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Böyük Vətən M üharibəsində  

alman faşizm inə qarşı qanlı m ü
barizədə marşal Ju ko r M oskva
nın m üdafiəsindəki x idm ətləri 
ilə bağlı S ta lin  haqqında belə 
bir fik ir  söyləyib: “O, m üm kün  
olmayan işləri həyata keç ird i”.

Təcrübəli hərbçinin bu sözləri- ■ 
ni inkar etmək istəməzdim. Lakin 
umduğum odur ki, Jukov kimi 
güclü marşallar qısqanclığını için
də boğub düşmənin az qala ikicə 
addımlığına yetişdiyi, el dilində 
desək, taleyi tükdən asılı olan Da
ğıstanın və həmin o Stalinin, eləcə 
da sovet hakimiyyəti və hərbisinin -  
üzünü ağ eləyən Bakı neftinin mə- "  
tin müdafiəsində Əziz Əliyevin 
xidmət və fədakarlığının əzəmətini 
də haqq-ədalət naminə dillərinə 
gətirməkdə özlərində güc tapaydı
lar. Unutmayaydılar ki, Azərbay
can xalqı qələbənin qazanılmasın
da özünəməxsus əzmkarlıqla çalış
mış, dünyanı lərzəyə gətirən faşiz
min məhv edilməsində saysız-he
sabsız şücaətlər göstərmişdi. Hə
min vaxtlar on minlərlə oğulları
mız döyüşə getdi. Cavan gəlinləri- 
miz körpə uşaqlarını, balalarını 
dəmir və taxta çarpayılarda əlve
rişsiz şəraitdə yatızdırıb öz cehiz 
yorğan-döşəklərinin yununu bo
şaldaraq cəbhə üçün lazımi məh
sullar istehsal etməyə göndərdi. 
Ağbirçək analarımız səhərlərə qə
dər əsgərlər üçün isti corab, əlcək 
toxuyub döyüş meydanlarına yol
ladı. İnsanlarımız aclığa, kasıbçılı
ğa, hər cür dərdlərə dözdü, ilk növ
bədə cəbhəni düşündü. Paytaxtı
mız da istirahət bilmədi. Azərbay
canın alim övladı Yusif Məmmə
dəliyevin elmdə kəşf etdiyi yeni 
icadları ilə sovetin qırıcı təyyarələ
ri düşmənə aramsız zərbələr endir
di. Bakı yanacaq məhsulları, elmə 
yeni gətirilən donmayan benzini ilə 
gecə-gündüz sovet hərbisini təmin 
etdi. SSRİ-nin tankları. BTR-ləri. 
bütün ağır texnikası güvəndiyi Ba- 

i kıdan və Bakı neftindən güc alıb 
qüdrətləndi.

Bakıya layiq olduğu "Qəhrə- 
inan şə'nəf' adı verilməməsində 
VeçrtüŞ SSRİ rəhbərliyindəki bəzi 
qüvvələrin əqidəsinə yenə qısqanc
lıq və paxıllıq kimi cılız amillər ha
kim kəsilsə də, xalqımızın və res
publikamızın 9 May qələbəsindəki 
misilsiz qəhrəmanlıqlarını bütün 
dünya dərk etdi. Mikoyan və haki
miyyətin digər mikoyansifətləri 
Yusif Məmmədəliyevə nəzərdə tu
tulan Nobel mükafatı, Sovet İttifa
qı Qəhrəmanı, yaxud Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adı verilməsinə 
maneçilik törətsələr də, xalqımızın 
müharibədəki əvəzolunmaz iştira
kı tarixin şanlı səhifələrinə yazıldı. 
Sovet Ordusunun yanacaq, digər 
neft məhsulları ilə aramsız təmina
tı, nəfəs dərmədən istehsal edilən 
sənaye, kənd təsərrüfatı malları ilə 
təchizatı bir yana, o ağır müharibə 
illərində Azərbaycan xalqı 300 
mindən çox oğul və qızını qurban 
verdi ki, bu, ərazisi bütövlükdə iş
ğal olunmuş Belarusun itkiləri qə
dər idi.

Bütün Azərbaycan xalqı kimi 
Əziz Əliyev də ölümün, itkinin mil
yonlarla insana gətirdiyi acıları, 
müsibətləri gözləri ilə görmüşdü. 
Hələ müharibədən 4-5 il əvvəl ca
nından artıq sevdiyi xalqı buna 
bənzər başqa fəlakətlə üzləşmişdi. 
Xalqımızın 50 min nəfərdən artıq 
övladı güllələndi, 100 min nəfərdən 
çoxu Sibirə və Qazaxıstana sürgün 
edildi. Lakin fərq onda idi ki, hə
min vaxt millətimizin balaları al
man faşizmi deyil, erməni faşizmi
nin əli ilə Kremlin məhz özü tərə
findən güdaza verilmişdi.

O zaman Əziz Məmmədkərim 
oğlu respublikamızda səhiyyə sa
həsinə rəhbərlik etdiyi üçün onun 
fədakarlığı həkimləri demək olar 
ki, bu repressiyalardan qoruya 
bildi. Kim bilir, bəlkə də bu gör
kəmli fədai Azərbaycanda birinci 
sima olsaydı, heç xalqımızın başı
na bu qədər bəlalar da gəlməzdi. 
Çünki Moskva ilə dil tapmaq hər 
oğulun işi deyildi. Kremldə məsul 
vəzifədə olan daşnaksütyunçu 
Anastas Mikoyan Stalinə mühari
bənin qızğın vaxtında belə azər
baycanlıları Orta Asiyaya yenidən 
sürgün etməyin vacibliyini inandı
ra bilmişdi.

Azərbaycan KP MK-nin birin- 
d katibi Mir Cəfər Bağırov o za- 
mankı Nazirlər Sovetinin sədri

Alnımı faşizmi üzərindöki qələbənin 66 illiyi qarşısınıla

Qanlı döyüşhrdd Dağıstanın vd Azdrbaycanın 
ımrdlikb müdafbsi Əziz dliyev tjmhüm idi
Teymur Quliyevi yanına çağırıb 
demişdi: “Onlar erməni fitvasına 
əsasən bu xalqı köçürtməklə res
publikamızı yox etmək istəyirlər. 
Bununla bağlı Stalin məni çağırır. 
Əgər bu planın səhv addım oldu
ğunu ona inandırıb, fikrindən da- 
şındırmasam, elə kabinetində öl
dürəcəyəm. Özümlə ikinci tapança 
götürmüşəm. Bunu ona görə sənə 
deyirəm ki, geri qayıtmasam, əsl 
həqiqəti biləsən, sonralar nə yolla 
isə xalqa, gələcək nəsillərə çatdıra
san...” (F. Güney. “Qara qan” II 
hissə, səh. 264).

Xalqı qoruyan qüvvə onun ilahi 
sərvəti-neft oldu. İndi isə neftin 
özünii qorumaq lazım idi. Odur ki, 
həyəcanlı baxışlar Hitlerin və faşist 
ordusunun dişlərini qıcadığı Dağıs
tana zillənmişdi.

Dağlılar da çox qurbanlar ver
di. Amma bu iki qardaş xalqı və 
respublikanı - Azərbaycanı və Da
ğıstanı işğal edə, əzmini qıra, qüru
runu sındıra bilmədilər. Faşizm 
bəlkə də təcrübəsində ən ağır zər
bələrindən birinə tuş gəlib, burnu 
oyula-oyula, başılovlu geri çəkilə
rək öz vayına oturmağa məcbur 
oldu. Jukovlar isə belə qələbələri 
yalnız Stalinin adına yazmaqla ki
fayətləndilər. Buna əsla təəccüb
lənmək və təəssüflənmək lazım de
yil. Çünki zaman çalxalandıqca 
onsuz da çox şeylər üzə çıxır...

Azərbaycanın fədakar oğlu 
Əziz Əliyevin uşaqlıq və yeniyet mə
lik dövrü doğma İrəvanla bağlı 
olub.

Əziz Əliyev ilk təhsilini İbadul- 
la bəy Muğanlınskinin pansiona- 
tında alır. Pansionatda ona Fars 
Abbasın oğlu, gələcəyin tanınmış 
dilçi-alimi Cabbar Məmmədzadə 
dərs deyir. Burada şagirdlər ərəb, 
fars, rus dili ilə yanaşı, fransız di
lini də öyrənir. Görkəmli tədqiqat
çı-alim Əziz Şərif yazır ki, o zaman 
azərbaycanlı uşaqları gimnaziyaya 
hazırlaşdırmaq üçün iki pansionat 
var idi. Bunlardan birini müəllim 
Cəfər bəy Cəfərov, ikincisini İba- 
dulla bəy Muğanlınski ilə Cabbar 
bəy Məmmədov saxlayırdı.

Əziz Əliyev pansionatı bitirdik
dən sonra İrəvan Gimnaziyasında 
təhsilini davam etdirir. Sonralar al
dığı mükəmməl təhsili onun fitri is
tedadından rövnəqlənib Əzizi tibb 
elminin də fədaisi zirvəsinə ucaldır. 
O, neçə-neçə elmi əsərin, dərsliklə
rin, yeni kəşflərin müəllifinə çevri
lir. Minlərlə insanın sağlamlığının 
qorunması, düçar olduğu xəstəlik
dən qurtulub yenidən həyata qayta
rılması yolunda ürəklə, vicdanla ça
lışır.

Həmin dövrdə sovet hakimiy
yəti rəhbərlərindən əksəriyyətinin 
xəstə siyasəti isə insanlara mənəvi, 
psixoloji və cismani zərbələr vu
rurdu. Bütün imperiya daxilindəki 
müsəlman xalqlarına münasibət 
heç də yaxşı deyildi. Erməni mən- 
səbpərəstləri xüsusən azərbaycan
lılar haqqında mənfi fikir yaymaq
la məşğul olub, xalqımızın gəlmə 
xalq kimi qələmə verilməsində də
ridən-qabıqdan çıxırdılar. Azər
baycan ikitərəfli ağrılar yaşamaq
da idi. Bir tərəfdən ağır müharibə, 
ikinci tərəfdən erməni fitnələri da
yanmaq. səngimək bilmir, hər sa
hədə qarşıya maneələr çıxarırdı. 
Belə bir ağır vaxtda gizli şəkildə 
azərbaycanlıları və dağıstanlıları 
köçürtmək kimi çirkin planlar da 
cızılırdı. Bu planlar Stalin-Beriya- 
Mikoyan üçlüyü tərəfindən diktə 
olunurdu. Onların işbirliyi təkcə 
Azərbaycanda yox. keçmiş İttifa
qın hər yerində türkdilli xalqların 
bəlasına, faciəsinə çevrildi. Şimali 
Qafqaz xalqlarının köçürülmələri 
də bu siyasətin, bu hiylələrin düşü
nülmüş nəticəsi idi. Qaraçaylann.

balkarların, çeçenlərin və başqa 
xalqların uzaq Sibir çöllərinə sür
günü, Krım tatarlarının deportasi
yası, o cümlədən Sibirdə, Volqa- 
boyunda yaşayan türkdilli xalqla
rın çoxsaylı bəlaları vəhşi bir siya
sətin həyata keçirdiyi yırtıcı plan
lar idi. Belə bir qəliz dövrdən baş 
çıxarıb, öz xalqının adını doğrult
maq Əziz Əliyev kimi oğulun tale
yinə yazılmışdı. O, həm elm xadi
mi, həm dövlət xadimi, həm siyasi 
xadim, həm də zamanın tələbinə 
uyğun bir hərbçi kimi mətinləş
məkdə idi.

Azərbaycanın xalq yazıçısı İm
ran Qasımov xatirələrində yazdığı
na görə. Sovet İttifaqı mövcud 
müqavilənaməyə müvafiq olaraq. 
I94l-ci ildə öz qoşunlarını İrana 
gətirir. Əziz Əliyev alay polkovni
ki rütbəsində həmin qoşun hissələ
rinin siyasi rəhbəri təyin olunur. O 
illər İran Azərbaycanında demok
ratik hökumət yaradılır, muxtariy
yət tələbləri və bəzi islahatlar irəli 
sürülür. Təbrizdə xeyli yazıçı çalı
şır. vacib ədəbiyyat nəşr edilir. 
Onun daşınması bakılı Ağamirzə 
Əhmədovun başçılıq etdiyi Təbriz 
dəmiryolunun öhdəsinə düşür. Bü
tün fəaliyyətini cəbhə üçün döyüş 
kinooçerkləri hazırlamağa həsr et
miş kinostudiyanın bazası əsasın
da Rəsul Rza Bakıda “Azərbay
can” jurnalı nəşr etdirir. Rəngli 
jurnal buraxmaq üçün yeganə əlac 
Yeyinti Sənayesi Nazırliyi nəzdin- 
də “sırsıra-konfet” kağızını hazır
layan maşın olur. Elə həmin maşın 
çap dəzgahını əvəz edir. Poliqrafik 
keyfiyyəti yüksək olmasa da, jur
nal müntəzəm çıxır. R.Rza onu 
tez-tez Təbrizə aparır. Bir dəfə jur
nalı Təbrizə İmran müəllim apar
malı olur. Onun Əziz Əliyevlə ilk 
görüşü də elə o zaman, Əhmədo
vun yük vaqonunu dəyişib, əsgər 
çarpayıları qoyduğu “salon-va
qon” da olur. Çarpayıların üstün
də oturub söhbət edirlər. Əziz Əli
yev jurnalı əlində tutaraq, İmran 
Qasımovun faşizmə qarşı döyüş
lərdə kinematoqrafın rolundan 
bəhs edən məqaləsinə diqqət yeti
rir. Sonra da müdrik uzaqgörən
liklə həmin nömrəni gələcək günlər 
üçün bütövlükdə saxlamağını məs
ləhət görür. İ.Qasımov söz yox ki, 
bu təklifi qəbul edir. Qərəz, onun 
Əziz Əliyevlə Təbrizdəki yeganə 
görüşü - vaqondakı görüş olur.

1942-ci ilin 16 sentyabrında 
Əziz Əliyev Dağıstana rəhbər tə
yin olunanda almanların məxfi 
planına görə 9 gün sonra, yəni 
sentyabrın 25-də Bakı zəbt olun
malı idi. Amma oluna bildimi? Və
tənin Əziz övladı işə başlayan kimi 
dərhal dağlılara müraciətində onu 
da bildirirdi ki, bizim işimizin 
uğurlu olmasını şərtləndirən sə
bəblərdən biri də sözdə yox. işdə 
bütün fəaliyyətimizi əsl hərbi qay
dada yenidən qurmağımız, işimi
zin bütün sistemini müharibə və 
cəbhə qayda-qanunları ilə həyata 
keçirməyimizdir. İndi bütün istira
hət günlərini ləğv edərək, vaxtı nə
zərə almadan bütün gücümüzün 
yetdiyi qədər gərginliklə işləməli
yik. Hər yerdə ciddi hərbi intizam 
yaradılmalı, başsızlıq və nəzarət- 
sizlik ləğv edilməli, özünə və baş
qalarına qarşı tələbkar olmalı, də
qiq və konkret göstərişlər verilərək 
onların yerinə yetirilməsi müddəti 
qəti şəkildə müəyyənləşdirilməli, 
işin icrasına nəzarət lazımi səviyyə
yə qaldırılmalıdır...

Əziz Əliyev xalqa nümunə ola
raq bir an istirahət elmir, həm Da
ğıstanın müdafiəsinə, həm respub
likanın dağıdılmış iqtisadiyyatının 
dirçəldilməsinə, həm də ucqar aul
larda belə yaşayan dağlı xalqların

milli-mənəvi dəyərlərinin, mədə
niyyətinin daha da yüksəldilməsi
nə ciddi nəzarət edirdi.

İ.Qasımorun xatirələri davam
edir: ”... İndi isə yatmaq lazımdır, 
o başdan durmalıyıq, - deyə Əziz 
Məmmədkərim oğlu ayağa qalxdı, 
Mahaçqalada qonaq olan böyük 
qızını çağırıb tapşırdı: - Bizi tezdən 
oyat, uçmalıyıq!

Ertəsi gün havada bərk çalxa
lanan, uçuş yolunda tozu dumana 
qatan balaca sanitar təyyarəsində 
Kubaçıya gəlib çıxdıq. Yol üstün
dəki kiçik, şüşəbənd pavilyonun 
yanında xeyli adam yığışmışdı. 
Əziz Əliyev onların hər biri ilə ay
rı-ayrılıqda salamlaşır, əl tutur, il
tifatla hal-əhval soruşub gülümsə
yirdi. Çox çəkmədi ki, hərbi maşın 
bizi Kubaçının özünə çatdırdı. Bu
ra son dərəcə mənzərəli bir aul idi. 
Evlər elə bil bir-birinin belinə çıx
mışdı, uzaqdan pillə-pillə görünür
dü.

Biz yerdə, döşəkcələr üstündə 
oturmuşduq. Əziz Məmmədkərim 
oğlu təbəssümlə, gülümsər baxış
larla söhbət edirdi; kubaçılıların 
ölməz sənətinin Dağıstana böyük 
şöhrət qazandırdığından danışırdı. 
O. heç nə gizlətməməyə çalışır, 
açıq deyirdi ki. cavanların çoxu 
cəbhədən qayıtmır, bəlkə heç qa
yıtmayacaqlar. lakin xalqın ulu sə
nəti isə yaşamalıdır.

Kubaçılılar söhbətin axırında 
Əziz Əliyevdən çox şey xahiş eldi
lər. müxtəlif tələblər irəli sürdülər. 
Amma onların arasında elə bir 
adam olmadı ki, Dağıstanın bu 
hörmətli rəhbərini başa düşməsin, 
ona havadar çıxmasın. Hətta qo
calardan biri qalxıb qonşu otaq
dan bəzək-zinət şeyləri gətirdi. Bu 
bəzək şeyləri o qədər qənirsiz və 
elə zərif idi ki, dünya görmüş Əziz 
Əliyev heyranlığını gizlədə bilmə
di:

- Çox gözəldir! Nəvənizi evlən
dirin ki, hunları qoruyub saxlasın. 
Yaxşımı? - deyə Əziz Məmmədkə- 
rinı oğlu qocadan soruşdu. O, ən 
ciddi söhbət əsnasında da işin xeyri
nə zarafatından, gülüşündən qal
mırdı.

I.Qasımovun yazdığına görə, 
onlar harada olduqlarına əhəmiy
yət verməyərək söhbətlərinə da
vam edirlər. Hətta Kubaçıda təy
yarənin lyukları bağlanan anlarda 
belə onlar öz xatirələri ilə məşğul 
olurlar. Təyyarəni cəbhədən təzəcə 
qayıtmış məşhur pilot Nurəddin 
Əliyev idarə edir. Əziz Məmməd
kərim oğlu yenə zarafatsız keçinə 
bilmir: “Bu fırfıra maşın bizi dağ
lara çırpıb, qərq etməsə yaxşıdır! 
Amma sənət xatirinə bir aula da 
gərək uçaq, orada bir dəliqanlı 
avar balası peyda olub. Çox ma
raqlı oğlandır...”

Sağ-salamat həmin aulda yerə 
endik. Çox çəkmədi həmin avar 
balasını gördüm, bığ yeri təzəcə 
tərləyirdi.

Əzi: Əlivev dedi:
- Hə. sizin ağsaqqallarla söhbət 

etmişəm, onlar səni tərifləyirlər.
- Məni atam Həmzə Sadasa da 

tərifləyir. - deyə gələcək şair öt
kəm-ötkəm bildirdi.

- Sizin qocalardan soruşuram 
ki, bu necə olan işdir, balaca oğlan 
şeir yazır, axı avar dilinin də lüğət 
tərkibi kasaddır? Onlar mənə de
yirlər ki, balacalığına baxma, o, 
çox kamallı oğlandır, ağıl dəryası
dır. Şeirləri ürəyə yatır. Nə isə. 
məktəbi yaxşı bitir, sonra səni 
Moskvaya göndərərəm, təhsilini 
orda davam etdirərsən...

Əziz Məmmədkərim oğlunun 
bir neçə ildən sonra Moskvaya oxu
mağa göndərdiyi “balaca oğlan”, 
sonralar Dağıstanın məşhur Rəsul 
Həmzətoruna çevrildi.

Əziz Məmmədkərim oğlu 
kadrları heç özlərinin xəbəri olma
dan ən ucqar yerlərdən belə axta- 
nb tapır, onlar üçün normal iş şə
raiti yaradır, onların sosial, məişət 
şəraitindən tutmuş fiziki sağlam
lıqlarına qədər hər şeylə maraqla
nır, qayğısına qalırdı. Vaxtı ilə 
Əziz Əliyevin kömək edib irəli çək
diyi neçə-neçə adamlar onu böyük 
qəlbə malik, qayğıkeş, səmimi bir 
insan kimi dərin minnətdarlıqla 
xatırlayırlar.

Əziz Əliyev irsini sevən azər
baycanlı kimi qürurla deyə bilərəm 
ki, həqiqətən müharibənin odlu- 
alovlu illərində Dağıstan Respub
likasını partiya yox, məhz Əziz 
Əliyevin zəkası, bacarığı, təcrübəsi 
idarə etdi, xalqın min bir zillətə dü
çar olmasının qarşısını aldı Əziz 
Əliyev 30-dan çox xalq və etnik 
qrup yaşayan Dağıstan əhalisinin 
birliyini, bərabərliyini yaradıb 
möhkəmləndirdi, milli çəkişmələ
rin. xəyanətin, fərariliyin. qayğı- 
sızlığın, biganəliyin qarşısını aldı. 
Özü də gecə və gündüz rahatlıq nə 
olduğunu bilmədən işlədi, xalqı da 
işlətdi, əsgərlərlə bərabər şaxtalı 
havalarda səngərlərdə gecələdi. 
Vətən torpağını düşmənlərdən, in
sanları aclıqdan, talanlardan qo
rudu. Məhz bu zəhmətləri ilə Da
ğıstan xalqlarını Stalin-Beriya-Mi- 
koyan fəlakətindən qurtardı. On
ları uzaq Qazaxıstan. Sibir çölləri- 
fıS sürgün olunmasından xilas etdi. 
Əziz Əliyevin uzaqgörən siyasəti, 
milli məfkurəsi qoymadı ki. Dağıs
tan xalqlarının taleyi Knm tatarla
rının, Mexseti türklərinin, çeçenlə
rin, inquşların acı taleyinə bənzə
sin. Əlbəttə, söz yox ki. onlarda da 
partiya var idi. amma nə etsinlər 
ki. Əziz Əliyev kimi sima, güclü 
şəxsiyyət yox idi. Tanrı onu məhz 
Azərbaycan xalqına bəxş etmiş. 
Dağıstanın imdadına yetişdirmiş
di. Qocaman cəbhəçi-jumalist İb
rahim Novruzovun "Müharibə ilə 
üz-üzə” əlyazmasından satirləri ya
da salıram: “Şimali Qafqazda ha
valar getdikcə soyuyurdu. Günəş 
az-az görünürdü. Tez-tez yağan 
payız yağışından torpaq quruma
ğa macal tapmırdı. Yuxarıdan, 
Xəzərin şimalından əsən soyuq kü
ləklər palçığın ancaq üzünü qay- 
saqlandırırdı. Qara torpaqlar üzə
rində insanların, heyvanların, ma
şınların hərəkəti çətin olmuşdu. 
Burada palçıq o qədər qalın, o qə
dər dərin idi ki, uzunboğaz çəkmə
ləri az qala ayaqdan üzüb çıxarır
dı. Şimal qrupunun qoşunları belə 
bir şəraitdə həm hücuma hazırla
şır, həm də düşmənin Stalinqrada 
gedən ordularına həmlələr edirdi. 
Canlı qüvvəsini və texnikasını tələ
fata uğradır, kommunikasiyaları 
dağıdırdı.

Bizə də burada qəzet çıxarmaq 
o qədər asan deyildi. İkinci nömrə
ni buraxmağa imkanımız yox idi. 
Şrifı çatmırdı Bir səhifəni yığıb 
çap etməmiş, ikinci səhifəni yığ
maq imkanımız yox idi. Kağız və 
mətbəə avadanlığı üçün Bakıya 
getmək lazım idi. Buna da cəsarə
timiz çatmırdı. Güman edirdik ki, 
Bakıda bizi düzgün başa düşməz
lər. Həmin günlərdə cəbhəyə gəl
miş Səməd Vurğundan və Məm
məd Rahimdən Dağıstan Vilavəl 
Partiya Komitəsinin birinci katibi 
Əziz Əliyevin Xasavyurtda oldu
ğunu eşitdim, rayon partiya komi
təsinə, Əzizin görüşünə getdim 
Əzizi Bakıdan, Azərba>can KP 
M К katibi olduğu vaxtdan tanı
yırdım Müharibənin ilk aylanndə 
o, İranda ordu Hərbi Şurasının üz
vü olanda yanında qulluq etmiş
dim Xasiyyətinə yaxşı bələd ıdım 
Bilirdim ki, mümkün olan köməyi 
əsirgəməyəcəkdir. Axı o. eyni za

manda Zaqafqaziya cəbhəsinin şi
mal qrupu Hərbi Şurasının və Da
ğıstanda duran 58-cı ordunun 
Hərbi Şurasının üzvü idi. Gözlədi
yim kimi də oldu. Axınncı dəfə biz 
keçən ilin dekabr günlərində Təb
rizdə görüşüb ayrılmışdıq O. So
vet İttifaqına qayıdan bır qrup 
yoldaşı yola salmaq üçün vağzala 
gəlmişdi Yerdə qalın qar var klı 
Bağlarda ağacların çılpaq budaq
ları şaxtadan sanki gümüşə tutul
muşdu. Şəhəri qucaqlayan şiş dağ
lar nəhəng kəllə qəndləri xatırla
dırdı. Ərk qalası. Göy məscid də 
qar altında mürgü döyürdü Əziz 
ölürməyə gəldiyi adamların bır-bır 
əlini sıxaraq onlara uğurlu yol ar
zulayır. vətənə salam yetirməyi ıs- 
marlayırdı. Şinelinin yaxalığında 
v urulmuş əsgəri nişanını qar zərrə
ləri yavaş-yavaş ürlurdu

O vaxtdan təxminən on bır ay 
keçmişdi Bu müddətdə nə qədər 
dəyişmişdi: alnında çoxlu qırışlar 
yığışmış, yuxusuz gecələrin əlaməti 
olaraq gözlərinin altı şişmişdi 
Onu əhatə edən adamlar arasında 
hamıdan yorğun görünürdü.

Əziz Əliyev həkim idi Amma 
heç birimiz ona “doktor” deyə mü
raciət etmirdik Onu soyadı və rüt
bəsi ilə də çağırmırdıq Hamımız
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natvi.

ona cnuram əıaməıı 
“Əziz yoldaş" dey

ı olaraq, u d x o  
irdik. Təvazö-

karlıq, alicənablıq. açıq ürək ona
daxili bir gözəllik vtmrdi.

Əziz məni görərı Ittmı tanıdı və
dərhal yanına dəvət. ctdı. hal-əhval
tutdu. İrandan sorıra Krımda ol-
duğumu bilib, bir-bir yoldaşları
soruşdu. Mən də redaksiyamızın
ehtiyaclarını sadaladim Məni diq-
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qətlə dinlədi və “Bizdə Azərbaycan 
şrifıləri yoxdur”, - deyə mətbəə 
avadanlığı verə bilməyəcəyinə tə
əssüfləndi Sonra “Daqestanskaya 
pravda" qəzetinin ehtiyatından bir 
qədər kağız baraxUmauna sərən
cam verdi”.

Əziz Məmmədkərim oğlunun 
diqqət mərkəzində olan əsas məsə
lələrdən biri də xalq qisasçıları 
alayı yaratmaq idi. Onun bilavasi
tə rəhbərliyi altında Mahaçqala 
Müdafiə Komitəsi xüsusi təlimat 
işləy ib hazırladı 1942-cı ılın payı
zında minlərlə kişi və qadın xalq 
alayı sıralarına daxil oldu Şəhər 
və rayon partiya komitələri bu 
alayların təşkilat qərargahına çev
rildi Bir sıra şəhər və rayonlarda 
xalq alayları batalyonlarının tərki
bində bölüklər təşkil cdıklı Res
publika üzrə bütövlükdə sıraların
da 12 minə yaxın adam olan 700-ə 
qədər xalq alayı fəaliyyət göstərir
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xıdmətlə təmin olunmasıı 
Məmmədkərim oğlu daim 1 
si nəzarəti altında saxlayırd 
d  ildə Dağıstanda keçən quraqlıq 
nəticəsində dənli bitkilər və meyv ə- 
tərəvaz məhsullarının qıtlığına, 
dağlıların çox şeyə möhtac qalma
sına baxmay araq, ərzaq malları ilə 
•Ik növbədə evakuasıya olunan 
əhali təmin edilirdi S mindən çox 
əsgər ailəsi işə götürülmüş. - minə 

'  edi həyətyanı torpaq sahə- 
30 mm aıtəvə isə maddi 

mardım göstərilmişdi ı«U-cü ildə

qəa 
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iKI Sıl
Dağıstana 
in Ali Kaş 
| 2$ təşək-

di. Düşmən pı 
n və xəfiyyələ 
2100 nəfərlik , 
d ilmişdi Xak 
qartalları” ad!

ri, casusla- 
şmaq üçün 
m Lir yara- 
I ıb  “D ağ

Qüvvələr 
komandanı I SulıoJ 
künümə gəlmişdi

~  Təəssüf kı. Maskramn mü
dafiəsi çərinli rindəa heç də gen f  al
masan Dağıstanın müdafiəsinin 
qəhrəmanlığım sovetin hərb adətin
də nəinki Jukov kimi marşallar, hex 
generallar da dihnə gətirmədi ih h  
iMiyev kimi fədaiaia qazancı mil-
ynaiacıa scvgıst, a dövrkü hakumy-
rətin isə xəyanəti oldu. DoğruJm. 
a. ı—ralar qamimma aadhma. höh- 
ionlara qarşı haqh alaraq bəraət al
dı, lakin kimim nduzduğunu. ismim 
udduğuna taama da sübat etdi.

lar qar>ksında cxbrUn <Əziz xalqlar, maltəeləv də gördü. Honda
Əliyev qeyd cimıyJı kı. lut cür * xəyanətim  hahnmyyət həyatın
gözlənilməz hadisələrə və hər c ü f  dibinə tmvaılansa da. П ул sibyer
şəraitdə düşmənin burnunu ov>ma* kind görkəmh şəxsiyyət zərrələrə
ğa həmişə hazır olmaq lazımdıır. maids Çünki məhz a. mümkün ah

Dağıstanda hərbi hava hü c u -  mayam işləri həyata каушпшуЛ Gü-
mundan və hərbi ruıva ktmyəvı hü- tüa tarix area də ndaiəth muş.
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