəti
katiblərindən biri seçilmişdir. Bu vəzifələrdə Mirzə İbrahimov öhdəsinə düşən işləri layiqincə yerinə yetirir.
Mirzə İbrahimov sülh uğrunda mübarizəyə, Sovetlər ölkəsi nailiyyətlərinin dünya miqyasında təbliğinə
çox qüvvə sərf edir. Bütün bunların sayəsində o, yazıçı kimi də, görkəmli ictimai xadim kimi də böyük nüfuz və
hörmət qazanmışdır. 1977-ci ildən Mirzə İbrahimov Asiya və Afrika Ölkələri Həmrəyliyi Sovet Komitəsinin
sədridir və bu sahədə onun fəaliyyəti layiqincə qiymətləndirilir.
Mirzə İbrahimov prinsipial kommunist, təvazökar, mehriban, həssas bir insandır, bütün Azərbaycan
xalqının sevimlisidir, xalq yazıçısı kimi yüksək ada tamamilə layiqdir. Eyni zamanda onun yaradıcılığı
ölkəmizin bütün respublikalarında layiqincə qiymətləndirilmişdir, yazıçının kitabları Sovet İttifaqının
hüdudlarından uzaqlarda oxunur və hər yerdə geniş şöhrət və rəğbət qazanmışdır.
Vətən Mirzə İbrahimovun partiya və dövlət qarşısında xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdir. O, iki
Lenin ordeni, Oktyabr Inqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri ilə, medallarla təltif olunmuş, SSRİ və
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları laureatı adlarına, habelə Cavahirləl Nehru adına Beynəlxalq mükafata layiq
görülmüşdür. Bu gün biz cəsarətlə deyə bilərik ki, Mirzə İbrahimov bu fəxri adları və mükafatları bir yazıçı
kimi böyük yaradıcılıq əməyi ilə, səmərəli ictimai fəaliyyəti ilə qazanmışdır.
Mirzə İbrahimovun 70 illik yubileyini qeyd edərkən biz iftixar hissilə deyirik ki, qədim tarixə malik
Azərbaycan ədəbiyyatı Sovet hakimiyyəti illərində xeyli zənginləşmiş, yüksək ideya amalını və estetik
kateqoriyaları ifadə edən ədəbiyyata çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının belə yüksək
zirvəyə çatması birinci növbədə onun görkəmli sənətkarlarının xidmətidir. Bu gün biz Cəfər Cabbarlını, Səməd
Vurğunu, Rəsul Rzanı minnətdarlıqla yada salırıq və yazıçıların yaşlı nəslinin İndi aramızda olan və Azərbaycan
sovet ədəbiyyatının inkişafına böyük xidmət göstərən nümayəndələri Süleyman Rüstəmin, Süleyman
Rəhimovun və Mirzə İbrahimovun adlarını minnətdarlıq hissilə çəkirik. Biz əminik ki, onlar və onlarla birlikdə
Azərbaycan ədəbiyyatının bütün xadimləri xalqımızın bədii yaradıcılığını daha yüksək zirvələrə qaldıracaqlar.
Sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə, səmərəli ictimai fəaliyyətinə görə və anadan olmasının 70
illiyi ilə əlaqədar olaraq Mirzə İbrahimov Lenin ordeni və «Oraq və Çəkic» qızıl medalı təqdim edilməklə
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək ada layiq görülmüşdür.
İcazə verin, xoş tapşırığı yerinə yetirib bu mükafatları yubilyara təqdim edim.
(H. Ə. Əliyev salona toplaşanların gurultulu alqışları altında Vətənin yüksək mükafatlarını
M.Ə.İbrahnmovun yaxasına taxmışdır).
Daha sonra Əliyev yoldaş demişdir:
Bu böyük mükafat Mirzə İbrahimovun yaradıcılığına və ictimai fəaliyyətinə yüksək qiymətdir. Eyni
zamanda bu, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının, SSRİ xalqlarının bütün ədəbiyyatının nailiyyətlərinə verilən
yüksək qiymətdir.
Bu mükafat həmçinin Sov.İKP MK-nın, Sovet hökumətinin, Sov.İKP MK-nın Baş katibi, SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri, partiyanın və sovet xalqının müdrik, sınanmış rəhbəri Leonid İliç Brejnevin
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ədəbiyyatına atalıq qayğısının yeni təzahürüdür.
Əziz Mirzə! Böyük məmnuniyyətlə dövlət mükafatlarını təqdim edərkən Azərbaycan KP MK,
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti, respublika hökuməti adından və şəxsən öz adımdan sizi anadan
olmağınızın 70 illiyi, xidmətlərinizin yüksək qiymətləndirilməsi münasibətilə səmim-qəlbdən təbrik edir, sizə
yeni yaradıcılıq nailiyyətləri, uzun ömür, səmərəli həyat, əbədi səadət arzulayıram.
Əziz Yoldaşlar! Mən sizin hamınızı bu böyük hadisə münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Biz əminik ki,
Mirzə İbrahimovun yubileyi münasibətilə şənliklər, onun əməyinin yüksək qiymətləndirilməsi bütün yazıçıları,
incəsənət xadimlərini yeni böyük nailiyyətlər əldə etməyə, yeni gözəl əsərlər yaratmağa ruhlandıraçaqdır. Sizin
hamınızı bir daha təbrik edir, sizə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
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Mirzə İbrahimov cavab çıxışında demişdir ki, həyatın mənası da, ləzzəti də əsasən cəmiyyət üçün faydalı
olan əməkdədir. Bəşər tarixində birinci olaraq bizim sosialist cəmiyyətimizdə əmək insan şəxsiyyətinin
qiymətini müəyyən edən əsas meyara çevrilmişdir. Məhz buna görə də oraq və çəkic təsvirli qızıl medalı fəhlə
və kolxozçu da, alim və yazıçı da, partiya və dövlət xadimi də eyni iftixar və şərəflə daşıyır. Təbiidir ki, bu
yüksək mükafata layiq görülənlərin qəlbi ən nəcib sevinc duyğuları ilə döyünür. Belə şərəfli, işıqlı səadət
duyğuları mənə də qismət olduğu üçün özümü xoşbəxt sayıram.
Bu yüksək mükafata görə mən böyük Lenin partiyasına, onun sınanmış lideri, sülhün və insanpərvərliyin
alovlu müdafiəçisi Leonid İliç Brejnev yoldaşa minnətdaram!
İnsan həyatının fərəhli hadisələri kollektivin, xalqın həyatının əlamətdar dövrlərinə düşəndə adamın
sevinci qat-qat artır. Xoşbəxtəm ki, belə yüksək mükafat almağım günəşli Azərbaycanın misilsiz qələbələr
zirvəsinə ucaldığı bir dövrə təsadüf edir. Ömrümün bu xoş günündə mən respublikamızı qələbədən-qələbəyə
aparan partiya təşkilatına, partiyanın Mərkəzi Komitəsinə, şəxsən Heydər Əliyev yoldaşa minnətdarlığımı
bildirirəm.
M.İbrahimov sonra demişdir: Partiyamız xalqın mənəvi tərbiyəsində ədəbiyyat və sənətin rolunu yüksək
qiymətləndirir. Bu, Sov.İKP XXVI qurultayının qərarlarında, L.İ.Brejnev yoldaşın ətraflı məruzəsində öz
təcəssümünü bir daha tapmışdır. Hazırda çoxmillətli sovet ədəbiyyatında ilhamlı yaradıcılıq işi, yeni bədii ifadə
vasitələrinin cəsarətli axtarışları gedir. Azərbaycan yazıçıları adından, şəxsən öz adımdan əmin edirəm ki, biz
yazıçı əməyinin təkmilləşdirilməsi uğrunda mübarizənin ön cərgəsində getmək üçün qüvvələrimizi
əsirgəməyəcəyik. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, partiyamızın yüksək etimadını doğruldaq. Biz onun sədaqətli
köməkçiləri olacaq, insanı, onun gözəl əməllərini ucaltmalı olan yeni əsərlərimizlə sovet ədəbiyyatımızın
ümumi xəzinəsini zənginləşdirəcəyik.
Mükafatın təqdim edilməsi mərasimində Azərbaycan KP MK katibi H.Ə.Həsənov, Azərbaycan SSR Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin katibi R.S.Qazıyeva, Azərbaycan KP MK mədəniyyəti şöbəsinin müdiri
V.G.Quluzadə, Azərbaycan mədəniyyət naziri Z.N.Bağırov, Asiya və Afrika Ölkələri Həmrəyliyi Sovet
Komitəsi sədrinin birinci müavini A.S.Dzasoxov, SSRİ-nin və qardaş respublikaların yazıçı təşkilatlarının
nümayəndələri, Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinin böyük bir qrupu iştirak etmişlər.
“Kommunist” qəzeti.-24 oktyabr.-1981.-S.1
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QOY ƏDALƏT VƏ ZƏFƏR ÇALSIN.
"Literaturnaya qazeta" ya müsahibəsi
(18 noyabr 1981-ci il)
- Heydər Əliyeviç, axı məlum bir aforizmdə "Tanrı dahilərin övladlarını dahi xəlq eləməyib" deyilsə
də, ziyalı nəsilləri həmişə olmuşdur və olacaqdır. Axı, bizdə ziyalı nəsilləri İndi-İndi çoxalmağa başlayıb.
Ailənin mənəvi marağı mühitində böyüyən uşağın öz babalarının, atalarının işini davam etdirməsi məgər
pisdir?
- Biz sizinlə müxtəlif şeylərdən danışırıq. Gəlin müzakirəmizin mövzusunu dəqiqləşdirək. Ziyalını
səciyyələndirən ən əvvəl nədir? Ali təhsil diplomu? Elmlər namizədi, doktorluq diplomu? Zənnimcə, yox.
Ziyalının başlıda keyfiyyəti cəmiyyətə fədakarlıqla xidmət etməkdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, Rusiya tarixində
ziyalıların faciəli aqibətinə dair misallar çoxdur; silk sədləri qoymurdu ki, bu ziyalılar xalqa sərbəst xidmət
etsinlər, onların işlərinin istedadlı davamçıları olsun. Onlar bu sədləri öz imkanları daxilində aşıb keçirdilər.
Canlarının hayına qalmayaraq, mədəniyyət yaymaq kimi bir məramla "xalq içinə", əldən-ayaqdan uzaq
qəzalara, çarizmin milli ucqarlarına gedirdilər. Övladlarında onların işini davam etdirmək qabiliyyəti görəndə
özlərini xoşbəxt sanırdılar.
Bəli, işini! Belə bir qabiliyyət görməyəndə isə övladlarını elə sahəyə yönəldirdilər ki, şəxsi imkanlarından
istifadə edib özlərinə və xalqa daha çox fayda verə bilsinlər. Çünki onlar nəslin şərəfini yüksək tuturdular,
övladlarmı, müasir dillə desək, naqislik kompleksindən qoruyurdular.
Bizim dövrümüzdə, cəmiyyətə, fəhlə-kəndli dövlətinin mənafeyinə sərbəst xidmət etmək yolunda bütün
maneələrin dağıdılıb məhv edildiyi bir zamanda isə bəzən elə diplomlu meşşanlar ortaya çıxır ki, xalq
etimadından, xalq pulundan özlərinin xeyrinə istifadə edirlər.
Övladlarını, nəvələrini, qohum-əqrabasını öz kafedrasına, laboratoriyasına, institutuna düzəldən, üstəlik,
qabil olsalar da, olmasalar da dissertasiya hazırlamaq, elm pilləri ilə yuxarı qalxmaq üçün onlara imtiyazlı şərait
yaradan professorlara, hətta akademiklərə ziyalı deməyə necə dili gələr?
Hüquq fakültəsinə gəlincə, burada da bizim qərarımız sağlam olmayan bir meyllə bağlı idi. Biz aşkara
çıxarmışdıq ki, bu fakültəyə qəbul olunan tələbələrin böyük əksəriyyəti milis, prokurorluq, məhkəmə, hüquq
kafedraları, partiya və sovet orqanları işçilərinin balalarıdır. Əsasən sui-istifadə ilə əlaqədar olan belə bir
vəziyyət, daha artıq dərəcədə isə onun zərərli nəticələri, inzibati orqanların tərkibində bir növ qohumbazlıq və
"irsiyyət" şəraitinin yarana biləcəyi təhlükəsi bizi narahat edirdi.
Mən həmin təhriflərin əleyhinə çıxanda ilk vaxtlar qulağıma belə sözlər gəlib çatırdı ki, bəs bu cür sərt
tədbirlər nəyə lazımdır? Axı, həkim, müəllim, hüquqçu, alim nəsilləri olmuşdur - baba, ata, oğul... Bəs nə üçün
bunu qadağan edirik? Bu suala cavabım belədir: bəli, olmuşdur və ola da bilər, yalnız yüksək mənəviyyat
zəminində, yalnız istedada görə şaxtaçı, neftçi, poladəridən, taxılçı sülalələrinə mənim dərin hörmətim var və bu
sülalələri yüksək qiymətləndirirəm. İşə namuslu münasibətə əsaslanan varislik nəsillərdə əsl ziyalı keyfiyyətləri
yaradır - həm fiziki, həm də əqli əmək adamlarında.
Hər kəsdən qabiliyyətinə görə, hər kəsə əməyinə görə. Bu, sosializmin qanunudur. Lakin bir halda ki,
həmin qanun təhrif edilir, bir vəziyyəti düzəltmək üçün sərt tədbirlərə əl atırıq. Beləliklə, zərbə ziyalı ailələrinin
ənənələrinə yox, "əl əli yuyar, əl də üzü" kimi qarşılıqlı himayədarlığa əsaslanan ailəçiliyə, proteksionizmə və
qohumbazlığa dəyir. Biz bu cür ziyanlı halların kökünü kəsəcəyik. Bilmək istəsəniz, elə bu özü problemə məhz
sinfi münasibətdir...
- Lakin bunlar heç də yerli xüsusiyyətlərdən doğan qusurlar deyil. "Tifilinin qeydinə qalıb" onu
"nüfuzlu" instituta düzəltməyə, Övladının can-başla işləmək qabiliyyətinə malik olmadığını yaxşı bilə-bilə
onun üçün "isti" yer tapmağa cəhd göstərən valideynlər çoxdur. Bu, əsl bəladır. Belə cavanlara "atabalası"
deyirlər. Bir söz kimi yazılır. Bəlkə də qanunla ümumi ciddi tələblər müəyyən etmək lazımdır...
- Mən də həmin bəladan danışıram. Amma qanun çıxarmaq... Əlavə bir qanun nəyimizə gərəkdir? Bizdə
yaxşı qanunlar az qəbul edilməmişdir, məsələ onların dəqiq və sözsüz həyata keçirilməsindədir. Hər hansı
qanun yalnız o zaman yaşayır ki, yerinə yetirilsin - özü də hamı tərəfindən və hər yerdə.
- Bəs alimlik dərəcələri? Axı, biz həmişə cəmiyyəti elmi qayda-da idarə etmək zərurətindən danışırıq.
Əgər partiya işçisi və ya nazir həm də alimdirsə...
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- Güman edirəm ki, şairin çox riyakarlıqla, lakin dəqiq şəkildə dəyişdirilmiş misralarına bələdsiniz: "Alim
olmaya da bilərsən, amma namizəd olmağa borclusan". İndi biz elmsiz keçinə bilmərik. Kim idarəetmə ilə
məşğul olursa, elmlərin, xüsusilə ictimai elmlərin əsaslarına yiyələnməməlidir. Üstəlik, öz əməli fəaliyyəti ilə
elmə töhfə verməli, cəmiyyətdə cərəyan edən hadisələri təhlil etməyi və bir anlıq qərarlar deyil, dərin qərarlar
qəbul etməyi bacarmalıdır. Biz bütün rəhbər işçilərdə bu keyfiyyətlərin olmasını istəyirik.
Belə mənəvi yasaqlara dair gətirilən misallar, bəlkə də, gözlənilməzdir. Lakin əmək kollektivində mənəvi
yasaq özlüyündə o qədər də nadir hadisə deyildir. Bu, şərəf və vicdan haqqında sosialist anlayışlarından irəli
gəlir, müəyyən şəraitdə konkretlik kəsb edir. Həm də kollektivə başçılıq edən rəhbərin qarşısına xüsusi tələbələr
qoyur. Rəhbər işçinin mənəvi siması, mənəvi nümunəsi adamların tərbiyəsində mühüm amildir. Əgər rəhbər
işçi, məsələn, tribunadan xırda burjua psixologiyasının qalıqlarını qamçılayıb lənətləyirsə, şəxsi həyatında isə öz
vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, sərvət toplamaqla, qızıl almaq, alver etməklə məşğul olursa, həyatda əşyadan və
puldan başqa heç bir sərvət tanımayan adamda yüz qat təhlükəlidir.
- Heydər Əliyeviç, hətta Qərbdə sosializmi tez-tez sosial təminatlar quruluşu adlandırırlar. Özü də
bizdə hər bir adam bunu hər gün yəqin edə bilər. Bununla belə, görürsən, adamlar artıq ehtiyatlar
yaradırlar. Buna səbəb nədir? Onlar qorxudan, bəlkə, beynəlxalq vəziyyətdir?
- Beynəlxalq vəziyyət nə qədər gərgin olsa da, onun buraya heç bir dəxli yoxdur. Gərgin beynəlxalq
vəziyyət normal vətəndaşda sülhün, öz yaxın adamlarının müqəddəratı üçün təşviş oyadır, öz evini, öz Vətənini
müdafiə etmək əzmi yaradır. Mən sadə əməkçilərlə görüşəndə tez-tez bunun şahidi oluram.
... Ehtiyat toplayanların psixologiyası məni də maraqlandırır, Bəzən onların açıq-saçıq cavablarmı
eşidirsən. "Dar gün üçün". Onlar layiq olmadıqları yeri tutar-tutmaz öz "dar günləri" üçün qorxmağa başlayırlar.
İnamsızlıq, nigarançılıq, labüd uğursuzluq hissi bu bədbəxtləri qarabaqara izləyir. Əgər onların keçmişin;
baxsaq, İndicə danışdığımız əhvalatlara hökmən rast gələrik: ali məktəbdə yer rüşvətlə alınıb, diplom pulla
alınıb, dissertasiya da, "gəlirli yer" də və i.a.
Bumeranq geri qayıdır. Bəla burasındadır ki, o, nəinki həyatımızın qanununu pozan adamın şəxsi
taleyinə, həm də çoxlu başqa adama zərbə vurur, dayaqlarımıza və prinsiplərimizə zərbə vurur, ədalətə və
paklığa inamsızlıq yaradır.
- Məndə belə bir təəssürat oyandı ki, sizdə rüşvətxorluq cinayətin hər hansı başqa növünə nisbətən
daha çox nifrət oyadır. Şair Fikrət Qoca isə hətta deyir: "Rüşvət kürəyimizə sancılan xain bıçağıdır..."Nə
üçün məhz rüşvət?
- Ona görə ki, rüşvət universal cinayətdir. Bütün başqa eybəcərliklər onun ətrafında dolanır. Rüşvətxor
əlaltından dublyonka paltosu satmır, dövlətin mənafeyini satır, öz fəaliyyətini satır, başqa birisi isə pul verib
bunları alır. Şairin aforizmi mübaliğə deyildir. Keçmişin mənfur qalığı yaşayırsa, bunun təqsiri hər birimizin
üzərinə düşür, hətta təmiz, pak adamın da, hətta rüşvət alanlara və rüşvət verənlərə nifrət edən alamın da.
Şəxsən təmiz olmaq və şəxsən çiyrinmək hələ vətəndaşlıq ləyaqəti deyildir. Vətəndaşlıq fəallıq deməkdir, şərə
qarşı mübarizə aparmaq bacarığı və arzusu deməkdir. Publisistlərdən neçə illərdir ki, Rubinovun "Brilyant əllər"
məqaləsi kimi bir çıxış gözləyirdim. Lakin "Literaturnaya qazeta" şəxsi gəlir haqqında hesabat formasının
tapmağı yalnız təklif etməklə kifayətlənib, bunun üçün tədbirlər hazırlanmasına çalışmasa, yan yolda qalmış
olar.
Yəqin ki, siz publisistlər də bəzən çətinlik çəkirsiniz. İfşa edilmiş və hələ ifşa edilməmiş oğrular,
rüşvətxorlar yəqin çığır-bağır salırlar ki, siz "rəhbərin nüfuzunu" sarsıdırsınız. Bizdə də belə şeylər olur. Lakin
biz sosialist qanunçuluğuna ən ciddi əməl edilməsi uğruna mübarizə aparmaq, xidmət mövqeyindən hər hansı
şəkildə sui-istifadə edilməsinə qarşı mübarizə aparmaq, cəmiyyətimizin mənəvi sərvətləri uğrunda mübarizə
aparmaq haqqında unutmuruq.
- Sizin tanınmış bir hüquqçunuz demişdir: "Zəhmətsiz gəlirlə yaşayan adam "zəhmətli" gəlir
haqqında arayışı pul ilə həmişə ala bilər".
- Bunu yoxlamaq asandır. Həm arayış alanı, həm arayış verəni lazımınca cəzalandırmaq da. Başlıcası isə
budur ki, şərin kökünü kəsmək üçün görülən konkret tədbirlər özlüyündə əlahiddə bir məqsəd deyildir. Bunlar
qanunun pozulmasına qarşı ümumi dözülməzlik sisteminə möhkəm daxil olmalıdır. Qəzetin çıxışı fəal həyat
mövqeyinin təzahürü nümunələrindən biridir. Real tədbir görülmə-sə, fəal mövqeyin heç bir faydası yoxdur.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin yaradılması dövrümüzdə bütün ideoloji işin özəyidir.
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Elmi-texniki inqilab, rifahın yüksəlməsi, asudə vaxtın çoxalması, savadın artması kimi mütərəqqi
hadisələrin müasir həyata gətirdiyi bir çox ziddiyyətlər kompleks qaydada - mənəvi, sosial, siyasi cəhətdən idarə
olunması mənfi nəticələr də verə bilər.
Sosializm cəmiyyətində bu prosesdə əsas rolu əmək kollektivi öz öhdəsinə götürür və onun əhəmiyyətinin
getdikcə artması Konstitusiyada qeyd edilmişdir. Əmək kollektivində yalnız əmək alətləri deyil, insani
münasibətlər də mükəmməl olmalıdır.
Respublikanın və bütün ölkənin iqtisadi müvəffəqiyyətləri ona görə fərəhlidir ki, bunlar xalqın rifahının
yüksəlməsi deməkdir.
Lakin istehlak mədəniyyəti tərbiyə etməyi yaddan çıxarmaq olmaz. Bu, sosialist həyat tərzinin bir
ünsürüdür. Bayaqdan haqqında danışdığımız ziyalıların fəallığı üçün geniş meydan vardır. Əsl bir ziyalı rifahın
məna və məzmununun, şəxsi və ictimai qarşılıqlı münasibətin başa düşülməsinə kömək etməyə çalışır. Başqa
bir ziyalı isə vəzifəyə keçəndən sonra öz meşşan instinktlərinə meydan verir. Deməli, iki yol var: müasir
əşyaların köməyilə - yüksəlmək yolu. Bir də əşyaların ucbatından - uçuruma yuvarlanmaq yolu. Biz fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılmasına bu qədər böyük əhəmiyyət verərkən təkcə sosial cəhətdən fəal şəxsiyyətin
ictimai proseslərin idarə olunmasına kömək etdiyini yox, həm də bu şəxsiyyətin özünün yeni həyat sərvətləri
əldə etdiyini, yeni sevinclərə qovuşduğunu nəzərdə tuturuq.
- Siz dediniz ki, insanın fəal mövqeyi konkret hərəkətlərdə təzahür edir. Amma məlumdur ki, adamın
başına öz hərəkətləri üçün heç də həmişə çələng qoymurlar.
Azərbaycan kinostudiyasının "İstintaq" filmində, - yeri gəlmişkən deyim ki, o, moskvalılara böyük
təsir bağışlamışdır, - müstəntiq Seyfi əsl cinayətkarları - keçmiş vəzifəli şəxsləri üzə çıxarıb ifşa etmək üçün
əlindən gələni edir. Filmin yaradıcıları - ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov və rejissor Rasim Ocaqov
"qanun hamı üçün qanundur" prinsipini publisistcəsinə kəskinləşdirmişlər. Lakin bu prinsipin zəfər çalması
üçün filmin qəhrəmanı nəinki təzyiqə, hədələrə sinə gəlir, həm də istintaqın bəzi prosessual normalarına
etinasızlıq göstərməyə məcbur olur. Güman etmək olar ki, bunun üçün cəzalandırılacaqdır. Qanun hamı
üçün qanundur! Şair demişdir ki, "xeyirxahlığın gərək yumruğu olsun". Lakin, axı, ədliyyənin də yumruğu
var.
Yaxud da bir halda ki, misalları incəsənət əsərlərindən gətiririk, Eldar Ryazanovun çoxdan çəkilmiş,
lakin köhnəlməyən "Avtomobildən özünü qoru!" filmini yada salaq. Hakimlər və iclasçılar rəğbət hissinə
güc gəlib hədsiz təmənnasızlığına görə hətta sevən qadının da səfeh adlandırdığı Yuri Detoçkin barədə hökm
çıxarırlar. Doğrudur, qanun-qaydanı bu cür "pozanlara" münasibət müxtəlifdir. Ələlxüsus, qanunun quru
hərfinin keşiyində dayananlar arasında. Bir hüquqçu təəssüflə demişdir ki, Smoktunovski "anarxisti"
məlahətli qəhrəmana çevirmişdir.
- Mənimsə Yuri Detoçkindən xoşum gəlir! Əlbəttə, səhvi ondadır ki, təkbaşına iş görür. Lakin yəqin ki,
başqa cür hərəkət etmək əlindən gəlmir. Seyfinin də əlindən gəlmirdi. Hər adam səhv edə bilər. Hər şey onun
hansı mənəvi mülahizələri rəhbər tutmasından asılıdır.
Filmin yaradıcıları ictimaiyyətin diqqətindən fırıldaqçılara qarşı daha fəal mübarizə aparmaq lüzumuna
cəlb etmiş, onların vəziyyətə uyğunlaşmasının yeni növlərini göstərmişlər. Detoçkin və Seyfi adamların
sayəsində mənfi hallara qarşı mübarizə daha müvəffəqiyyətlə gedir. belə adamlar mübarizə formalarını və
metodlarını seçməkdə səhv etsələr də, laqeydlərdən daha çox olsalar yaxşıdır.
Yazıçılar, şairlər, kinomatqrafçılar sürətlə dəyişən həyatla qanunlar arasında olan ziddiyyətləri konfliktli
vəziyyətlərdə göstərirlər. Ziddiyyətlər təkcə hüquqşünaslığa yox, adət-edilmiş təsəvvürlərə, köhnəlmiş
ənənələrə, ilk nəzərdə sarsılmaz görünən davranış qaydalarına da aiddir. Beləliklə, sənətkarlar öz vətəndaşlıq
mövqelərini ifadə edərək cəsarətlə parlaq bədii əsərlər yaradırlar.
Ədəbiyyatın həyatdan geri qalmasına yalnız təəssüf etmək olar. Mən ən əvvəl Azərbaycan yazıçılarını
nəzərdə tuturam. Bizdə İndiki mübarizəni əks etdirən, cəsur və vicdanlı müasir cəngavərlərin obrazları olan
əsərlər hələ də yaradılır. Halbuki, real həyatda belə adamlar çoxdur!
Bir halda ki, söhbət ədəbiyyatdan düşdü, deməliyəm ki, sosialist realizmi ədəbiyyatı mənfi hallara qarşı
mübarizədə, kommunizm ideallarının bərqərar edilməsi uğrunda mübarizədə, bütün dünyada sülhün qələbəsi
uğrunda, dağıdıcı şər qüvvələr üzərində insan idrakının təntənəsi uğrunda mübarizədə həmləvərlik, hətta
davakarlıq kimi bir keyfiyyətə malik olmalıdır.
Fəzilətlərin zirvələrə doğru yolu həmişə daşlı-kəsəkli olmuş-dur! Qətiyyətli adamların sevinc hissi süst,
ətalətli, "mənə dəxli yoxdur" mövqeyi tutan adamlara, xüsusilə fırıldaqçılara, dələduzluqlara, xalq malını
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oğurlayanlara heç bir zaman nəsib ola bilməz. Belələrinin iztirablarına kimsə şərik olmaz, onların çəkdiyi labüd
cəzanı heç kim hədsiz dərəcədə şiddətli cəza saymaz...
Şərə qarşı mübarizənin zirvəsində vəziyyət kəskinləşir. Sonra nisbətən dinc şərait yaranır və yüksək
mənəviyyat bütün həyata istiqamət verir. Biz idealist deyilik və iddia etmirik ki, xeyrin şər üzərində əbədi
mütləq qələbəsinə nail olacağıq. Lakin tərəzinin haqq-ədalət, qanunçuluq, ideyalılıq qoyulan gözünün ağır
gəlməsi-nə nail ola bilərik və olmalıyıq. Sapıntılar vardır və yenə də olacaqdır, lakin bunlar dərhal qanunun,
rəhbərliyin, ictimaiyyətin diqqətini cəlb edəcəkdir.
Biz həyat tərzimizin əxlaq prinsiplərini bərqərar etmək uğrunda mübarizədə ictimai rəyin öyrənilməsinə
və nəzərə alınmasına xüsusi əhəmiyyət veririk. Deməliyəm ki, bu, işdə çox karımıza gəlir.
Aşkarlıq, görülən tədbirlər və onların nəticələri haqqında müntəzəm olaraq geniş məlumat verilməsi,
bunun üçün mətbuat orqanlarından, radio və televiziyadan səmərəli istifadə olunması sosialist demokratiyasını
inkişaf etdirməkdə, kütlələrin sosial fəallığını yüksəltməkdə çox mühüm amildir.
Biz yabançı, yamaq kimi görünən nə varsa, hamısından təmizlənmək prosesinin zəruriliyindən, "qanun
hamı üçün qanundur" prinsipinin pozulmazlığından, ən əvvəl konstitusiya mənasında və mənəvi mənada
pozulmazlığından məhz buna görə inamla danışırıq.
- Heydər Əliyeviç, poeziyanın ülvi sözləri ilə müvəffəqiyyət arzulamaq lap yerinə düşər.
Nizami demişkən:
"Qoy ədalət zəfər çalsın,
Zülm məhv olub, alçalsın.
Şərəflənsin qoy səxavət,
Mərdlərə halaldır şöhrət".
- Bəli; XII əsrin böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi demişdir:
"Təmkinli ol, lovğalığı, sərvəti
At, yanıb tonqalda qoy külə dönsün!
... Əgər istəyirsən ürəyin gülə,
Qoyma pis niyyətlər fikrinə gələ.
Nalayiq əməllər görsən harada,
Odlu nəfəsinlə yandır, məhv elə!"
"Literaturnaya qazeta", 19 noyabr 1981-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 163-171.
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AZƏRBAYCANIN XALQ ŞAİRLƏRİ SÜLEYMAN RÜSTƏM VƏ BALAŞ
AZƏROĞLUNA MÜKAFATLARIN TƏQDİMATI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(10 dekabr 1981-ci il)
Əziz yoldaşlar!
Bu il respublikanın ictimaiyyəti Azərbaycanın xalq şairi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman Rüstəmin
anadan olmasının 75 illiyini qeyd etmişdir. Süleyman Rüstəm çox gənc ikən özündə şairlik istedadı hiss edib
bütün sonrakı ömrünü ədəbiyyata həsr etmişdir.
Süleyman Rüstəm fəhlə ailəsində anadan olmuş və böyümüşdür, onun dünyagörüşü və bədii yaradıcılığı
proletar Bakısında, fəhlə sinfinin inqilabi hərəkatının təsiri altında da formalaşmışdır. Süleyman Rüstəmin şer
sənəti qədim tarixi olan zəngin Azərbaycan poeziyası əsasında, Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin,
Vaqifin gözəl ənənələri əsasında, böyük rus klassik poeziyasının təsiri altında dünyaya gəlmiş və inkişaf
etmişdir. Onun yaradıcılığı rus sovet poeziyasının nəcib təsiri altında püxtələşmiş, Azərbaycan xalqının milli
sərvətinə, Azərbaycan ədəbiyyatının, bütün çoxmillətli sovet ədəbiyyatının incilərindən birinə çevrilmişdir.
Səməd Vurğun və Rəsul Rza ilə birlikdə Süleyman Rüstəm ədəbiyyatımızın tarixinə Azərbaycan sovet
poeziyasının banilərindən biri kimi daxil olmuşdur.
Süleyman Rüstəm ədəbiyyata 20-ci illərin əvvəlində gəlmişdir. Onun bioqrafiyası Sovet Azərbaycanının
bioqrafiyası ilə qırılmaz surətdə bağlıdır, bütün bu illər ərzində o, xalqımızla birlikdə addımlamış, onun fikir və
düşüncələri ilə yaşamışdır və yaşayır. Ədəbiyyata qədəm qoyduğu ilk illərdən Süleyman Rüstəm böyük fəallıq
göstərmiş, respublikanın gənc yazıçılarının "Qızıl qələmlər" adlı ilk təşkilatının banilərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanda sosializm quruculuğunun bütün mərhələləri Süleyman Rüstəmin yaradıcılığında parlaq
əksini tapmışdır. Hələ ilk şerlərində, hekayələrində, satirik pyeslərində, "Komsomol" və "Yaxşı yoldaş" kimi
gözəl poemalarında o, qaynar həyatımızı, Sovet hakimiyyətinin təşəkkülü çağındakı növrağı, şəhərdə və kənddə
gedən dərin sosial prosesləri, fəhlə sinfinin və kəndlilərin yeni həyat uğrunda, sənayeləşdirmə, kənd
təsərrüfatının kollektivləşməsi uğrunda ardıcıl mübarizəsini böyük bədii qüvvə ilə əks etdirmişdir. Böyük Vətən
müharibəsi illərində Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onun haqq işimizə dərin
inamla aşılanmış şerləri və poemaları, publisistik çıxışları, ictimai fəaliyyəti qəddar düşmənlə amansız
çarpışmada cəbhəyə və arxaya kömək edir, Azərbaycan zəhmətkeşlərini gələcək qələbə uğrunda mübarizədə
ruhlandırırdı. Beləliklə də, şair faşizmə qarşı bütün ölkə ilə birlikdə fədakarcasına vuruşan öz xalqına misilsiz
xidmət göstərmişdir.
Sonra da Süleyman Rüstəm həyatla ayaqlaşmaqda davam etmiş, onun əsərlərində həyatımız dolğun bədii
əksini tapmışdır. 70-ci illər şairin yaradıcılığında ən parlaq səhifələrdən biri olmuşdur. Süleyman Rüstəm 70-ci
illərin əvvəlindən respublikamızda baş verən əsaslı ictimai-siyasi dəyişiklikləri ürəkdən bəyənmiş, mənəvipsixoloji şəraitin sağlamlaşması, kütlələrin siyasi və əmək fəallığının artması prosesinin mübariz iştirakçısı
olmuşdur. Bu gün biz xüsusi razılıq hissi ilə qeyd edirik ki, onun gözəl əsərləri bu müsbət prosesin
iştirakçılarıdır.
Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı çoxcəhətlidir. O, poemalar və lirik şerlər müəllifidir, bu şerlərin bir
çoxuna musiqi bəstələnmişdir. Biz onu həm də dramaturq kimi tanıyırıq. Gözəl "Qaçaq Nəbi" Pyesini və başqa
dram əsərlərini xatırlayaq. Süleyman Rüstəm Azərbaycan ədəbiyyatmı, həmçinin, parlaq publisistika ilə
zənginləşdirmişdir.
Şair o zaman yaxşı şair olur ki, onun ilhamı, yaradıcılığı müasir cəmiyyətin tələblərinə cavab verir.
Yalnız belə olduqda, onun yaradıcılığı ümumxalq əhəmiyyəti kəsb edir.
Dedim ki, respublikamızda böyük iqtisadi və sosial vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə də,
bədii yaradıcılığın inkişafına da kömək edən sağlam mənəvi-psixoloji şərait yaradılmışdır. Belə şərait partiya,
dövlət orqanlarının və mədəniyyət xadimlərinin, bədii sərvətləri yaradanların səylərini birləşdirməyə imkan
verir. Azərbaycan xalq şairi Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı da məhz buna tamamilə uyğundur.
Süleyman Rüstəmin poeziyasında başlıca cəhət onun müəllif mövqeyinin dəqiqliyindən, ideya inamından,
marksizm-leninizm ideallarına hədsiz sədaqətindən ibarətdir. Oktyabr inqilabı mövzusu, böyük rəhbərimiz
Vladimir İliç Lenin obrazı, Kommunist Partiyasının qaynar fəaliyyəti, kommunistin çoxcəhətli obrazı Süleyman
Rüstəm əsərlərinin həmişə əsas mövzuları olmuş və əsas mövzularıdır.
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Süleyman Rüstəmin yaradıcılığından danışarkən onun beynəlmiləlçiliyini xüsusi qeyd etmək istəyirik. O
öz əsərlərində beynəlmiləlçilik ideyalarını ehtirasla tərənnüm edir, sovet xalqlarının dostluq və qardaşlığının
möhkəmlənməsinə kömək göstərir. Süleyman Rüstəmin "Rus qardaşıma" və "Qafurun qəlbi" poemaları, bir çox
şerləri buna inandırıcı sübutdur. Mən "Rus qardaşıma" poemasını Süleyman Rüstəmin ən gözəl
nailiyyətlərindən biri hesab edirəm.
Süleyman Rüstəmin səciyyəvi cəhətlərindən biri də bundan ibarətdir ki, o, istər respublikamızda, istərsə
də ölkəmizdə baş verən ən mühüm hadisələrə öz münasibətini tez bildirir. Bir şair kimi o, beynəlxalq aləmdəki
hadisələrə də, İndi dünyada gedən mürəkkəb proseslərə də biganə qalmır. Şairin yaradıcılığında Cənubi
Azərbaycan mövzusu, onun xalqının öz sosial və milli azadlığı uğrunda mübarizəsi mövzusu görkəmli yer tutur.
Süleyman Rüstəm gözəl tərcüməçi kimi də məşhurdur. O, Azərbaycan oxucusuna klassik və müasir
poeziyanın, başlıca olaraq, rus poeziyasının, ölkəmizin xalqları ədəbiyyatının bir çox ən yaxşı nümunələri ilə
tanış etmişdir.
Süleyman Rüstəm yaradıcılığı Azərbaycan şairlərinin bir çox nəsillərinə böyük təsir göstərmişdir. O,
gənclərin boya-başa çatmasına və inkişafına daim qayğı göstərir, onlardan köməyini əsirgəmir.
Süleyman Rüstəm yaradıcılığı hələ ilk dövründə ilk oxucu kütləsi içərisində rəğbət qazanmış, özü
respublikamızda sevimli şairə, ən hörmətli şəxsiyyətlərdən birinə, ədəbiyyatımızın, xalqımızın iftixarına
çevrilmişdir. Azərbaycanın xalq. şairini respublikamızın hüdudlarından uzaqlarda da tanıyırlar. Onun əsərləri
ölkənin qardaş xalqlarının bütün əsas dillərinə, bir çox xarici dillərə tərcümə edilmişdir.
Süleyman Rüstəm poetik yaradıcılıqla məşğul olmaqla yanaşı, ictimai-siyasi həyatda da fəal iştirak edir.
O, Azərbaycan yazıçılar təşkilatının banilərindən biridir. Biz bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə xatırlayırıq ki,
Azərbaycan yazıçılarının birinci qurultayında məhz Süleyman Rüstəm poeziya haqqında məruzə etmişdir.
Süleyman Rüstəm Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının yaradıldığı gündən onun idarə heyətinin üzvüdür. O,
həmçinin, SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin üzvüdür.
Süleyman Rüstəm 40 ildən çoxdur ki, Sov.İKP sıralarındadır və bütün bu illər ərzində Lenin partiyasının
əsgəri kimi yüksək adı şə-rəflə daşıyır. O, bütün çağırışlar Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatıdır, 1970-ci
ilin əvvəlindən bu günə qədər isə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri kimi fəxri vəzifəni yerinə yetirir.
Süleyman Rüstəm Azərbaycan KP MK-nın üzvüdür.
Süleyman Rüstəmin 70 yaşı tamam olanda ona ölkəmizdə ən fəxri ad olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı
verilmişdir. O vaxtdan beş il keçmişdir. Yaşı artmışsa da, fəallığı əsla zəifləməmişdir. Əvvəlki kimi yenə də
cavandır, yarıdıcılıq qüvvəsi tükənməmişdir. Onu qəhrəman adı ilhamlandırmış, ədəbiyyata, poeziyaya,
incəsənətə hökumətin gündəlik diqqət və qayğısı, Sovet Azərbaycanın müvəffəqiyyətləri qanadlandırmışdır.
Məhz bu amillər Süleyman Rüstəm poeziyasının təravətini saxlayır, onun yaradıcılıq qüvvəsini qat-qat artırır.
Süleyman Rüstəmin xidmətləri partiya və hökumət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, üç Lenin
ordeni, iki Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə, bir çox medallarla təltif edilmişdir. 1943-cü il-də ona
respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, 1960-cı ildə isə Azərbaycanın xalq şairi adı verilmişdir. Süleyman
Rüstəm SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlan laureatıdır və dediyim kimi, ona Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adı verilmişdir. Anadan olmasının 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq Süleyman Rüstəm Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı - Azərbaycan SSR-in ali mükafatı ilə təltif edilmişdir.
Bu gün mənə tapşırılmış vəzifəni böyük məmnuniyyət hissi ilə yerinə yetirərək sevimli şairimiz Süleyman
Rüstəmə respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanını təqdim edirəm.
Əziz Süleyman Rüstəm! Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin Rəyasət Heyəti və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti adından, buraya toplaşan dostlarınız adından, o
cümlədən, öz adımdan Sizi 75 illiyiniz və Fəxri Fərmanla təltif olunmağınız münasibətilə hərarətlə təbrik
edirəm. Sizə yeni böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri, möhkəm cansağlığı, uzun-uzun illər, səmərəli ömür
arzulayıram. Əminəm ki, bundan sonra da Siz Azərbaycan sovet ədəbiyyatının şan-şöhrəti naminə çox iş
görəcəksiniz.
Əziz yoldaşlar, Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Balaş Azəroğlunun 60
yaşı tamam olmuşdur. 0 ədəbi yaradıcılığa çox gənc ikən başlamışdır. Onun yaradıcılığının bu dövrü Cənubi
Azərbaycanda, burjua cəmiyyəti şəraitində keçmişdir. Balaş Azəroğlunun yaradıcılığının ikinci və çox hissəsi
Sovet Azərbaycanı ilə bağlıdır. Məhz burada, Sovetlər ölkəsində onun yaradıcılığı həqiqətən pərvəriş tapmışdır.
Balaş Azəroğlunun ilk şerlərinin bir çoxu 40-cı illərin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda gedən ictimaisiyasi prosesləri əks etdirir. Həmin şerlərin əsasını şah istibdadına, sosial zülmə və milli istismara qarşı
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mübarizə motivləri təşkil edir, bu şerlər inqilabi mübarizə ruhu ilə aşılanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Balaş
Azəroğlu ilk poemalarından birini "İnqilab şairiyəm" adlandırmışdır. Onun İran şahına açıq məktubunu bu
baxımdan ən mühüm mərhələ hesab etmək olar.
35 ildir ki, Balaş Azəroğlu Sovet Azərbaycanında yaşayıb yaradır. Şairin yeni əsərlərində də biz çox
zaman Cənubi Azərbaycan mövzusuna rast gəlirik, bu əsərlər onun çoxmilyonlu xalqının arzu və istəklərini əks
etdirir. Balaş Azəroğlunun yaradıcılığının əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də istər bizdə, istərsə də Cənubi
Azərbaycanda müasir ədəbiyyatın inkişafına səmərəli təsir göstərməsindən ibarətdir. Onun əsərləri sovet
xalqlarının böyük ailəsində respublikamızın nailiyyətləri haqqında parlaq, doğru-düzgün hekayətdir, mütərəqqi,
demokratik, inqilabi ideyaları təbliğ edir. Bu əsərlərin bir çoxu milli azadlıq hərəkatına, Asiya, Afrika və Latın
Amerikası xalqlarının zülmə, müstəmləkəçiliyə və yeni müstəmləkəçiliyə qarşı, diktator rejimlərinə qarşı
mübarizəsinə həsr olunmuşdur.
Balaş Azəroğlunun yaradıcılığı ona respublikamızda dərin hörmət və şöhrət qazandırmışdır. O,
Azərbaycan xalqının ən sevimli şairlərindəndir. Onun şerləri və poemaları çox məşhurdur, rus dilinə və
ölkəmizin başqa xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. Bu əsərlər Balaş Azəroğluna Ümumİttifaq şöhrəti
qazandırmışdır.
Balaş Azəroğlunun yaradıcılığı partiya və hökumət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, "Şərəf
Nişanı" ordeni ilə, bir neçə medalla təltif olunmuşdur. Bu il Balaş Azəroğlu iki yüksək mükafata layiq
görülmüşdür. Sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə, səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə və
anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq şair Balaş Allahbaxış oğlu Əbizadə (Azəroğlu) SSRİ Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif edilmişdir. Respublikamızın Ali Sovetinin
Rəyasət Heyəti ona Azərbaycanın xalq şairi fəxri adını vermişdir.
Hörmətli Balaş Azəroğlu! Respublika hökuməti adından, şəxsən öz adımdan Sizi 60 illiyiniz münasibəti
ilə, ədəbi və ictimai fəaliyyətinizə yüksək qiymət verilməsi - Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif olunmağınız və
Sizi Azərbaycanın xalq şairi fəxri adının verilməsi münasibətilə hərarətlə təbrik edirəm. Sizə möhkəm
cansağlığı, uzun ömür, qaynar ədəbi fəaliyyət arzulayıram.
"Kommunist" qəzeti, 12 dekabr 1981-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 172-178.
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ŞUŞADA VAQİFİN MƏQBƏRƏSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞINDAN
(14 yanvar 1982-ci il)
SSRİ xalq artisti Lütfiyar İmanov opera səhnəsində Vaqifin obrazını yaratmışdır. Görkəmli şairin
yaradıcılığına ilk dəfə o, qırx il bundan əvvəl, hələ cavan oğlan ikən müraciət etmiş, 1942-ci ildə Vaqifin
"Durnalar" şerinə Cahangir Cahangirovun bəstələdiyi mahnını oxumuşdur. O vaxtdan bəri bu əsər müğənninin
repertuarında fəxri yer tutur. Müğənni bu mahnını mitinqdə çox məlahətlə oxudu. Məğrur quşlar kimi səmada
pərvazlanmaq istəyən Vaqifin misraları mahnının qanadlarında uçub səmaya yayıldı.
Mitinq bağlı elan edildi. Onun iştirakçılarının gurultulu alqışları altında H.Ə.Əliyev, Süleyman Rüstəm və
Mirzə İbrahimov lenti kəsdilər. Vaqifin məqbərəsi açıldı. Məqbərənin önünə Azərbaycan KP MK, Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsi və Vilayət xalq
deputatları Soveti adından, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı adından, Şuşa əməkçiləri adından əklillər və başqa
əklillər qoyuldu.
Vaqif öz şerlərindən birində Şuşanın sıldırım dağlarına vurulduğunu söyləyir. Onun cənazəsi qayalı
təpənin üstündə dəfn edilmişdir. Şairin əzəmətli məqbərəsi də orada ucaldılmışdır. Abidənin müəllifləri
arxitektorlar - Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ə.Salamzadə və E.Kanukov, heykəltəraş
A.Mustafayevdir. Məqbərə dördtilli qüllə şəklindədir. Divarlara bayır tərəfdən çəhrayı və içəri tərəfdən ağ
Qarabağ mərmərindən üz çəkilmişdir. Məqbərənin içərinsinə işıq pəncərələrin şəbəkə şəklində barmaqlıqları
arasından süzülür. Məqbərənin mərkəzində qara mərmərdən yonulmuş sarkofaq vardır. Içəri tərəfdə giriş qapısı
ilə üzbəüz səmtdə Vaqifin ağ mərmərdən yonulan büstü qoyulmuşdur. Bundan sonra məqbərə qədim və cavan
Şuşanın simasının ayrılmaz hissəsinə çevriləcəkdir. Həmin gün Vaqifin şerləri və ilhamlı şairin xatirəsinə həsr
olunan misralar yeni Poeziya evində də səsləndi. Poeziya evinin təntənəli açılışında Sov. İKP MK Siyasi Bürosu
üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev, Şuşaya şənliklərə gəlmiş baş qa
qonaqlar iştirak etdilər.
Memarlıq abidəsi elan edilmiş XVIII əsr məscidində bundan sonra poetik misralar səslənəcəkdir. Burada
hər şey qədim şairlər məclisini xatırladır. Vaxtilə Vaqifin şerləri belə məclislərdə səslənmiş, Şuşanın daha bir
şanlı sakini - Xurşudbanu Natəvan öz rübailərini belə məclislərdə oxumuşdur. Kiçik taxta kətillərin üzərinə açıq
şer kitabları qoyulmuşdur. Onların səhifələrini şamdanlarda yanan şamların sarımtıl şölələri işıqlandırır.
Döşəməyə xalça və palaz salınmış, mütəkkələr düzülmüşdür. Küncdə isə böyük bir samovar pıqqıltı ilə
qaynayır, çayçı qonaqlara ətirli və pürrəng çay verir.
"Qönçələr" adlanan Şuşa şairlər birliyinin üzvü Məhsəti Əhmədova, şairlərdən Raçik Bəgləryan, Ələmdar
Quluzadə, Qurgen Qabrielyan, Ənvər Əhmədov öz şerlərini oxudular.
H.Ə.Əliyev Poeziya evinə toplaşanlara müraciətlə dedi: Əlamətdar haldır ki, Şuşada Vaqifin
məqbərəsinin təntənəli surətdə açıldığı gün Poeziya evi də açılmışdır gərək çalışasınız ki, bu ev şəhərdə əsl
poeziya mərkəzinə çevrilsin, çoxmillətli sovet ədəbiyyatını təbliğ etsin, şuşalıları, ilk növbədə də gəncləri,
böyüməkdə olan nəsli sovet vətənpərvərliyi, proletar beynəlmiləlçiliyi, xalqlar dostluğu və qardaşlığı ruhunda
tərbiyə etsin, onlara gözəllik hissi aşılasın.
Şuşanın zəngin tarixi vardır, onun sosialist növrağı daha gözəldir. Şuşanın tarix muzeyi bunu əks etdirir.
Əliyev yoldaş muzeyin yeni ekspozisiyası ilə tanış oldu.
Muzeydə toplanmış çoxlu eksponat keçmişin maddi mədəniyyətinin, şəhərdə intensiv mənəvi həyatı,
Sovetlər hakimiyyətinin qələbəsi və möhkəmləndirilməsi uğrunda şəhər zəhmətkeşlərinin, inqilabi mübarizəsini
təmsil edir. Onun bölmələrindən biri Şuşada yetişmiş, öz yaradıcılığı ilə Sovet Azərbaycanının mədəniyyət
salnaməsinə çoxlu şanlı səhifə yazmış, ölkənin mənəvi həyatının xəzinəsinə töhfələr bəxş etmiş ədəbiyyat və
incəsənət ustalarından bəhs edir.
Ekspozisiya Azərbaycan SSR zəhmətkeşlərinin 70-ci illərdə və on birinci beşilliyin birinci ilində
iqtisadiyyat və mədəniyyətin bütün sahələrində qazandıqları böyük müvəffəqiyyətləri əks etdirir. Bu
müvəffəqiyyətlərin qazanılmasında isə Dağlıq Qarabağın, o cümlədən Şuşanın əməkçilərinin böyük xidməti
vardır.
H.Ə.Əliyev dedi: Biz muzeyin ekspozisiyası ilə maraqla tanış olduq. Ekspozisiya məharətlə tərtib
edilmişdir, şəhərin tarixindən və bugünkü həyatından, ümumən respublikanın müvəffəqiyyətlərindən kifayət
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qədər ətraflı bəhs edir. Siz gərək onu bundan sonra da zənginləşdirəsiniz ki, ekspozisiya Şuşanın keçmişini,
onun zəhmətkeşlərinin nailiyyətlərini təbliğ edə bilsin.
Həmin gün XVIII əsrin əsaslı surətdə bərpa edilmiş binalarından birində rəsm qalereyası açıldı.
Üçmərtəbəli binanın salonlarında Azərbaycanın təsviri sənət ustalarının o cümlədən dağlıq Qarabağ
rəssamlarının əsərləri göstərilir. H.Ə.Əliyev sərgi ilə tanış olub dedi ki, rəsm qalereyasının açılması, şübhəsiz,
yaxşı təşəbbüsdür, şəhər sakinlərinin estetik tərbiyəsinə kömək edəcəkdir. Bununla birlikdə onun fondlarını
yerli rəssamların əsərləri hesabına daha da zənginləşdirmək lazımdır. Bu, onları daha da həvəsləndirər.
Azərbaycan KP MK-nın və respublika hökumətinin gördükləri tədbirlər sayəsində son illərdə şəhərin
yenidən qurulması, abadlaşdırılması, orada müasir yaşayış binalarının, mehmanxanaların, sağlamlıq ocaqlarının
tikilməsi üçün xeyli iş görülür. Su təchizatı problemi həll edilmişdir. Eyni zamanda arxitektura cəhətdən ən
qiymətli məhəllələr, ayrı-ayrı tarix və memarlıq abidələri bərpa edilir. Əliyev yoldaş Şuşanı gəzərək bu işlərin
gedişi ilə tanış oldu, işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra dəyərli qeydlər və təkliflər sözlədi. O dedi ki, yeni
binalar tikməklə yanaşı qədim şəhərin qorunub saxlanmasına, tarixi keçmişin abidələrinə də xüsusi fikir vermək
lazımdır. Şuşa qədirbilən şairlər, musiqiçilər, rəssamlar məskəni kimi məşhur olmuşdur. Buranın havasında
poeziya və musiqi duyulur, təbiət özü yaradıcılığa ruhlandırır, ilham gətirir. H.Əliyev dedi: Zənnimizcə, burada
mədəniyyət ustaları üçün yaradıcılışq evi tikmək məqsədəuyğun olardı.
“Kommunist”.-16 yanvar.-1982.-S.1
“Bakı” qəzeti.- 16 yanvar.- 1982.-S.1
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XANKƏNDİNDƏ (STEPANAKERTDƏ) DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR
VİLAYƏTİNİN PARTİYA FƏALLARININ YIĞINCAĞINDA NİTQİNDƏN
(14 yanvar 1982-ci il)
Bu gün biz ondan başladıq ki, Şuşa şəhərinə getdik, görkəmli Azərbaycan şairi Vaqifin məzarı üstündə
ucaldılan əzəmətli məqbərənin açılışında iştirak etdik. Molla Pənah Vaqif poeziyamızın korifeyidir, insanın və
doğma torpağın gözəlliyinin ilhamlı nəğməkarıdır, onun gözəl şerləri xeyrin və ədalətin təntənəsinə inam
oyadır. Vaqif həm də xalqlar dostluğunun böyük carçısı kimi şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan, erməni, gürcü
xalqlarının qardaşlığı mövzusu onun yaradıcılığında fəxri yer tutur. Vaqifin böyük xidməti ondan ibarətdir ki,
hakimiyyət uğrunda daxili çəkişmələrin, müharibələrin, zorakılığın və zülmün hökm sürdüyü mürəkkəb bir
şəraitdə o, dahiyanə bir uzaqgörənliklə xalqın yeganə nicat yolunu Rusiya ilə yaxınlaşmaqda görürdü. O,
özünün bütün diplomatik səylərini, şairlik istedadını bu işə həsr etmişdir. Məqbərənin açılışı şərəfinə keçirilən
bugünkü mitinq öz həmvətənlərini xoşbəxt və azad görmək arzusu ilə yaşamış şairə və vətəndaşa xalq
məhəbbətinin daha bir ifadəsi oldu. Bizim gözəl sovet növrağımız həmin arzunun tamamilə həyata keçdiyini
sübut edir. Bu mitinq xalqlar dostluğu və qardaşlığı, sosialist gerçəkliyimizin təntənəsi mitinqi oldu.
Biz Şuşanın tarixi, xatirə yerləri ilə tanış olarkən razılıq hissilə qeyd etdik ki, son illər şəhərdə böyük
dəyişikliklər baş vermişdir. Məlum olduğu kimi, 1976-cı ildə Azərbaycan KP MK və respublikanın hökuməti
Şuşa şəhərində kurort kompleksini daha da inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında qərar qəbul etmişlər. Qərarda
tarix və memarlıq abidələrinin bərpa edilməsi və qorunub saxlanması ilə əlaqədar məsələlər də nəzərdə
tutulmuşdur. Həmin sənədin yerinə yetirilməsi üçün az iş görülməmişdir. Xeyli yeni çoxmərtəbəli yaşayış evi,
məktəb, texnikumdan ötrü yataqxana, ictimai bina, sağlamlıq ocağı tikilmişdir. Bu, sevindiricidir. Eyni
zamanda mən yığıncağımızda çıxış edən Mehdiyev yoldaşın belə bir tənqidi fikri ilə razılaşıram ki, görülən
işlərin sürəti və keyfiyyəti qənaətbəxş deyildir. Görünür, Şuşa şəhərinin baş tikinti planının olmaması özünü
göstərir. Baş planı mümkün qədər tezliklə təsdiq etmək lazımdır ki, yeni binalar qədim şəhərin tarix boyu
yaranan, öz səciyyəvi arxitektura-bədii xüsusiyyətləri olan ansamblı ilə üzvi surətdə birləşsin. Zənnimcə,
Şuşada bu problemlər əsasən düzgün həll edilir və bütün sonrakı iş ona gətirib çıxaracaqdır ki, yaxın gələcəkdə
daha da gözəlləşmiş, cavanlaşmış yeni Şuşanın siması müəyyənləşəcəkdir.
Biz şəhərə baxarkən faydalı təkliflər, o cümlədən ötən əsrin məşhur şairəsi Xurşudbanu Natəvanın evinin
bərpası haqqında təkliflər eşitdik. Zənnimizcə, yoldaşlar bu və başqa məsələlərlə məşğul olacaqlar və həmin
məsələlər müvəffəqiyyətlə həll ediləcəkdir. Azərbaycan KP MK, respublika hökuməti müasir dövrün tələbləri,
keçmiş və İndiki dövr haqqında fikirlərimiz nəzərə alınmaqla Şuşa şəhərinin Azərbaycanın əsl mədəniyyət,
şəhərsalma, arxitektura və incəsənət incisinə çevrilməsi üçün əllərindən gələni etməyə hazırdırlar.
Bunu da deməyi lazım bilirəm ki, Şuşada baş vermiş bütün müsbət dəyişikliklərdə, o cümlədən Vaqifin
gözəl məqbərəsinin tikilməsində vilayət partiya təşkilatının, vilayət partiya komitəsinin Şuşa Rayon Partiya
komitəsinin böyük xidməti vardır.
Bu gün biz erməni xalqının görkəmli maarifçilərinin - proletar şairi, erməni ədəbiyyatının ən böyük
xadimlərindən biri Hakop Hakopyanın və həmyerlimiz, erməni nəsrinin klassiki Muratsanın abidələrinə baxdıq.
Biz onların yaradıcılığına, erməni ədəbiyyatının və erməni mədəniyyətinin inkişafı naminə onların göstərdikləri
fəaliyyətə dərin hörmət hissilə həmin monumental abidələrin önünə çiçəklər düzdük.
Bu gün biz daha bir əlamətdar hadisənin şahidi olduq. Şuşada poeziya evi açıldı. Onun açılışında şuşalı və
stepanakertli şairlər öz şerlərini oxudular. Azərbaycan və erməni dillərində səslənən misralar bizim üçün eyni
dərəcədə anlaşıqlı idi, çünki şerlərdə Sovet Vətənimiz, xalqlar dostluğu tərənnüm edilir, Vaqifə məhəbbət ifadə
olunurdu. Nə demək olar, yaxşı başlanğıcdır, ümidvarıq ki, yeni poeziya evi Şuşada ədəbi yaradıcılığın
inkişafına, xalqların dostluq və qardaşlığının daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, burada, Şuşada keçirilən şənliklərdə Vaqif poeziya gününü ənənəyə
çevirmək ideyası meydana gəlmişdir. Respublikamızda Nizami, Sabir, Yesenin, Səməd Vurğun poeziya günləri
keçirilir və onlar ənənəyə çevrilmişdir. Ədəbiyyatçılar, zəhmətkeşlərin nümayəndələri həmin günlərdə şairlərin
abidələri qarşısına toplaşıb şer oxuyurlar. Belə günlər böyük bədii hadisəyə çevrilir, ölkəmİzin xalqlarının
dostluq və qardaşlığının möhkəmlənməsinə kömək edir. Zənnimcə, Vaqif poeziya günləri də bu gözəl ənənəni
zənginləşdirərdi. İndi söz vilayət partiya komitəsinin və respublika Yazıçılar İttifaqınındır.
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Yoldaşlar! Bütün bunlar barədə danışarkən mən adamların ünsiyyətinin - mənəvi-şəxsi ünsiyyətinin
böyük əhəmiyyətini bir daha dönə-dönə qeyd etmək istəyirəm. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bugünkü
gün vilayət və respublika üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dağlıq Qarabağa respublikamızın görkəmli
mədəniyyət və elm xadimləri, yaradıcılıq İttifaqlarının rəhbərləri, yazıçılar, şairlər, bəstəkarlar, rəssamlar,
kinematoqrafçılar, Elmlər Akademiyasının prezidenti başda olmaqla, alimlər gəlmişlər. Yəqin ki, Stepanakertə
və Şuşaya eyni vaxtda hələ heç zaman Azərbaycandan bu qədər çox elm və mədəniyyət xadimi gəlməmişdir.
Belə bir səfərin təşkil olunması yaxşıdır, lakin əvvəllər belə geniş miqyasda bu gün görüşün keçirilməməsi
pisdir. Şübhəsiz, bu görüş vilayətin zəhmətkeşləri, mədəniyyət xadimləri üçün və əlbəttə, bütün respublikamızın
mədəniyyət, elm, incəsənət xadimləri üçün də faydalı olmuşdur.
Biz belə hesab edirik ki, bu cür görüşlər çox faydalı və lazımlıdır. Yazıçılarımızın, şairlərimİzin,
bəstəkarlarımızın, rəssamlarımızın, kinematoqrafçılarımızın, alimlərimizin bu gün Şuşada, Stepanakertdə
gördükləri onların gələcək yaradıcılıq, elmi fəaliyyəti üçün böyük həyat materialıdır. Çünki onlar Dağlıq
Qarabağın necə diqqətəlayiq müvəffəqiyyətlər qazandığını, qədim Ş uşada şəhərin baş vermiş dəyişiklikləri tam
əyani şəkildə gördülər, vilayətdə bizim bütün çoxmillətli Azərbaycan respublikası üçün səciyyəvi olan yüksək
əmək coşqunluğu və siyasi fəallıq, dostluq, qardaşlıq, beynəlmiləlçilik şəraiti olduğunu duydular.
Partiyamız, Mərkəzi Komitə, L.İ.Brejnev yoldaş bədii söz ustalarını, elm və incəsənət xadimlərini real
həyatla, onun nailiyyətləri müvəffəqiyyətləri və nöqsanları ilə maksimum tanış etmək vəzifəsini irəli sürürlər.
Ümidvaram ki Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa gəlmiş mədəniyyət, incəsənət ustaları, alimləri bugünkü günü
layiqincə qiymətləndirəcəklər, yaddan çıxarmayacaqlar, bu gün onlara sovet gerçəkliyimizi, bizim sovet
adamını, sosialist həyat tərzimizi, sovet xalqının kommunizmə doğru müzəffər irəliləyişini təmin edən yüksək
bədii məziyyətlərə malik yeni əsərlər yaratmaqda kömək edəcəkdir.
Bununla birlikdə bugünkü görüşlər, sözsüz, Dağlıq Qarabağın mədəniyyət xadimlərinin bütün
respublikanın mədəniyyət xadimləri ilə yaradıcılıq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir. Burada
Yazıçılar İttifaqının şöbəsi fəaliyyət göstərir, rəssamlar, musiqiçilər, dram teatrı vardır, mənəvi həyatı inkişaf
etdirmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Istərdik ki, Dağlıq Qarabağın və respublikamızın başqa regionlarını
ziyalı qüvvələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti bütün çoxmillətli sosialist mədəniyyətimizin daha böyük tərəqqisi
naminə daha müvəffəqiyyətlə inkişaf etsin.
“Kommunist” qəzeti.-19 yanvar.-1982.-S.3.
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CƏFƏR CABBARLININ ABİDƏSİNİN AÇILIŞINDA NİTQİ
(22 mart 1982-ci il)
Əziz yoldaşlar!
Azərbaycan xalqına səadət və dirçəliş gətirən baharın bu gözəl çağında biz sovet mədəniyyətinin
görkəmli xadimi Cəfər Cabbarlının abidəsini açırıq. Cəfər Cabbarlı tarixdə misli görünməmiş müzəffər ictimai
ədalət cəmiyyətinin təşəkkül tapdığı, dramatik vəziyyətlərlə dolu olan çox mürəkkəb bir dövrdə ədəbiyyata
gəlmişdir. Yeni həyatın təsdiqi uğrunda şiddətli mübarizə Cabbarlı yaradıcılığı qədim Azərbaycan torpağının
yeniləşməsinin, çiçəklənməsinin parlaq rəmzi oldu.
İcazə verin, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitə-sinin, Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin və respublika Nazirlər Sovetinin tapşırığı ilə, inqilabın tükənməz yaradıcı qüvvələrinin ən
istedadlı carçısı Cəfər Cabbarlının abidəsini açaq. Yoldaşlar!
Cabbarlının həyatı öz böyük istedadını xalqa... xidmət göstərməyə həsr etmiş möhkəm əqidəli və coşqun
ehtiraslı döyüşçünün, alovlu vətəndaşın həyatıdır. O, Böyük Oktyabrdan ilham almış və bu inqilabın ideyalarını
bütün gözəl və qısa həyatı boyu Prometey odu kimi daim irəli aparmış, daim yüksəklərə qaldırmışdır. Cabbarlı
sosialist inqilabını dərhal, tərəddüdsüz, öz doğma işi kimi qəbul etmiş və bütün varlığı ilə onun böyük
ideallarının təntənəsi uğrunda mübarizə meydanına atılmışdır.
Şəxsiyyəti dövr, zaman yetişdirir. Çox böyük, orijinal və parlaq istedad sahibi olan Cəfər Cabbarlını da
Azərbaycan Sovet hakimiyyətinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə, geniş xalq
kütlələrinin müstəqil tarixi yaradıcılığa qaldıran və ruhlandıran mübarizə yetişdirmiş, yeni mədəniyyətin ön
cərgəsinə irəli çəkmişdir.
Lakin şəxsiyyət də dövrün, zamanın ən mühüm xüsusiyyətlərini ifadə edərək onu səciyyələndirir. Cəfər
Cabbarlı məhz belə xadim idi, o, yeni həyat yaradılmasının mürəkkəb, çətin, lakin müzəffər prosesini öz
istedadının bütün qüdrəti ilə əks etdirmişdir, əsərlərində öz dövrünün fəlsəfəsini və psixologiyasını, dövrlər
arasındakı qırılmaz əlaqəni, xalqın tarixi müqəddəratının rəşadətli səhifələrini açıb göstərmişdir.
Şair, nasir və dramaturq Cabbarlının yaradıcılığı çoxşaxəlidir. Onun gördüyü işlər - sözün əsl mənasında,
yorulmaz əmək fədaisinin hünəridir. O, müasir Azərbaycan dramaturgiyasının bünövrə-sini qoymuşdur, bu
dramaturgiyanın inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən etmişdir, Azərbaycan xalqının və Sovet ölkəsindəki
bir çox başqa xalqların teatr mədəniyyətini zənginləşdirən qiymətli töhfələr vermişdir. Bizim bütün müasir dram
sənətimiz müəyyən mənada Cabbarlı teatrının bəhrəsidir. Mirzə Fətəli Axundovun və Cəlil
Məmmədquluzadənin böyük ənənələrini inkişaf etdirib zənginləşdirən Cabbarlı teatr yaradıcılığının həqiqi
novatoru olmuş, Azərbaycan səhnəsində bu gün də gözəl səmərə verən yeni ənənələrin əsasını qoymuşdur.
Azərbaycan kino sənətinin təşəkkülü, o illərin dram və opera səhnələrinin ən yaxşı tamaşaları, parlaq
publisistika və dərin professional teatr tənqidi Cabbarlının adı ilə bağlıdır. Bu mühüm yaradıcılıq sahələrinin hər
birində Cabbarlı həqiqi novator olduğunu, yüksək kommunizm ideallarının təsdiqi uğrunda alovlu mübariz
olduğunu göstərirdi.
Cəfər Cabbarlı Azərbaycanda sosializm realizminin banilərindən biridir. Onun yeni inqilabi ədəbiyyat və
sənətin ən mühüm prinsiplərini qeyri-adi qüvvə ilə yetkinliklə təcəssüm etdirən əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində bütöv bir dövrü səciyyələndirən çox əhəmiyyətli ideya-bədii hadisədir. Bu əsərlər bütün çox-millətli
sovet ədəbiyyatının ən yüksək nailiyyətləri sırasına möhkəm daxil olmuşdur. Sosializm realizmi ustalarından
biri kimi, Cabbarlının rolu həm də bununla səciyyələnir ki, o öz əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatmı sovet
mədəniyyət ustalarının yerinə yetirdiyi bədii-estetik vəzifələr səviyyəsinə qaldırmışdır.
Cabbarlının simasında Azərbaycan mədəniyyəti elə bir yeni tipli sənətkar tapdı ki, onun üçün ədəbiyyat
və sənət yalnız real həyatı əks etdirmək vasitəsi deyildir, həm də həyatın mürəkkəb inkişafına fəal müdaxilə
etmək vasitəsi idi.
"Dövrün ictimai sifarişi"nə, ölkəni sosialistcəsinə yenidən qurmaq uğrunda partiyanın və xalqın
mübarizəsinə əsaslanan dəqiq, aydın, döyüşkən həyat mövqeyi - bir sənətkar və vətəndaş kimi Cabbarlının
başlıca xüsusiyyətləri bunlardır. Bütün dolğun və çox-cəhətli real həyatla qırılmaz əlaqə onun ədəbi irsinin ən
qiymətli cəhətidir. Öz ideyalarmı, süjetlərini, gözəl obrazlarını o, sovet var-lığından, yeni sosialist həyatımızdan
alırdı. Onun əsərlərində zamanın ən vacib problemləri, gündəlik həyatın ən kəskin məsələləri yüksək istedadla
əks olunur və dərin fəlsəfi məna ilə səslənirdi. "Firuzə" hekayəsi, qəhrəmanmı sözləri ilə desək, həyatda
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inqilabın, məişətdə inqilabın, şüurlarda inqilabın ən mühüm mərhələlərini bu gün də Cəfər Cabbarlının tarix
dərslikləri qədər dürüst məlumat verən yüksək bədii əsərləri üzrə öyrənmək mümkündür.
"Sevil", "Almaz", "1905-ci ildə", "Yaşar" unudulmaz inqilabi dövrün salnaməsinin parlaq səhifələridir.
Bu əsərlərin qəhrəmanları səhnədən həyata - müxtəlif millətlərin dilləri səslənən gur, qaynar həyata adlayaraq
xalqların qarşısında sürətli sosial və mənəvi prosesin geniş üfüqlərini açan yeni, gözəl dövrün yaradıcılarına
çevrilirdilər.
Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq vüsəti özünün zənginliyi və rəngarəngliyi ilə valeh edir. O, xalqımızın
qədim dövrünün, azadlıq mübarizəsi tarixinin parlaq lövhələrini yaratmış, doğma yurdumuzda sosialist
dəyişikliklərinin pafosunu, zəmanəmizin qəhrəmanlarının qüdrət və əzəmətini tərənnüm etmiş, istismarçı
cəmiyyətin, altun və mənsəbpərəstlik dünyasının eybəcərliklərini sarsıdıcı tənqid atəşinə tutmuşdur.
Cabbarlı Şərq qadınının məzlum vəziyyətinə qarşı bədii sözün nəhəng qüvvəsi ilə mübarizə aparmış,
qadının azadlığa çıxmasında sosializmin, Sovet hakimiyyətinin böyük humanist rol oynadığını təsdiq etmiş,
unudulmaz qadın obrazlarının bütöv bir silsiləsini yaratmışdır.
Onun hər əsəri keçmişin qalıqlarına qarşı, dini xurafata və cəhalətə, köhnə və zərərli adət-ənənələrə, milli
ədavətə qarşı, tərəqqiyə əngəl törədən nə varsa, hamısına qarşı mübarizədə kommunistlərin, bütün xalqın
qüdrətli silahına çevrilirdi. Cəfər Cabbarlı belə hesab edirdi ki, həmin idealların həyata keçməsinə mane olan nə
varsa, hamısı hökmən fəal və ardıcıl surətdə dəf edilməlidir. Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasının heç bir zaman
zəifləməyən qüdrəti onun yüksək ideya qüvvəsindədir, prinsipiallığında və mənəvi paklığındadır.
Cabbarlı əsərlərinin bədii təsir qüvvəsi o qədər böyük idi ki, elə bil, kitabla oxucu arasında, səhnə ilə
tamaşaçı arasında hədd yox olurdu. "Sevil" pyesinin tamaşalarında əsərin qəhrəmanı öz çadrasını başından
çıxarıb atarkən tamaşa salonunda onlarca yeni Sevil qətiyyətlə ayağa qalxıb çadrasını atırdı. Möhkəm iradəli,
zirək, vüqarlı və cəsarətli Almaz yüzlərlə azərbaycanlı qadınını vətənpərvərlik hünəri göstərməyə ruhlandırırdı onlar kənd rayonlarında işləməyə gedir, kənddə kəskin sinfi mübarizəyə cəsarətlə qoşulurdular. "Od gəlini"
faciəsinin mərd qəhrəmanı Elxanın dar ağacı altında durmasına baxmayaraq, dini ehkamları rədd etməsi, islam
qəsbkarlarından imdad istəməməsi tamaşaçıların gur alqışlarına səbəb olmaqla yanaşı, bir çoxlarının gözünü
açır, dini xurafat buxovlarından yaxa qurtarmağa kömək edirdi. "Aydın", "Oqtay Eloğlu" qəhrəmanlarının
faciəsi salonlardakı dərin kədər hissi oyatmaqla yanaşı, adamları sinfi şüur, burjuaziya cəmiyyətinin
eybəcərliklərinə barışmaz münasibət ruhunda tərbiyə edirdi. "Yaşar" pyesində Sovet hakimiyyətinin qılğına
girənlərin və gizli düşmənlərin ifşası bizi öz sıralarımızın saflığı uğrunda mübarizədə daha da sayıqlaşdırırdı.
Əsl sənətin güclü təsiri belədir. Həmin illərin oxucuları və tamaşaçıları sənətkarın əqidəsindən yüksək
mənəvi-estetik qüvvə alaraq böyük həyat səhnəsində aparılan mübarizənin fəal iştirakçı-ları olurdular. Cəfər
Cabbarlının əsərləri bu gün də tamamilə aktualdır, bu əsərlər bizi yeni dünya və yeni insan uğrunda coşqun
fəaliyyətə, açıq döyüşə səsləyir.
Gözəl əsər olan "1905-ci ildə" pyesi milli mürəkkəb problemlərini, gündəlik həyatımızda beynəlmiləlçilik
ideallarının təntənəsi uğrunda mübarizə problemlərini bədii şəkildə təcəssüm etdirməyin parlaq nümunəsidir.
Çiyin-çiyinə verərək istismarçılara qarşı çarpışan azərbaycanlı, rus, erməni inqilabçılarının obrazları teatr
tamaşaçılarını xalqların qardaşlığı ideyalarının qalib gəldiyi cəmiyyət yaratmaq və bu cəmiyyəti möhkəmlətmək
uğrunda mübarizəyə səsləyirdi. Beynəlmiləlçiliyin milyon-milyon sovet adamında həyat və davranış normasına
çevirdiyi bizim günlərdə də bu obrazlar sosializmin ən qiymətli sərvətini - xalqlar arasında dostluğu, qarşılıqlı
yardımı və qardaşlığı daha da möhkəmləhdirməkdə, genişləndirməkdə və zənginləşdirməkdə köməyimizə gəlir.
Cəfər Cabbarlı öz istedadının bütün qüdrəti ilə bu beynəlmiləlçilik idealları uğrunda mübarizə aparırdı. O,
həmişə millət və xalqların dostluq və qardaşlığının alovlu nəğməkarı olmuşdur, proletar beynəlmiləlçiliyinin
ehtiraslı və möhkəm əqidəli təbliğatçısı olmuşdur, İndinin özündə də bu cür nəğməkarımızdır, bu cür
təbliğatçımızdır.
Cəfər Cabbarlının bir sənətkar və bir vətəndaş kimi yetkinləşməsində rus ədəbiyyatının çox böyük rolu
olmuşdur. Əsl milli yazıçı olan, xalq hikmətindən bəhrələnən Cəfər Cabbarlı doğma mədəniyyəti rus və dünya
klassikasının ənənələri və bədii-estetik nailiyyətləri ilə zənginləşdirmişdir. O, ustad bir tərcüməçi kimi böyük
yaradıcılıq rəşadəti göstərərək doğma Azərbaycan mədəniyyətinin üfüqlərini genişləndirmiş, Lev Tolstoyun
qüdrətini və dühasını, Şekspirin fəlsəfi dərinliyini, Şillerin romantizmini, Maksim Qorkinin həqiqətpərvər
yaradıcılığını Azərbaycan oxucusuna çatdırmışdır.
Cəfər Cabbarlı vahid, çoxmillətli sovet ədəbiyyatının banilərindən, təməl daşını qoyanlardan biri idi. O,
ölkənin bir çox respublikaların mədəniyyət xadimləri, teatrları və bədii kollektivləri ilə sıx yaradıcılıq əlaqəsi
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saxlayırdı. Cəfər Cabbarlı Maksim Qorkinin ölkəmizdə müxtəlif dillərdə yaradılan vahid "çoxtayfalı"
ədəbiyyatın təşəkkülü adlandırdığı böyük tarixi prosesin bilavasitə fəal iştirakçısı idi. Cabbarlı öz yaradıcılığının
beynəlmiləlçilik mahiyyətinə görə, öz ictimai-ədəbi və teatr fəaliyyətinin ruhuna görə, Sovetlər ölkəsinin gənc
ədəbiyyat və incəsənətində partiyalılıq, sinfilik, xəlqilik prinsiplərinin təntənəsi uğrunda mübarizədə öz qabaqcıl
roluna görə əsl sovet yazıçısı idi. O öz yaradıcılıq və vətəndaşlıq qayəsini sovet yazıçılarının birinci qurultayının
tribunasından bütün ölkəyə bəyan edərək demişdir: "Sovet yazıçısının məqsədi böyük quruluşumuzu əks
etdirmək, öz həmvətənlərini və qəhrəmanlarını yeni qələbələr üçün səfərbərliyə almaqdır". Sənət dostları,
Azərbaycan ziyalılarının bütün nəsilləri üçün xalqa sədaqət və fədakarlıqla xidmət etməyin yüksək mənəvi
örnəyi olan Cabbarlı, eyni zamanda, bu böyük quruculuğun iştirakçısı və carçısı idi.
Azərbaycan sovet ədəbiyyatı və incəsənəti Cabbarlı ənənələrinə sadiqdir. Onun əməlləri, arzu və istəkləri
müasir şairlərin və nasirlərin, teatr və kino xadimlərinin əsərlərində yaşayır. Onların professional, ideya-bədii
səviyyəsi yüksəlmişdir, yeni həyatın tarixi yürüşünü hərtərəfli, bütün çalarları ilə tərənnüm edən, əsl istedad
bəhrəsi olan əsərlərin sayı getdikcə artır.
Cabbarlı bizim müasirimizdir, İndi də bizimlə, bütün ölkəmizlə birlikdə addımlayır. Sovet Vətənimizin
Verimli torpağı, geniş çölləri Çalışqan ərləri, igid elləri - vardır deyən sənətkar, bu ilhamlı misralarında sanki
bizim günləri qələmə almışdır.
İnqilabi idealların təntənəsi uğrunda bundan sonra da yorulmadan mübarizə aparmaq, partiyanın əzəmətli
planlarmı, yetkin sosializm mərhələsində əməkçi xalqın görkəmli nailiyyətlərini yüksək bədii formalarda
təcəssüm etdirmək yaradıcı ziyalılarımızın, Azərbaycanın bütün mədəniyyət ustalarının müqəddəs borcu,
yüksək məsuliyyət tələb edən şərəfli vəzifəsidir.
Cabbarlının öz qəhrəmanlarını yaratdığı vaxtdan neçə-neçə illər keçmişdir. Bu qəhrəmanların arzu və
amallarının bir çoxu İndi həqiqətə çevrilmişdir. Lakin Cabbarlı əsərlərinin yaradıcı qüvvəsi, həyatverici günəş
enerjisi bu gün də kommunizmə xidmət göstərir və həyatın bugünkü şaqraq, gur ahəngində biz Cəfər Cabbarının
mərd səsini aydın eşidirik.
Cabbarlının həyat yolu və yaradıcılıq taleyi heyrətamizdir. O, az yaşasa da, qoyub getdiyi zəngin ədəbi irs
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin tarixində bütöv bir dövrü təşkil edir. Cabbarlının ədəbi irsi xalqın
qəlbində və şüurunda, müasirlərimizin adlarında və əməllərində, yeni-yeni oxucu və tamaşaçı nəsillərinə
sənətkarın mənəvi təsirinin zəifləmək bilməyən qüvvəsində yaşayır. Bax, budur görkəmli sənətkarın ölməzliyi.
Cəfər Cabbarlı ədəbi irsi daşda və tuncda küçələrin, meydançaların və mədəniyyət ocaqlarının adlarında,
ədəbiyyatşünasların əsərlərində və yazıçıların, bəstəkarların, rəssamların yaradıcılığında əbədiləşmişdir. Bu gün
Bakının yaraşıqlı guşəsində açılan Cabbarlı abidəsi Azərbaycan xalqının öz böyük oğluna ehtiram və
məhəbbətinin yeni parlaq təzahürüdür.
Əbədiyyət və abidə bir kökdən olan sözlərdir. Bu gün açdığımız abidə bir daha sübut edir ki, Cəfər
Cabbarlı xalqın qəlbində və hafizəsində əbədi yaşayacaq, onun adı və əsərləri həmişə kommunizm naminə yeni
qələbələrə səsləyəcəkdir!
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 26 mart 1982-ci il
Heydər Əliyev. “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı”.-Bakı.-2000.-S. 179-186.
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XALQ YAZIÇISI ƏLİ VƏLİYEVƏ VƏ XALQ RƏSSAMI MİKAYIL ABDULLAYEVƏ
ORDENLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİNDƏN
(15 may 1982-ci il)
Azərbaycanın Xalq yazıçısı Əli Vəliyev və Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev də mükafat alırlar. Bu,
təsadüfi deyildir. Çünki mədəniyyət xadimlərimizin yaradıcılığı xalq ilə, fəhlə sinfinin və kolxozçu kəndlilərin
həyatı ilə sıx bağlıdır.
H.Ə.Əliyev yoldaş sözünə davam edib demişdir: Sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və
anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq SSRİ xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev Xalqlar Dostluğu ordeni
ilə təltif edilmişdir. O, öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin nailiyyətlərini artıran, ölkəmizdə və bütün
planetdə bu mədəniyyətə şöhrət qazandıran görkəmli sovet sənətkarları dəstəsinə məxsusdur.
Mikayıl Abdullayev yorulmaq bilməyən sənətkardır, öz şərəfli peşəsinə son dərəcə sədaqətlidir. Onun
istedadı özünü hələ V.İ.Surikov adına Moskva Rəssamlıq institutunda təhsil aldığı illərdə göstərmişdir. O,
sonrakı dövrdə də ustalığını yorulmadan təkmilləşdirir, yaradıcılıq diapazonunu genişləndirir, Azərbaycan
rəssamlıq məktəbinin inkişafına layiqincə xidmət göstərir. Öz xarakteri etibarı ilə rəngkarların işi çoxcəhətlidir,
onlar boyaların çox zəngin palitrasından istifadə edirlər. Əgər sənətkar bu zəngin palitradan böyük zövqlə,
səmərəli istifadə edirsə, həmişə parlaq nəticələr qazanır. M.Abdullayevin yaradıcılığı isə o qədər çoxcəhətlidir
ki, hər yeni əsərində öz nəcib duyğularını və arzularını kətan üzərində ifadə etmək üçün sanki yeni-yeni boyalar
tapır.
Bəlkə də həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, rəssam öz əsərlərində onu əks etdirməsin. Çox böyük
müvəffəqiyyət qazanan ilk əsəri «Mingəçevir işıqları» rəsmidir. Bu əsəri o hələ tələbəlik illərində yaratmışdır.
M.Abdullayev seçdiyi mövzuya sonralar da sadiq qalmışdır. 0, əmək qəhrəmanlarının portretlərinin böyük bir
qalereyasının müəllifidir, onları sevdikləri işlə məşğul olduqları vəziyyətdə təsvir edir. Rəngkar qəhrəman
neftçilərin, kənd əməkçilərinin hünərinə müraciət edir, həmişə həyatın qaynağındadır, sovet adamlarının
tükənməz həvəsini, ilhamını tərənnüm edir.
Lenin mövzusu M.Abdullayevin yaradıcılığında əsas mövzuya çevrilmişdir. O, Leniniananı böyük
ustalıqla, yüksək professional səviyyədə yaradır. Bununla yanaşı Oktyabr rəhbərinin silahdaşları -alovlu
inqilabçılar S. M. Kirovun N. Nərimanovun, M.Əzizbəyovun və başqa bolşeviklərin portretləri də onun
fırçasının məhsuludur. L.İ.Brejnev yoldaşı Azərbaycanın dəniz neftçiləri arasında əks etdirən əsər rəngkarın ən
yaxşı əsərlərindən biridir. Bu əsər respublikanın və bütün ölkənin ictimaiyyəti tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş, bir sıra sərgilərdə müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirilmişdir.
Qadın obrazlarının yaradılmasına rəssam çoxlu qüvvə sərf etmiş, həmin obrazlarda əməkçi qadınlarımızın
təbii gözəlliyini, zəhmətsevərliyini və qəhrəmanlığını ifadə etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri
Nizaminin, Füzulinin və başqalarının, habelə sovet müəlliflərinin süjetlərinə onun çəkdiyi kompozisiyalar
maraqlıdır. Nəsiminin M.Abdullayev tərəfindən yaradılmış portreti böyük sairimizin obrazını əks etdirən digər
rəssamlarımızın əsərləri üçün əsas olmuşdur. Xarici ölkələrə səfərlərin təsiri altında M.Abdullayev həmin
ölkələrin təbiətindən, həyatından, adamlarından bəhs edən gözəl əsərlər yaratmışdır. Əlamətdar haldır ki,
Hindistana həsr etdiyi əsərlər silsiləsinə görə o, Cəvahirləl Nehru mükafatına layiq görülmüşdür. Rəssamın
əsərləri ölkəmizin ən yaxşı muzeylərində və xaricdə nümayiş etdirilir və saxlanılır. Bütün sərgilərdə onun
əsərləri istər mütəxəssislərin, istərsə də geniş tamaşaçı kütləsinin daim diqqət mərkəzində olur.
SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü Mikayıl Abdullayev yaradıcı gənclərin tərbiyəsinə çoxlu
qüvvə və vaxt sərf edir. O, ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak edir, Azərbaycan KP MK tərkibinə seçilmiş,
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, respublika Ali Sovetinin sədri olmuşdur.
Əliyev yoldaş Əli Vəliyevə və Mikayıl Abdullayevə ordenləri təqdim edib təltif olunanları ürəkdən təbrik
etmiş, onlara cansağlığı, uzun ömür, yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulamışdır.
“Bakı” qəzeti.- 1982.- 18 may.- S.1-2.
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QARA QARAYEVİN DƏFN MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(18 may 1982-ci il)
Hörmətli yoldaşlar, dostlar!
Hər birimizə əziz və yaxın olan görkəmli musiqiçi və gözəl insan, partiyamızın və xalqımızın sədaqətli
oğlu Qara Əbülfəz oğlu Qarayevlə kədərli vida dəqiqələrinin gəlib çatdığı fikri ilə razılaşmaq çətindir, mümkün
deyildir.
Biz zəmanəmizin böyük bəstəkarını, bütün həyatını xalqa xidmət işinə, incəsənətdə partiyalılıq və
xəlqilik, sosialist humanizmi və beynəlmiləlçilik prinsiplərinin bərqərar olmasına həsr etmiş bir sənətkarı son
mənzilə yola salırıq. Musiqi xalqın canıdır. Qara Qarayev də onun dərinliklərinə nüfuz etmiş, Azərbaycan
xalqının arzu və istəklərinin ifadəçisi olmuşdur.
Qüdrətli istedad sahibi olan vətənpərvər sənətkar Qara Qarayev doğma Azərbaycan, bütün ölkə
mədəniyyətinin inkişafına, dünya musiqi mədəniyyəti xəzinəsinə böyük töhfə vermişdir. Onun gözəl əsərləri
bəstəkarın yalnız özünə xas olan əlvan musiqi boyaları ilə, Qarayev koloriti ilə, yüksək ideyalılığı, həqiqi
vətəndaşlıq ruhu ilə fərqlənir, bu əsərlər professionalizm zirvələridir. Qara Qarayev fəlsəfi düşüncələr və bəşəri
duyğularla zəngin olan öz ecazkar musiqisi ilə insanlara daha yaxşı yaşamaqda və işləməkdə, əsl sərvətlərə daha
mükəmməl yiyələnməkdə, mənəvi kamilliyə can atmaqda kömək edir.
Qara Qarayev bizə özünün bədii dəyərinə görə valehedici irs qoyub getmişdir. Bu irs opera və baletdən
tutmuş süitalar və mahnılaradək bütün bəstəkarlıq janrlarını əhatə edir. Qara Qarayev bu janrların hər birində
Azərbaycanın musiqi sənətində yeni yollar açan, onun dünya şöhrətini ucaldan əsərlər yaratmışdır.
O, Vladimir İliç Leninin bir insan kimi müdrikliyini və sadəliyini, 26 Bakı komissarının ölməz hünərini,
Sovet ölkəsi xalqlarının dostluq və qardaşlığını, Böyük Vətən müharibəsi illərindəki qəhrəmanlığı heyrətamiz
bir vüsətlə tərənnüm etmişdir. Qara Qarayev Azərbaycan xalqının zəngin tarixinə, onun yaradıcı əməyinə,
Xəzərin şanlı dəniz neftçilərinin hünərinə neçə-neçə ilhamlı səhifələr həsr etmişdir. «Yeddi gözəl» baletinin
romantik ruhlu musiqisində o, öz müqəddəratını həll edən xalq kütlələrinin nəhəng qüvvəsini açıb göstərmişdir.
Lenin mükafatına layiq görülmüş «Ildırımlı yollarla» baletində qaralar Afrikası xalqlarının irqi ayrıseçkiliyə və
sosial zülmə qarşı mübarizə mövzusu musiqidə yenilməz emosional qüdrətlə təcəssüm olunmuşdur. SSRİ
Dövlət mükafatlarına layiq görülmüş «Vətən» operası Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində rəşadətli
vuruşmaların pafosu ilə, «Leyli və Məcnun» simfonik poeması ülvi məhəbbətin poeziyası ilə aşılanmışdır. Qara
Qarayevin yazdığı «Vyetnam» süitası Vyetnam xalqının azadlıq mübarizəsində onunla birlikdə iştirak etmişdir.
«Çılğın qaskoniyalı» tamaşasına yazdığı musiqi bəstəkarın yaradıcılıq zirvələrindən biri olmuşdur.
Qara Qarayevin dünya miqyasında şöhrət qazanmış və təqdir olunmuş əsərləri bütün sovet musiqi
sənətinin inkişafında mühüm mərhələdir. Bu əsərlər daim sosializm realizmi mövqelərində dayanan sənətkarın
Azərbaycan xalq melodiyasının mənbələrinə və ənənələrinə dərindən bələd olması ilə, demokratizmi, təkrarsız
fərdiyyəti, sayıqlığı və prinsipiallığı ilə fərqlənir. Dmitri Dmitriyeviç Şostakoviç çox gözəl demişdir: Qarayev
musiqisinin müvəffəqiyyətinin sirri «yalnız onun özünə xas olan istedadında, parlaq qabiliyyətində, xalq
ənənələrini, klassik irsi ən müasir musiqi formaları ilə birləşdirmək məharətindədir».
Qara Qarayevin öz təbiətinə görə milli olan əsərləri məzmunu, ruhu və mahiyyəti etibarı ilə beynəlmiləl
əsərlərdir. Onlar Azərbaycan xalqının qədim musiqi mədəniyyətinin bütün zənginliyini, Qarayevin böyük
müəllimləri Üzeyir Hacıbəyovun və Dmitri Şostakoviçin, rus, dünya klassik və müasir musiqisi korifeylərinin
bütöv bir dəstəsinin yaradıcılığını özündə təcəssüm etdirir. Qara Qarayevə ilham verən, Azərbaycan musiqisinin
coşqun tərəqqisi üçün geniş üfüqlər açan, Şərq ilə Qərbin musiqi mədəniyyətlərinin yaxınlaşmasına kömək edən
tükənməz zəmin və ruhlandırıcı mənbələr bax bunlardır.
Bir çox beynəlxalq konfranslarda və simpoziumlarda Qara Qarayev sovet musiqi sənətinin ləyaqətli və
səlahiyyətli nümayəndəsi kimi, onun nailiyyətlərinin, sosialist mədəniyyəti prinsiplərinin alovlu təbliğatçısı
kimi çıxış etmişdir.
Biz Qara Əbülfəz oğlunu Ümumittifaq və dünya şöhrəti qazanmış Qarayev bəstəkarlıq məktəbinin
yaradıcısı kimi yüksək qiymətləndiririk.
Görkəmli pedaqoq, gənclərin həssas, tələbkar hamisi və tərbiyəçisi olan Qarayev yaradıcılığı
respublikamızın və bütün ölkənin sərvətinə, iftixarına çevrilən parlaq, istedadlı musiqiçilərin neçə-neçə nəslini
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yetişdirmişdir. Qarayev bəstəkarlıq məktəbi aydın, sarsılmaz mövqelər, ideallarımıza sədaqət, xalqımızın gözəl
nailiyyətləini musiqi dili ilə əks etdirməyə çalışmaq deməkdir.
Qara Qarayevin adı böyük mütəfəkkir alim, görkəmli publisist kimi Azərbaycan elminin tarixinə
yazılmışdır. Respublika Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının
professoru kimi o, müasir mərhələdə Azərbaycan musiqisinin inkişafına dair bir sıra mühüm problemləri
araşdırmış, musiqi estetikası haqqında qiymətli əsərlər yaratmışdır. Müasir musiqi dilinin və formasının ən
mühüm problemləri haqqında onun məqalələri və məruzələri ölkəmizdə və xaricdə geniş dərc olunurdu. Qara
Qarayev Azərbaycan musiqisinin vəzifələrindən, rus klassik musiqi irsinin böyük ənənələrindən, bəstəkar
kadrları hazırlanması problemlərindən, sovet incəsənətinin prinsiplərindən və onun beynəlxalq vəzifəsindən bütün bunlardan yazarkən və danışarkən onun yazdıqları və dedikləri daim marksizm-leninizm təliminə,
müəllifin sarsılmaz ideya əqidəsinə əsaslanırdı.
Qara Qarayev gənc yaşlarından ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak etmişdir. Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasının direktoru, bir çox on illər ərzində respublika Bəstəkarlar İttifaqının sədri, SSRİ Bəstəkarlar
İttifaqının katibi vəzifələrində onun bir təşkilatçı və rəhbər kimi böyük istedadı özünü parlaq şəkildə təzahür
etdirmişdir.
Sov.İKP XXII, XXIII, XXIV, XXV qurultaylarının, Azərbaycan Kommunist Partiyasının bir çox
qurultaylarının nümayəndəsi olan, bir çox illər ərzində Azərbaycan KP MK-ya üzv V, VI, VII, VIII, IX, X
çağırış SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilən Qara Əbülfəz oğlu Qarayev daim partiyanın, öz xalqının mənafeyi ilə
yaşayır, qüvvəsini, biliyini, istedadını böyük, zərif bir məhəbbətlə sevdiyi insanlara sərf edirdi. Adamlar da ona
eyni məhəbbətlə cavab verirdilər bu gün bütün Azərbaycan xalqı, ölkəmizin bütün musiqisevərləri dərin kədər
içindədir. Qara Qarayevin sənət dostları Azərbaycan xalqının kədərinə şərik olmağa gəlmişlər. O, bu adamlarla
birgə uzun illər ərzində sovet musiqi mədəniyyətini yaratmış, qurmuş və ucaltmış, qardaş respublikaların
bəstəkarlarının yaradıcılıq qüvvələrini sıx birləşdirmişdir. Qara Qarayev sovet xalqları arasında dostluğun
yorulmaz carçısı idi və özünün yaradıcılığı, coşqun ictimai siyasi fəaliyyəti ilə onların birliyini, Azərbaycan
xalqının böyük rus xalqı ilə, ölkəmizin bütün xalqları ilə beynəlmiləl qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlətmək üçün
çox iş görmüşdür.
Partiya və hökumət Qara Əbülfəz oğlu Qarayevin xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişlər. Ona Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti, Lenin və SSRİ Dövlət mükafatları, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı
laureatı adları verilmişdir. O, iki Lenin ordeni, Oktyabr Inqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri ilə, Sovet
İttifaqının medalları ilə təltif edilmişdir.
Bəstəkar, pedaqoq, alim, rəhbər, ictimai-siyasi xadim olan Qara Qarayev həmişə və hər işdə ən əvvəl
kommunistdir, alovlu musiqiçi-tribundur. O, bütün varlığını sovet incəsənətinə, xalqımızın ideya-estetik
tərbiyəsinə xidmət işinə sərf etmiş müstəsna əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə malik bir insandır. Qara Qarayev
özünün erudisiyası, yüksək professional və ümumi mədəniyyəti, hərtərəfli biliyi ilə təkcə bəstəkarların deyil,
həm də bütün Azərbaycan mədəniyyəti xadimlərinin estetik baxışlarının formalaşmasına və yaradıcılıq sarıdan
yüksəlişinə çox böyük təsir göstərmişdir.
Qara Qarayev həyatdan getmişdir. Lakin onun adı, onun musiqisi ölməzdir. Illər, on illər keçəcək, bizim
kimi, yeni-yeni nəsillər də gözəlliyi Qara Qarayevin əsərləri vasitəsilə dərk edəcəklər. Bu əsərlər onun
müasirlərinin və bizim nəsillərin xatirəsində həmişə yaşayacaqdır.
Əlvida, əziz dostumuz və yoldaşımız Qara Əbülfəz oğlu Qarayev. Qədirbilən xalq səni heç vaxt
unutmayacaqdır. Sənin parlaq, nikbin musiqin əbədi yaşayacaqdır.
Fəxri xiyaban üzərində Qarayevin ölməz musiqisi pərdə-pərdə ətrafa yayıldı. Azərbaycan Dövlət kamera
orkestrinin ifasında «Ildırımlı yollarla» və «Yeddi gözəl» baletlərindən fraqmentlər səsləndi.
Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri, Moskvanın, Leninqradın, qardaş müttəfiq respublikaların
musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri mitinqdə çıxış edərək, görkəmli sovet bəstəkarı Qara Qarayevə özlərinin
dərin məhəbbətini və ehtiramını ifadə etdilər.
“Bakı” qəzeti.- 1982.- 20 may.- S.- 2.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİNİN
YARANMASININ 60 İLLİK YUBİLEYİNDƏ NİTQİ
(17 iyul 1982-ci il)
Əziz yoldaşlar, dostlar! Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti respublikamızın əsas ifaçı kollektivlərindən
birinin - Azərbaycan professional musiqisinin banisi və klassiki, böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun adını
daşıyan Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin yaranmasının 60 illiyini təntənə ilə qeyd edir.
Orkestrin şanlı yubileyinin Oktyabr inqilabının 65-ci ildönümündə, SSR İttifaqının təşkilinin 60 illiyində
bayram edərkən biz sovet hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına nələr verdiyini, Azərbaycan xalqının
müqəddəratında Lenin Kommunist Partiyasının, onun milli siyasətinin nə qədər böyük dəyişdirici rol
oynadığını, Sovet İttifaqında yaşayan bütün millət və xalqların təmənnasız dostluğunun və qarşılıqlı yardımının
xalqımızın sosial və mənəvi həyatını necə zəncinləşdirdiyini biz yeni qüvvə ilə dərk və hiss edirik.
Azərbaycan sovet musiqi sənətinin, bütün müasir Azərbaycan mədəniyyətinin diqqətəlayiq inkişaf yolu,
Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin yaradıcılıq bioqrafiyası buna parlaq və inandırıcı sübutdur. Həmin
yaradıcılıq kollektivi 1920-ci il iyulun 10-da Dövlət simfonik orkestri yaradılması haqqında dekret qəbul
edildiyi gün dünyaya gəlmişdir. Bu, yeni sosialist mədəniyyəti quruculuğu məsələlərinə dair gənc Azərbaycan
respublikasının ilk dekretlərindən biri idi. Orkestr öz fəaliyyətinin lap başlanğıcından professional musiqi
mədəniyyətinin təbliğində mühüm rol oynamışdır.
Ölkədə ilk orkestrlərdən biri olan Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri Respublikada genişlənən mədəni
inqilabın fəal iştirakçısı oldu. Azərbaycan simfonik musiqisinin təbliği, zəhmətkeşlərin estetik tərbiyəsi, onların
dünya musiqi mədəniyyətinin topladığı mənəvi sərvətlərə qovuşması sahəsində böyük iş aparırdı. Bu böyük
musiqi-maarif işi rus, sovet musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimlərinin - dirijorların və musiqi ifaçılarının
fəal iştirakı ilə həyata keçirilirdi.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində simfonik janrın bərqərar olmasında və inkişafında, onun hazırkı
böyük nailiyyətlərində orkestrin xidmətləri böyükdür. Rus mədəniyyətinin, rus bəstəkarlıq məktəbinin çox
zəngin tarixi təcrübəsi mədəniyyətimizin başqa nailiyyətlərində olduğu kimi, burada da başlıca rol oynamışdır.
Azərbaycan professional musiqisinin baniləri Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqomayev simfonik musiqi
janrında yazıb-yaratmağa qızğın tərəfdar çıxır, milli musiqi sənətinin dünya musiqi mədəniyyətinin qabaqcıl
mövqelərinə çıxması yolunu bunda görürdülər. Bu gün fərəh hissilə deyirik ki, Azərbaycan simfonizminin ən
yaxşı nümunələri dünyanın müasir musiqi sənətinin nailiyyətləri səviyyəsinə yüksəlmişdir, sovet
Azərbaycanında yetkin, orijinal simfonik məktəb formalaşmışdır. Azərbaycan bəstəkarlarının ən yaxşı əsərləri
sovet musiqisinin qızıl fonduna daxil olmuşdur. Azərbaycan simfonik musiqisini bütün dünyada geniş miqyasda
tanıtmışdır.
Tam əsasla demək olar ki,: simfonik musiqi sahəsində Azərbaycan bəstəkarlarının müvəffəqiyyətləri
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin fəaliyyəti ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Orkestr
haqlı olaraq Azərbaycan simfonizminin əsl "yaradıcılıq laboratoriyasına" çevrilmişdir. Yaşlı və gənc nəsildən
olan Azərbaycan bəstəkarlarının, demək olar, bütün simfonik əsərləri orkestrlə ünsiyyət sayəsində yaradılmışdır.
Yüksək professionalizmi: parlaq, ifaçılıq tərzi və yaradıcılıq coşqunluğu sayəsində orkestr respublikanın və
ölkənin musiqi ictimaiyyətinin dərin hörmətini qazanmışdır. Orkestrin çoxillik yaradıcılıq yolu dünya, rus, sovet
simfonik musiqisini fəal təbliğ etmək yoludur, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin ilk ifaçısının və istedadlı
təfsirçisinin yoludur.
Janr və forma etibarilə simfoniya musiqi sənətinin nailiyyətlərinin zirvəsidir, qiymətli mənəvi sərvətlərin
təcəssümüdür. Simfonizmin əsasını musiqinin yüksək sosial qayəsi, insanın mənəviyyatca kamilləşməsində
onun böyük rolu haqqında humanist ideya təşkil edir. Məhz buna görə də simfonik musiqinin bədii cəhətdən
yüksək səviyyədə ifa olunması ifaçılıq sənətinin məsul vəzifəsidir, onun nailiyyətlərinin meyarıdır. Orkestr bu
mürəkkəb yaradıcılıq vəzifəsini öz işində müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir.
Inkişaf etmiş sosializm mərhələsində - xalqımızın bütün sosial-iqtisadi və mədəni həyatının coşğun
yüksəlişi dövründə zəhmətkeşlərin ideya-estetik, mənəvi tərbiyəsi, geniş kütlələrin mənəvi sərvətlərə qovuşması
işində simfonik orkestrin rolu xüsusilə artmışdır. O, kommunizm cəmiyyəti quran yeni insanın mənəvi cəhətdən
formalaşmasında böyük rol oynayır.
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Orkestrin səmərəli işi onun rəhbəri, görkəmli sovet dirijoru və bəstəkarı, SSRİ xalq artisti Niyazinin
yorulmaz fəaliyyəti ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Qırx il ərzində Niyazinin rəhbərliyi altında orkestr professional
ustalığın zirvələrinə yüksəlmiş, parlaq, fərdi ifaçılıq dəst-xətti kəsb etmişdir. Orkestr Qlinka, Borodin,
Çaykovski, Rimski-Korsakov, Raxmaninov, Motsart, Şubert, Bethoven, Şostakoviç, Üzeyir Hacıbəyov, Qara
Qarayev, Xrennikov, Paliaşvili, Balançivadze musiqisinin ideya və obraz məzmununu ilhamla açır. Zülfüqar
Hacıbəyovun, Asəf Zeynallının, Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Cövdət Hacıyevin, Niyazinin, Fikrət Əmirovun,
Soltan Hacıbəyovun, Arif Məlikovun əsərləri orkestrin simasında özünün istedadlı təfsirçisini tapır. Görkəmli
sovet və xarici ölkə dirijorları və musiqi ifaçıları ilə çıxışlar orkestrin tarixində gözəl səhifələrdir.
Kollektivin əsasını təşkil edən bütöv musiqiçilər nəslinin formalaşmasında orkestrin xidməti böyükdür.
Hazırda bu musiqiçilərin əksəriyyəti SSR İttifaqı Böyük Teatrının, Kirov adına Leninqrad Akademik Opera və
Balet Teatrının, SSRİ Dövlət simfonik orkestrinin şanlı-şöhrətli yaradıcılıq kollektivlərində işləyir, Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında və respublikanın başqa musiqi məktəblərində dərs deyirlər.
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri yaradıcılıq qüvvələrinin və imkanlarının
çiçəkləndiyi bir dövrə qədəm qoymuşdur. Respublikanın şəhərlərində və rayonlarında müntəzəm surətdə
konsertlər verən orkestr zəhmətkeşlərin estetik tərbiyəsi işinə mühüm kömək göstərir. Orkestrin Moskvada,
Leninqradda, ölkənin başqa şəhərlərində konsertləri daim böyük müvəffəqiyyətlə keçir, Azərbaycan musiqisi
nailiyyətlərinin geniş miqyasda təbliğinə kömək edir.
Bütün bunlar öz nəcib sənətinə hədsiz sədaqət bəsləyən istedadlı, yüksək səviyyədə professional
musiqiçilərin, solistlərin böyük kollektivinin böyük, gündəlik zəhmətinin bəhrəsidir.
Qazandığı nailiyyətlər sayəsində orkestrə respublikanın əməkdar kollektivi, Azərbaycan Lenin
komsomolu mükafatı laureatı adları verilmişdir. O, ölkənin bədii kollektivlərinin Ümumittifaq müsabiqəsinin
laureatıdır. Sovet musiqi sənətinin inkişafında, zəhmətkeşlərin estetik tərbiyəsində böyük xidmətlərinə görə və
yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. Orkestr artistlərinin böyük bir
qrupu respublikanın fəxri adlarına layiq görülmüş və Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.
Bu gün Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin diqqətəlayiq kollektivinə Sovet
Azərbaycanı musiqi sənətinin inkişafında, dünyanın və Vətənimizin klassik musiqisinin, Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbi nailiyyətlərinin təbliğində zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində yeni müvəffəqiyyətlər
arzulayırıq.
Əmin olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, orkestr bundan sonra da yeni yaradıcılıq zirvələrini fəth
etməyə çalışacaq, musiqi mədəniyyətinin ən qabaqcıl mövqelərində dayanacaq, sovet incəsənətinin yüksək
ideallarına sadiq qalacaqdır.
Yoldaşlar! İzin verin, Üzeyir Hacıbəyov adına simfonik orkestrinin kollektivini şanlı 60 illik yubileyi
münasibətilə ürəkdən təbrik edim və respublikanın yüksək mükafatını - Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin Fəxri Fərmanını təqdim edim.
“Kommunist” qəzeti.- 1982.- 18 iyul.- S.1.
“Bakı” qəzeti.- 19 iyul.- 1982.- S.1.

119

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

AZƏRBAYCAN RƏSSAMLARININ IX QURULTAYINDA SEÇİLMİŞ
İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(12 oktyabr 1982-ci il)
Yoldaşlar! Azərbaycan rəssamlarının IX qurultayı öz işini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır. Mən hər
şeydən əvvəl bu hadisə münasibətilə sizi təbrik etmək, sizə və bütün Azərbaycan rəssamlarına Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası XXVI qurultayının, Azərbaycan Kommunist Partiyası XXX qurultayının və Azərbaycan
rəssamları IX qurultayının qərarlarını həyata keçirmək sahəsində səmərəli iş, yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri
arzulamaq istərdim.
İttifaqınızın yaşı az deyildir, Azərbaycan rəssamlarının indiyədək doqquz qurultayı keçirilmişdir. İttifaq
böyük və yekdil kollektivə çevrilmişdir. Sizin qurultayınızın işi də, onun müvəffəqiyyətlə başa çatması da bizə
belə bir fikir söyləmək üçün əsas verir ki, İttifaqınızda yaxşı, işgüzar əhval-ruhiyyə, sağlam şərait yaranmışdır.
Bu məclisin işinin yekunları, Rəssamlar İttifaqı idarə heyətinin qurultayda seçilmiş yeni tərkibi sizin həm
təşkilatçılıq, həm də yaradıcılıq fəaliyyətinizin səviyyəsinin yüksəldiyini sübut edir. Biz bu fikirdəyik ki,
qurultay yüksək ideya-siyasi və yaradıcılıq səviyyəsində keçmişdir. Respublikamızın və ümumən ölkənin təsviri
sənəti qarşısında duran problemlər barəsində, sizin vəzifələriniz, planlarınız barəsində işgüzar söhbət olmuşdur.
Əlbəttə, məruzənin məzmunu və xarakteri barəsində, bəzi çıxışlar barəsində tənqidi mülahizələr də
söyləmək olar. Bütün bunlar yəqin onunla əlaqədardır ki, biz işlərin vəziyyətinin daha ətraflı təhlil edilməsini
istərdik, istərdik ki, sizin İttifaqınızın bütün işi cəmiyyətimizin həyatının təkcə müasir tələblərinə deyil, həm də
müəyyən dərəcədə gələcəyin tələblərinə tamamilə uyğun gəlsin.
Sizin qurultayınızın işində sevindirici cəhət nədir? Sevindirici cəhət odur ki, işgüzarlıq, maraq daha çox
idi, vüsətli problemlərə daha çox diqqət yetirilmişdir, eyni zamanda xırda, əhəmiyyətsiz məsələlər, şəxsi
qarşılıqlı münasibətlərlə, xoşa gəlmək və ya gəlməməklə, bir-birini prinsipsiz müdafiə ilə əlaqədar hər hansı
təzahürlər az olmuşdur. Bu mənada rəssamların İndiki qurultayı əvvəlki qurultaylardan, hətta axırıncı
qurultaydan xeyli fərqlənir. Biz bunu böyük nailiyyət sayırıq. Deməli, rəssamlarımızın yetkinliyi artmış, onların
öz işinə, yaradıcılığına ümumdövlət mövqeyindən münasibəti güclənmiş, onlar ümumi ideya-siyasi və
yaradıcılıq problemlərini daha dərindən dərk etməyə başlamışlar. Bizim belə hesab etməyə tam əsasımız vardır
ki, sizin qurultayınızın bütün işi üçün səciyyəvi olan bu ümumdövlət, ümumpartiya platformasında Azərbaycan
rəssamları daha böyük müvəffəqiyyətlər qazana bilərlər, özlərinin sənətkarlığını qat-qat artıra bilərlər.
Belə bir cəhət razılıq hissi doğurur ki, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının qurultayda seçilmiş rəhbər
orqanlarında respublika təsviri sənət ustalarının bütün nəsilləri təmsil edilmişdir. Burada nəsillərin tam varisliyi,
yaşlı sənətkarların təcrübəsinin, orta nəslin yetkinliyinin gənclərin cəsarətli axtarışları ilə əlaqəsi göz
qabağındadır.
Biz Rəssamlar İttifaqının yeni seçilmiş rəhbər orqanlarına böyük ümidlər bəsləyirik. Hazırda
təşkilatınızın hər dörd üzvündən biri rəhbər orqanlarda təmsil olunmuşdur. Əgər bölmələrdə seçilənləri də
saysaq, onda belə məlum olur ki, təşkilatın hər üç üzvündən biri rəhbər orqanlara seçilmişdir. Doğrudur, gərək
elə vəziyyət yaranmasın ki, rəislərin sayı, tabelikdə olanların sayından çox olsun və rəhbərlik etməyə adam
qalmasın. Yoldaşlar, təbiidir ki, siz öz üzərinizə böyük məsuliyyət götürmüşsünüz. Siz təkcə özünüz üçün deyil,
həm də respublika Rəssamlar İttifaqının müqəddəratı üçün, təsviri sənət sahəsində çalışan bütün ziyalılarımızın
işi üçün, Azərbaycanda bədii yaradıcılığın gələcək inkişafı üçün cavabdehsiniz. Biz istərdik ki, siz öz
vəzifələrinizin bu cəhətini tamamilə dərk edəsiniz və öz məsuliyyətinizi bütün dərinliyi ilə duyasınız. Bu çox
vacibdir. Ümid edirik ki, Rəssamlar İttifaqı rəhbərliyinin tərkibinə seçilməyiniz hər birinizin yaradıcılıq
baxımından yüksəlişinə mane olmayacaqdır, bu etimad sizə mənəviyyatca daha da yüksəlməkdə, sənətkarlığın
yeni uca zirvələrini fəth etməkdə kömək edəcəkdir.
Ötən illər ərzində rəssamlar kollektivi xeyli genişlənmiş, təsviri sənət sahəsində çalışan adamların sayı
artmışdır. İndi sizin İttifaqınız böyükdür, təqribən 500 nəfəri birləşdirir. Respublikanın bütün nəsillərdən olan
rəssamları Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişafına, Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda baş
vermiş bütün böyük dəyişikliklərə, şanlı yubiley - SSR İttifaqının təşkilinin 60 illiyi şərəfinə qazandığımız
nailiyyətlərə layiqli töhfə vermişlər. Əməyiniz üçün, gördüyünüz bütün işlər üçün sağ olun.
Eyni zamanda sizin qarşınızda yeni, daha məsul vəzifələr durur. Onların haqqında danışarkən mən sizin
diqqətinizi bəzi məsələlərə cəlb etmək istərdim. Azərbaycan təsviri sənətinin müvəffəqiyyətləri şəksizdir. Lakin
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biz bununla qətiyyən kifayətlənə bilmərik. Biz belə hesab edirik ki, respublikanın rəssamları daha böyük
potensial imkanlara malikdirlər. Sizdən daha çox şey gözləməyə haqqımız vardır. Axı, siz təsviri sənətin
müxtəlif janrlarında işləyirsiniz və xalqın tarixinin əsl salnaməçilərisiniz. Bütün xalqların, o cümlədən
Azərbaycan xalqının keçmişini öyrənərkən, bu gün məhz ata-babalarımızdan bizə yadigar qalmış təsviri sənət
əsərləri vasitəsilə çox şey dərk edirik. Bəlkə də çox əsrlik yolumuzda mənəvi həyatın bu sahəsində bizə
ədəbiyyatda olduğundan az şey qalmışdır. Hər halda, bizə gəlib çatan sərvət zəngindir və məhz onun vasitəsilə,
İndiyədək mühafizə olunmuş təsviri sənət inciləri vasitəsilə bir çox hallarda xalqımızın tarixini, öz torpağımızın
tarixini öyrənirik. Bu gün sovet gerçəkliyimizdə, sosializm cəmiyyətimizdə sizin fəaliyyətiniz belə mütəşəkkil
xarakter daşıdığı bir zamanda, hamınız üçün belə gözəl şərait yaradıldığı bir zamanda bizim sizdən olduqca çox
şey tələb etməyə haqqımız vardır. Sizi xalqın, onun tarixinin salnaməçiləri adlandırarkən, mən diqqətinizi
xalqımızın İndiki və gələcək nəsilləri qarşısında daşıdığınız çox böyük məsuliyyətə cəlb etmək istəyirəm. Əgər
hər birinizdə yaratdığınız əsərlərin tarix üçün mühafizə olunmasından ötrü, onların həqiqətən respublikamızın
inkişafında şahidi olduğunuz və təsvir etdiyiniz dövrü həqiqətən əks etdirməsindən ötrü öz yaradıcılıq və
mənəvi potensialınızdan, öz imkanlarınızdan mümkün qədər daha dolğun istifadə etmək arzusu olsa, siz xalq
qarşısında, partiya qarşısında öz borcunuzu yerinə yetirərsiniz, öz yaradıcılığınıza həqiqətən dövlət
mövqeyindən yanaşmış olarsınız.
Sovet hakimiyyətinin bütün illəri ərzində, o cümlədən yetkin sosializm mərhələsində, 70-ci illərdə bizdə
çoxlu, müxtəlif təsviri sənət əsərləri yaradılmışdır. Lakin açığını demək lazımdır ki, görkəmli, həqiqətən yadda
qalan tablolar hələlik azdır. Bəlkə də onların çox olmasına ümid bəsləmək çətindir, lakin bu barədə düşünməyə
və bunu arzulamağa haqqımız vardır. Çünki belə əsərlər yaratmaq üçün bütün imkanlarınız vardır. Əgər belə
əsərlər kifayət qədər deyildirsə, deməli siz öz qüvvələrinizdən tam istifadə etmirsiniz, qabiliyyətinizi heç də
bütünlüklə yaradıcılığa sərf etmirsiniz.
Ona görə belə olur ki, çox zaman işə səthi, yaradıcılıq mülahizələrindən irəli gəlməyən münasibət
bəslənir. Bu meyl işinizin keyfiyyətini aşağı salır və təbiidir ki, sizə sənətkarın üzərinə qoyulan yüksək vəzifəni
yerinə yetirmək imkanı vermir. Siz öz məsuliyyətinizi hiss etməli, öz yaradıcılığınıza daha geniş, ictimai
baxımdan yanaşmalısınız. Sizin İttifaqınız isə mövzuları, rəssamın yaradıcılığının inkişaf istiqamətini müəyyən
dərəcədə planlaşdırmalı, təyin etməlidir. Əlbəttə, sənətkar fərdiyyətini inkar etmək olmaz, lakin bununla yanaşı
incəsənətin əsas vəzifələrini müəyyən etmək və rəssamlarımızı bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə cəlb etmək
olar və lazımdır. Bunu isə sizin İttifaqınız etməlidir.
Əgər Rəssamlar İttifaqının fəaliyyətinə məhz bu mövqelərdən yanaşılsa məlum olar ki, o, öz vəzifələrini
hələ heç də tam şəkildə yerinə yetirmir. Bununla əlaqədar olaraq demək lazımdır ki, idarə heyətinin hesabat
məruzəsində, Y.İ.Hüseynovun etdiyi məruzədə həqiqi dərinlik, vüsət yox idi, bədii prosesin inkişafının və
İttifaqın fəaliyyətinin hərtərəfli təhlili yox idi. Bəzən məruzəçi keçirilən sərgiləri sadalamaqla kifayətlənirdi. Bəs
sərgi nədir? Bu, sizin işinizin yekun mərhələsidir, nəticəsidir. Əgər bu iş əvvəlcədən planlaşdırılsa, onun
istiqaməti, yaradıcılıq mövzuları müəyyən edilsə, sərgilərin özünə də daha sanballı nəticələrlə gəlmək olar,
çünki sərgilərdən nə gözlədiyinizi siz irəlicədən bilərdiniz.
SSRİ Rəssamlar İttifaqı idarə heyətinin katibi, SSRİ xalq rəssamı D.K.Moçalski sizin qurultayınızdakı
çıxışında həyatımızı, sovet xalqının rəşadətli hünərlərini daha dolğun, daha əhatəli şəkildə əks etdirməyə imkan
verən obrazlı, iri miqyaslı tematik rəsm əsəri yaratmaq problemləri haqqında fikir söylədi. Bu fikir mənim çox
xoşuma gəldi. Belə hesab edirəm ki, bu, çox mühüm məsəlidir, siz bunun həyata keçirilməsi üzərində ciddi
surətdə düşünməlisiniz.
Biz tematik rəsm əsəri haqqında danışarkən - İndi isə rəssamların yaradıcılığı üçün mövzular olduqca
çoxdur -müəyyən etmək lazımdır ki, diqqət məhz hansı mövzular ətrafında cəmləşdirilməlidir. Çünki mövzu
səpələndikdə, yayğınlaşdıqda onun dərindən açılmasına nail olmaq mümkün deyildir. Biz belə hesab edirik ki,
sizin üçün, eləcə də bütün yaradıcı ziyalılar üçün ən başlıca mövzu müasirlikdir, bizim real gerçəkliyimizdir.
Biz müasirlik haqqında danışdıqda bu sözün geniş mənada anlaşılmasını nəzərdə tuturuq. Sovetlər
hakimiyyətinin bütün illəri, onun qələbəsi və möhkəmlənməsi uğrunda mübarizədən ta İndiki dövrə, inkişaf
etmiş sosializm cəmiyyəti dövrünədək bütün mərhələləri müasirliyin belə geniş mənada başa düşülməsinə
misaldır. Biz Oktyabr inqilabının 65 illiyinə, SSRİ-nin təşkilinin 60 illiyinə doğru gedirik, biz Azərbaycanda
Sovet hakimiyyətinin qələbəsinin 62-ci ildönümünü qeyd etmişik. Bütün bunlar sözün geniş mənasında
müasirlikdir. Müasirlik Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində öz dolğun əksini tapırmı? Mənə elə gəlir ki, yox.
Halbuki bizim çox zəngin tariximiz - Sovet hakimiyyətinin yarandığı, təşəkkül tapdığı vaxtdan bizim

121

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

günlərədək olan tariximiz tələb edir ki, o dərindən, yaradıcılıqla dərk edilsin, təsviri sənətdə öz əksini tapsın.
Əlbəttə, Rəssamlar İttifaqı burada bütün məsələləri ciddi şəkildə götür-qoy etməli, rəssamların yaradıcılıq
axtarışlarının istiqamətini müəyyənləşdirməli, onların fərdi xüsusiyyətlərini, qabiliyyətini, istedadını nəzərə
almalı, bu çox mühüm mövzunun işlənməsinə cəlb ediləcək müəllifləri təyin etməlidir. Əgər belə bir təşəbbüs
göstərilsə, müəyyən mövzularda sifarişlər vermək olardı. Siz bunu nəzərə alaraq təşkilati tədbirlər işləyib
hazırlamalısınız.
Müasirlik bizim zəmanəmizdir, bizim yaşadığımız çətin, qəhrəmanlıqla zəngin, lakin gözəl zəmanədir.
Onu rəssamlıq əsərlərində bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə təcəssüm etdirmək sizin borcunuzdur, sizin
vəzifənizdir. Mənə elə gəlir ki, İttifaq burada da özünün gələcək işi barəsində çox ciddi düşünməli, həmin
istiqamətdə təşkilati tədbirlər nəzərdə tutmalıdır.
Misal üçün bizim respublikamızı, bütün sahələrdə -iqtisadiyyatda, sosial, mənəvi, mədəni həyatda, elm və
təhsildə qazanılmış çox böyük nailiyyətləri götürək. Əgər maddi sahə konkretləşdirilsə, görərik ki, sənayedə,
kənd təsərrüfatında necə böyük müvəffəqiyyətlər qazanılmışdır, doqquzuncu və onuncu beşilliklər ərzində nə
qədər yenilik olmuşdur! Həm də partiya, hökumət, şəxsən L.İ.Brejnev yoldaş bütün bunları yüksək
qiymətləndirmişlər. Respublika dalbadal 12 ildir ki, Ümumittifaq sosializm yarışında qələbə qazanır, onuncu
beşilliyin planlarını vaxtından əvvəl yerinə yetirdiyi üçün Lenin ordeninə layiq görülmüşdür. Bizim üçün bir
mükafat da bu olmuşdur ki, həmin ordeni Leonid İliç Brejnev özü təqdim etmişdir. Azərbaycanın əməkçi xalqı
barəsində, partiya təşkilatı barəsində, öz səyləri ilə respublikanı iri addımlarla irəli aparan adamlar barəsində
Leonid İliç nə qədər səmimi sözlər demişdir. Bütün bunlar bizim təsviri sənətimizdə, onun sənətkarlarının
əsərlərində öz parlaq əksini tapmalıdır.
Mən yenə də obrazlı, iri miqyaslı tematik əsərlər problemi üzərinə qayıdıram. Bəzən bizim rəssamlarımız
qabaqcıl əməkçinin portretini çəkir və elə hesab edirlər ki, bununla da özlərinin dövrünü əks etdirirlər. Biz başa
düşürük ki, adlı-sanlı əmək adamların portret qalereyalarını yaratmaq olduqca vacibdir. Lakin bununla yanaşı
əmək həyatının bütün pafosunu vermək, respublikamızın, bütün ölkənin inkişaf prosesini, onun irəliyə doğru
qalibiyyətli yürüşünü mənalandırmaq və bədii cəhətdən əks etdirmək daha vacibdir. Incəsənətin müxtəlif
janrlarında, müxtəlif vasitələri ilə bütün bunları etmək olar və lazımdır.
Təəssüf ki, sizin tərəfinizdən belə əsərlərin çox yaradıldığını deyə bilmərəm. Bəlkə də belə əsərlər sayca
az deyildir, lakin təsviri sənət əsərlərindən 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəlində Azərbaycanın bütün coşqun,
qaynar həyatının geniş mənzərəsinin verilməsi üçün bu, heç də kifayət deyildir. Axı, rəssamları xalqın
salnaməçiləri adlandırarkən biz nəzərdə tuturuq ki, sizin hər birinizin yaratdığı əsərlərdə dövrümüzün,
inkişafımızın iri miqyaslı bədii mənzərəsi, həm bugünkü nəsil üçün, həm də gələcək nəsil üçün çox böyük
dəyəri olan bir mənzərə mozaikada olduğu kimi canlanmalıdır.
Bu məsələlərin həlli üzərində əməlli-başlı fikirləşmək lazımdır. Mən bu arzuları sizin hər birinizin,
respublikanın bütün rəssamlarının nəzərinə çatdırır və ümid edirəm ki, sizin İttifaqınız, onun idarə heyəti,
rəyasət heyəti, katibliyi bu işi dəqiq təşkil edəcəklər.
Təəssüf ki, bizdə zəngin təbiətimizi, onun təkrarsız, özünəməxsus gözəlliyini vəsf edən rəsm əsərləri
olduqca azdır, mənzərə rəngkarlığı zəif inkişaf edir. Bu kasadlığı nə ilə izah etməli?! Axı, yüz illər ərzində
rəssamlar bizim üçün çox gözəl mənzərə əsərləri, adamı valeh edən həqiqi incilər qoyub getmişlər. Mən həm
dünya, həm də rus klassikasını nəzərdə tuturam. Bu məktəbin mənzərə əsərləri özünün realistliyi, nikbinliyi,
coşqunluğu, vüsəti ilə adamı heyran qoyur. Axı, Azərbaycanın təbiəti, bizim səmanın, dağların və düzənlərin,
bizim dənizin əlvan boyaları təsviri sənət ustaları üçün tükənməz ilham mənbəyidir. Bütün bunlar tablolarda əks
olunmalıdır. Bizə elə gəlir ki, təbiətin bəxş etdiyi bu rənglərin və boyaların zənginliyini, əzəmətini, bütün
çalarlarını rəssamlarımız İndiyədək hələ duyub mənalandırmamışlar. Elə buna görə də bir çox mənzərə əsərləri
sönük və cansıxıcıdır. Hərçənd sizin bəzilərinizə elə gəlir ki, əksinə, bu əsərlər ifadəlidir. Nə üçün belə olur
sualına bəzən cavab verib deyirlər ki, mən belə görürəm. Əgər belədirsə onda yəqin ki, rəssam gərək öz rəsm
əsərlərinin yanında dayansın və bu əsərlərə baxan tamaşaçının əsərlərinizə sizin gözlərinizlə baxa bilməsi üçün,
bizi əhatə edən aləmi sizin kimi hiss etməsi üçün təbiəti necə duyduğunu ona izah etsin. Zənnimcə bu deyilənlər
kifayətdir ki, siz yaradıcılıq fəaliyyətinizin başqa janrları və istiqamətləri barəsində çox ciddi düşünəsiniz.
Xalqımızın zəngin keçmişini, onun qəhrəmanlıq tarixini təsviri sənətdə əks etdirməkdən ötrü rəssamın
qarşısında geniş fəaliyyət meydanı açılır. Bizim qədim mədəniyyətimiz vardır. Lakin təəssüf ki, bəzi başqa
xalqlardan fərqli olaraq bizdə professional rəngkarlıq əslində ancaq Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra
yaranmışdır. Odur ki, Azərbaycan rəssamlarının bu sahədə yaradıcılıq fəaliyyəti üçün geniş meydan vardır,
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tarixi mövzular olduqca çoxdur. Bu mövzular hələ heç vaxt heç kəs tərəfindən rəngkarlıqda öz əksini tapmışdır.
Buna görə də rəngkarlar xalqımızın milli istiqlaliyyət uğrunda, mürtəce qüvvələrə qarşı, yadelli qəsbkarlara
qarşı, öz sosial qurtuluşu uğrunda apardığı mübarizəni və nəhayət, xalqımızın inqilabi fəaliyyət mərhələsini
fundamental, parlaq əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə əks etdirmək üçün son dərəcə çox iş görməlidirlər.
Yoldaşlar, bunlar çox zəngin materialdır, çox zəngin bünövrədir. Siz öz yaradıcı-lığınızda bunlardan mümkün
qədər geniş miqyasda istifadə etməlisiniz. Deyilənlərdən heç də o nəticə çıxmır ki, bizdə xalqımızın həyatının
həmin mərhələlərinə həsr olunmuş rəsm əsərləri yoxdur. Lakin bu əsərlərin sayı muzeylərimizdə, rəsm
qalereyalarımızda, sərgilərimizdə görmək istədiyimizdən azdır. Xalqın tarixi və mənəvi həyatı, onun keçmişi
həmişə müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələrində, o cümlədən rəngkarlıqda əks olunur. Bu gün biz rəngkarlıq
irsimizin çox da zəngin olduğunu söyləyə bilmərik. Lakin İndiki və gələcək nəsillər üçün bu cür sərvət yaratmaq
olar. Mən sizdən xahiş edərdim ki, bu barədə də fikirləşəsiniz və işinizin müvafiq istiqamətlərini
müəyyənləşdirəsiniz, həm də bu zaman nəzərə almalısınız ki, tarixi mövzular bizim üçün getdikcə daha aktual
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu çox vacibdir ki, siz öz fəaliyyətinizdə Azərbaycan çərçivəsinə qapanıb qalmayasınız. Təbiidir ki, sizin
yaradıcılığınız zəngin milli tarixi irsin, dünya və rus klassik rəngkarlığının sintezi əsasında, Sovet hakimiyyəti
illəri ərzində ölkəmizin bütün xalqlarının yaratdığı nə varsa hamısından istifadə əsasında inkişaf edir və inkişaf
edəcəkdir. Lakin bu zaman siz öz yaradıcılığınızın coğrafiyasını genişləndirməli, yalnız respublika ilə bağlı
mövzularla kifayətlənməməlisiniz. Siz respublikamızla əlaqədar mövzulardan kənara nə qədər çox çıxsanız,
bizim təsviri sənətimiz bir o qədər rəngarəng olar.
Biz BAM tikintisinə gedib orada neçə-neçə gözəl rəsm əsərləri yaradan, Qeyri-qaratorpaq zonanın bəzi
vilayətlərində işləyən rəssamlarımızı alqışlayırıq. Həmin səfərlər onunla əlaqədardır ki, respublikamızın
nümayəndələri o yerlərdə işləyirlər və siz onların əməyini, qəhrəmanlığını təsvir etmək üçün həmin yerlərə
getmişsiniz. Əlbəttə, bu yaxşıdır. Lakin bu cür münasibətin çərçivəsini genişləndirmək, ölkəmizin xalqlarının
dostluğunu, qarşılıqlı əlaqəsini, qarşılıqlı yardımını tərənnüm edən rəsm əsərləri yaratmaq olar və lazımdır.
Ölkəmizin digər xalqları ilə, xüsusən böyük rus xalqı ilə Azərbaycan xalqının dostluğunun tarixi
köklərini rəngkarlıq vasitələri ilə göstərmək olduqca vacibdir. Bu dostluğun çoxəsrlik tarixi vardır. Lakin 169 il
bundan əvvəl Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olduğu vaxtdan etibarən Azərbaycan və rus xalqlarının
dostluğunda və qardaşlığında keyfiyyətcə yeni mərhələ başlanmışdır. Tariximizin bütün mərhələlərini bu
baxımdan əks etdirən rəsm əsərləri yaradılması böyük, yaxşı, nəcib bir iş olardı, sovet xalqlarının dostluq və
qardaşlığının, beynəlmiləl birliyinin möhkəmlənməsinə sizin töhfəniz olardı.
Təsviri sənətin bütün janrları bizim üçün əhəmiyyətlidir. Lakin ənənəyə görə təsviri sənətdə rəngkarlıq
üstün mövqe tutur. Biz istərdik ki, özünə məxsus milli koloritə malik Azərbaycan rəngkarlıq məktəbi eyni
zamanda dünya rəngkarlığının, bizim müasir sovet rəngkarlığının nailiyyətlərinə tam uyğun şəkildə inkişaf
etsin.
Əlbəttə, hər bir rəssamın yaradıcılığa öz münasibəti, öz fərdi xüsusiyyəti vardır, biz bunu başa düşür və
qiymətləndiririk. Lakin bununla yanaşı, hər sahədə - həm rəngkarlıqda, həm də təsviri sənətin başqa növlərində
sosialist realizminə riayət edilməsi bugünkü rəssamlar üçün də, bütün gələcək sənətkarlar üçün də ən doğru
yoldur. Hər hansı yeniliyi özünüz üçün hərtərəfli aydınlaşdırmadan ayrı-ayrı modernist cərəyanlarının təsiri
altına düşməyi və öz yaradıcılıq dəst-xəttinizi, öz fərdi xüsusiyyətinizi şikəst etməyi sizlərə məsləhət görmürəm.
Gözlənildiyi kimi, modernist burjua incəsənətinin abstrakt və bəzi başqa cərəyanları ətrafında hay-küy
dalğası İndi xeyli zəifləmişdir. Təəssüf ki, sizlərdən bəziləri bunun belə olacağını gözləmirdi və təbiidir ki, səhv
edirdi. Bəs nə üçün modernizmə maraq sönmüşdür? Ona görə ki, burada sənət yoxdur, həyat yoxdur, fikir
yoxdur. Tam inamla demək olar ki, bu gün də adamı heyran qoyan həm Avropa, həm də rus realist klassik
rəngkarlıq məktəbi isə heç vaxt ölməyəcəkdir. Qoy heç kəs elə fikirləşməsin ki, bu realist üsluba riayət etmək
sizi yaradıcılıq sarıdan yoxsullaşdırar. Əsla yox! Əlbəttə, biz başa düşürük ki, görülmüş və görülən işləri eyni ilə
təkrar etmək olmaz. Lakin yalnız sosialist realizmi metoduna mükəmməl yiyələnmək sayəsində yaradıcılıqda
yeni-yeni zirvələr fəth etmək olar. Bizim müasir rəssamlarımızın - həm Azərbaycan rəssamlarının, həm də rus
rəssamlarının, ölkəmizdəki bütün millət və xalqların nümayəndələrinin yaradıcılığı buna parlaq misaldır.
Elə buna görə də bir daha xatırlatmaq istərdim ki, incəsənətdə realizmə sadiq qalın, əsl həyatı daha parlaq,
daha düzgün əks etdirin, hər işdə həqiqət carçısı olun. Onda sizin yaradıcılığınızda əyintilər olmaz, gerçəklik
təhrif edilməz.
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Daha bir məsələ haqqında. Hər bir rəsm əsəri, mən bu barədə artıq danışmışam, tamaşaçılarda özünün
təkcə daxili fəlsəfəsi, məzmunu, mövzunun, qayənin dərindən açılması ilə deyil, həm də, rəng çalarları ilə,
boyaların zəngin palitrası ilə sevinc, fərəh hissi doğurmalıdır. Təəssüf ki, bəzi sənətkarlarımızın əsərləri öz
koloriti etibarilə darıxdırıcı, yeknəsəq və sönükdür. Təbiidir ki, mən yalnız öz şəxsi təəssüratlarımı söyləyirəm,
lakin bir çox adamlar, təsviri sənət pərəstişkarları bu təəssüratlara şərikdir.
Biz miniatür rəngkarlığın, çoxəsrlik zəngin ənənələri olan Azərbaycan miniatür sənətinin inkişafından
dəfələrlə danışmışıq. Bir neçə il əvvəl mən bu barədə öz fikrimi söyləmiş, T.Salahov yoldaşa demişdim ki, biz
bu məktəbi inkişaf etdirməliyik, həm də müasir zəmində inkişaf etdirməliyik. Bu yaxınlarda mən müasir
miniatür rəngkarlığına aid bir neçə əsərə baxdım. Lakin bunlar əslində orta əsr miniatürlərinin rəngkarlıq
vasitələri ilə çıxarılan surəti idi. Madam ki, belədir, onda bu, miniatür sənətinin inkişafı deyildir, onun sadəcə
surətidir. Məlumdur ki, orta əsr Azərbaycan miniatür sənətinin məkan perspektivi yox idi, bu sənət ənginlik
təsəvvürü deyil, müstəvi təsəvvürü yaradırdı. Əgər rəssamlar bu gün də hər işdə keçmiş sənətkarların
texnikasına riayət etsələr bu, tamaşaçılar tərəfindən çətin ki, təqdir olunsun. Deməli, bu məktəbi əsas götürmək,
onu yaradıcılıq mənasında inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək, insanın bugünkü qavrayışını, rəngkarlığı necə
duyduğunu, məkan perspektivini nəzərə almaqla keçmiş ilə bu günün üzvi sintezini yaratmaq lazımdır. Belə
olarsa, bizdə əsl müasir miniatür məktəbi yaranar və siz bəlkə də öz yaradıcılığınızda hələ 500 il bundan, əvvəl
məşhur miniatür ustası Sultan Məhəmmədin çatdığı səviyyəni ötüb keçərsiniz. Hələlik isə bizdə miniatür
sənətinin dirçəldilməsi ətrafında yalnız söhbət gedir və biz istənilən nəticəyə nail olmamışıq.
Zənnimizcə, rəssamlarımız, sizin yaradıcılıq İttifaqı nəhayət, bizim rəngkarlıq sənətində belə xüsusi
istiqamət yaratsaydılar, faydalı olardı. Bu, respublika üçün, Azərbaycan xalqının incəsənəti üçün fərqləndirici
cəhət, milli xüsusiyyət olardı, həm ölkəmizdə, həm də xaricdə diqqəti özünə cəlb edərdi.
İllüstrasiya sahəsində, Nizaminin, Xaqaninin, Füzulinin, Nəsiminin, Vaqifin və Azərbaycan poeziyasının
başqa klassiklərinin yaradıcılığının motivləri əsasında rəsm əsərləri yaratmaq sahəsində iş rəssamlar üçün
mühüm fəaliyyət meydanıdır. Bir dəfə mən Nizami muzeyində dünya ədəbiyyatı korifeyinin əsərləri
mövzusunda illüstrasiyalar çəkilmiş bir neçə xalça gördüm. Hələ müharibədən əvvəl toxunmuş süjetli xalçalar
güclü təsir bağışlayır. Halbuki o vaxtdan qırx ildən çox bir müddət keçmişdir. Biz hazırda bu istiqamətdə təkcə
xalçaçılıq vasitəsilə deyil, həm də rəngkarlıq, qrafika və s. vasitəsilə daha yaxşı və daha çox iş görə bilərik.
İllüstrasiya haqqında dediklərim geniş mənada başa düşülməlidir. Çox vaxt rəssamlar yalnız kitablara
illüstrasiya çəkirlər, özü də bu illüstrasiyalar heç də həmişə yüksək keyfiyyətdə olmur. Lakin biz klassik poeziya
əsərlərinə təkcə kitab qrafikası janrında deyil, təsviri sənətin başqa janrlarında da illüstrasiya çəkilməsini
nəzərdə tuturuq. Bu iş geniş miqyasda, məhəbbətlə görülməlidir, poeziya incilərindəki fikirlərin və hisslərin
bütün zənginliyini kətan üzərində, kitab səhifəsində, qrafika əsərində ifadə etməyə çalışmaq lazımdır. Təbiəti,
məhəbbəti, dostluğu, gözəlliyi, xalqın ən yaxşı insani sifətlərini tərənnüm edən süjetlərə xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Bu, parlaq nümunələri insana tükənməz məhəbbət hissilə, həqiqətin, ədalətin təntənəsi, xeyirin şər
üzərində qələbəsi ilə aşılanmış qədim ədəbiyyatımıza xas olan əsl nikbin sənətin yaranmasına kömək edər. Elə
Nizaminin əsərlərini götürək. Axı, həmin əsərlər coşqun ehtirasların və hisslərin bütöv bir dünyasıdır, müdriklik
xəzinəsidir. Onun ölməz poemalarının süjetləri əsasında neçə-neçə ən rəngarəng tablolar yaratmaq olar. Təəssüf
ki, bizdə belə rəsm əsərləri hələ azdır. Bu səpkidə yaradılmış bəzi əsərlər isə böyük təsir bağışlamır.
Xalqımızın tarixini, onun keçmişinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla Azərbaycan təsviri sənət
məktəbi özünü bu cəhətdən hələ göstərməlidir. Miniatür rəngkarlığı da bu sahədə çox iş görə bilərdi. Lakin
bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yalnız müasirlik zəminində. Bununla əlaqədar olaraq bizim tətbiqi sənətimiz,
xüsusən xalçaçılıq sənəti daha da inkişaf etdirilməlidir. Xalqın dühası ilə yaranmış qədim əfsanələrin, həm də
bizim böyük mütəfəkkirlərimizin, keçmiş şairlərin əsərlərinin motivləri və müasir həyat əsasında tematik
xalçalar yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin yüksək bədii səviyyədə və
sənətkarlıqla yaradılmış bu nümunələri əsl sənət əsərlərinə çevrilər.
Biz respublikanın bütün rayonlarında diyarşünaslıq muzeyləri yaratmağı qərara almışıq. Bu muzeylərin
ekspozisiyaları sizin köməyinizlə zənginləşməlidir. Gələcəkdə hər bir rayonda rəsm qalereyası, sərgi salonu
açmaq planlaşdırılır. Rəssamlarımız, sizin yaradıcılıq İttifaqı bu işi İndidən həyata keçirməlidirlər. Biz haqlı
olaraq belə hesab edirik ki, təsviri sənət insanın estetik, mənəvi tərbiyəsi üçün ən mühüm vasitədir. Deməli, belə
mühüm işdə Bakıda yeganə təsviri sənət muzeyinə, yeri gəlmişkən deyim ki, çox vaxt qapıları bağlı olan yeganə
böyük rəsm qalereyasına malik olmaq kifayət deyildir. Bu sahədə imkanlarımızın coğrafiyasını
genişləndirməliyik, biz bu istiqamətdə böyük iş görməliyik.
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Bir neçə kəlmə heykəltəraşlıq haqqında. Bizim həyatımız heykəltəraşlar qarşısında çox böyük fəaliyyət
meydanı açır. Paytaxtımız Bakı üçün onların yaratdıqlarını biz çox yüksək qiymətləndiririk. Lakin hələ çox iş
görülməlidir. Biz hər bir şəhərdə, hər bir kənddə, hər bir yaşayış məntəqəsində Azərbaycan xalqının Böyük
Vətən müharibəsindəki rəşadətli hünərini əbədiləşdirən abidə ucaltmaq vəzifəsini qarşıya qoymuşuq. Bu
cəhətdən hələlik geri qalırıq. Doğrudur, 70-ci illərdə az iş görülməmişdir. Lakin şəhərlərin, kəndlərin,
qəsəbələrin heç də hamısında belə abidələr yoxdur. Belə abidələrin yaradılmasına yüksək məsuliyyət hissilə
yanaşmaq, yadda saxlamaq lazımdır ki, bu yolla biz xalqın öz qəhrəmanlarına əbədi ehtiramını ifadə edir və
eyni zamanda həmin abidələr vasitəsilə bizim Azərbaycan heykəltəraşlığının malik olduğu imkanların geniş
diapazonunu nümayiş etdiririk. Biz bu qənaətə gəlmişik ki, hər bir rayonda və şəhərdə rayon, şəhər rəssamı
vəzifəsi təsis edək, iri müəssisələrdə belə mütəxəssislərimiz olsun, yəni biz professional, yüksək səviyyədə bədii
təsviri sənətin imkanlarından istifadə etməli və bu imkanları həyatımızın bütün sahələrinə tətbiq etməliyik.
Beləliklə, həyatımız daha da gözəlləşər, daha da ucalar, emosional təsiri artar. Buna görə də sizin qarşınızda
həmin istiqamətdə də geniş imkanlar açılır və biz istərdik ki, siz bu imkanlardan mümkün qədər daha səmərəli
istifadə edəsiniz.
Biz rəssamlıq istedadı olan adamların peşə hazırlığını genişləndirməliyik. Biz incəsənət institutunda
xüsusi fakültə açmışıq. Bu fakültəyə hər il 75 adam qəbul edilir. Bir müddətdən sonra bünövrə möhkəmləndikdə
biz onların sayını artıra bilərik və gələcəkdə xüsusi təsviri sənət akademiyası və ya institutu yaradarıq. Bizdə
təsviri sənət xadimlərinin öz qüvvələrini, istedadını, yaradıcılıq imkanlarını tətbiq etmələri üçün fəaliyyət
meydanı genişdir. Təkcə o lazımdır ki, Rəssamlar İttifaqı bütün imkanlardan daha dolğun istifadə etsin və
güzəşt bilməyən yaradıcılığınız, onun yüksək keyfiyyəti sizin üçün başlıca cəhət olsun və siz çox vaxt sənətdən
uzaq olan hər hansı başqa mülahizələri deyil, gərək məhz bunları rəhbər tutasınız.
Təsviri sənət əsərlərinin keyfiyyəti haqqında bir neçə kəlmə danışmaq istərdim. Biz Bakıda, respublikanın
başqa şəhərlərində və rayonlarında, kolxozlarda və sovxozlarda bədii səviyyəsi çox-çox aşağı olan rəsm
əsərlərinə tez-tez təsadüf edirik. Bu barədə mülahizələrimizi dəfələrlə Rəssamlar İttifaqına bildirmişik, lakin nə
İttifaq, nə də onun katibliyi həmin istiqamətdə lazımi iş aparmırlar və hələlik bir çox rəsm əsərlərimiz yenə də
aşağı keyfiyyətdədir. Buna görə də biz kəmiyyətdən danışarkən hökmən keyfiyyət də tələb edirik, Leninin belə
bir müddəasına əsaslanırıq ki, az olsun, yaxşı olsun.
Sənətkarın bir çox ünsürlərdən ibarət olan mənəvi potensialı mühüm məsələdir. Əlbəttə, onun yaradıcılıq
qabiliyyəti, sənətkarlığı başlıca cəhətdir. Lakin bununla yanaşı, mənəvi potensialı insanın dünyagörüşü, ümumi
erudisiyası, mədəniyyəti, onun ideya-siyasi hazırlığı, əxlaqi keyfiyyətləri müəyyən edir. Bütün bu ünsürlər,
bütün bu keyfiyyətlər olduqda, tam ahəngdarlıq yaratdıqda biz zəngin daxili aləmə, zəngin mənəvi potensiala
malik sənətkar haqqında danışa bilərik. Əlbəttə, belə bir sənətkar tarixdə qala biləcək əsərlər yaratmağa qadirdir.
Sizin vəzifəniz, yoldaşlar, bu keyfiyyətləri özünüzdə tərbiyə etməkdən, öz qarşınızda bu tələbləri
qoymaqdan və Rəssamlar İttifaqının rəhbər özəyini təşkil etdiyinizə görə bu keyfiyyətləri hər bir rəssamda
tərbiyə etməkdən ibarətdir. Rəssamlar İttifaqı da özünün bu vəzifəsini ən mühüm vəzifələrdən biri saymalıdır.
Sizin səmərəli işləyə bilməyiniz, bu gün haqqında danışdığımız, arzuladığımız vəzifələri yerinə yetirə
bilməyiniz üçün sizə müvafiq şərait lazımdır. Azərbaycan KP MK sizin üçün bu cür şərait yaradır və
yaradacaqdır. Sizdən isə biz daha yaxşı, daha keyfiyyətli fəaliyyət göstərməyi, Sov.İKP XXVI qurultayının və
Azərbaycan Kommunist Partiyası XXX qurultayının qərarlarından irəli gələn bütün göstərişləri vicdanla yerinə
yetirməyi gözləyirik. L.İ.Brejnev yoldaşın Bakıda Azərbaycan SSR-ə Lenin ordeni təqdim edilməsinə həsr
olunmuş şənliklərdə öz çıxışlarında irəli sürdüyü vəzifələr sizin hamınız üçün konkret fəaliyyət proqramıdır.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı katibliyinin, rəyasət heyətinin fəaliyyətində daha böyük dəqiqliyə nail olmaq
lazımdır, hesabat dövründə onların işində nöqsanlar olmuşdur. Elə buna görə də İttifaqın yeni seçilən rəhbərliyi
tənqiddən özü üçün müvafiq nəticələr çıxarmalı, öz fəaliyyətinə yüksək məsuliyyət hissilə yanaşmalıdır.
Sizin hamınıza böyük etimad göstərilmişdir, lakin bundan da böyük etimad Rəssamlar İttifaqının
katibliyinə, rəyasət heyətinə, idarə heyətinə göstərilmişdir. Buna görə də hər kəs bu etimadın əhəmiyyətini başa
düşməli, bunu qiymətləndirməli və özünün gündəlik vicdanlı, sədaqətli işi ilə bu etimadı doğrultmağa
çalışmalıdır.
Bir daha hamınıza müvəffəqiyyətlər, cansağlığı və tam yaradıcılıq uğurları arzulamaq istəyirəm.
“Kommunist” qəzeti.-13 oktyabr.-1982.-S.1-2.
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