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KÖVRƏK SƏTİRLƏR
“Ya şaM” ad lı bu ki tab da Mәn zә rә Sa dı qo va nın hәm el mi, hәm

pub li sis tik, hәm dә bә dii ya ra dı cı lı ğın dan seç mә lәr tәq dim edil miş dir.
Janr eti ba ri lә fәrq lәn sә lәr dә, bü tün ya zı lar da di lin axı cı lı ğı, üs lu bun
sә lis li yi vә el mi- bә dii tә fәk kü rün ay dın lı ğı diq qә ti cәlb edir. Ya zı lar son
30 ilә güz gü tu tur, mü әl lif ya şa dı ğı mız döv rün özәl lik lә ri ni, cә miy yәt -
dә baş ve rәn pro ses lә ri zi ya lı nöq te yi- nә zә rin dәn tәh lil edir. Fik rin
hәm ob raz lı, hәm dә bir ba şa ifa dә tәr zi is te dad lı qә lәm sa hi bi olan
M.Sa dı qo va nın ya ra dı cı lı ğı nın sә ciy yә vi cә hәt lә ri ki mi or ta ya çı xır.  

Ki ta bın “Dü şün cә lәr” fәs lin dә ya za rın çox ma raq lı qә na әt lә ri,
dün ya nın gәr di şi nә vә döv rü mü zün ger çәk lik lә ri nә fәl sә fi ya naş ma
tәr zi ilә ta nış olu ruq. Bu ya zı lar da fik rin la ko nik ifa dә si, dü şün cә lә rin
fәl sә fi axa rı oxu cu nu alıb apa rır, onu “hә qi qәt dün ya sı na” qo vuş du rur.
Mü әl li fin za man, mü hit, mü na si bәt, xoş bәxt lik vә bәd bәxt lik, ölüm
haq qın da dü şün cә lә ri sә ni dә dü şün dü rüb- da şın dı rır: “Za ma nın qa ta rı
şü tü yüb ge dir. Sә ni han sı da ya na caq da sa la ca ğı bәl li de yil. ...Yol al -
dı ğın ün va na doğ ru han sı da ya na caq da  dü şüb gәz mә yi, gör mә yi,
zövq lü dә qi qә lәr ya şa ma ğı ba car dın sa, bu sә nin öz hü nә rin, öz qa zan -
cın dır. ”(“Za man”) “U şaq lı ğın da gә lin cik hәs rә tin dә qal mış bi ri si nә qo -
ca lı ğın da bu oyun ca ğı ver sәn nә fay da sı?. .” (“Za ma nın sә xa vә ti”)
“İn sa nın üzü nә de yi lәn lәr üs tqu rum dur, mü na si bәt ba zis. ”(“Mü na si -
bәt”) Vә ya “Ö lüm son de yil, baş lan ğıc dır. .. Hәr bir fәr di tö rәt di yi
әmәl lәr lә cә miy yәt qar şı sın da he sa ba ta da yan dı ran qüd rәt dir. Ölüm
di ri lә rin ürәk lә rin dә vә be yin lә rin dә qu ru lan mәh kә mә dә mәr hu mun
hökm göz lә di yi pro ses dir. Ölüm  ara mız dan  kö çәn ada mın sağ lı ğın -
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da tö rәt di yi әmәl lә ri elin gö zün dә ki tә rә zi dә çәk di rәn güc dür. Yax şı -
nı- pi si dә yәr lәn dir mә  va si tә si dir. Ölüm  hә qi qә tin aş kar lan ma sı na tә -
kan ve rәn lak mus ka ğı zı dır. ”(“Ö lüm”) Bu sә tir lәr dә ifa dә olu nan
fi kir lә ri gö tür- qoy edir sәn vә hә min fi kir lәr tәd ri cәn sә nin öz qә na әt -
lә ri nә çev ril mә yә baş la yır.  

“Al qı- sat qı” ad lı әsәr dә irә li sü rü lәn qә na әt mü a sir dün ya mı zın
acı vә acı na caq lı hә qi qәt lә ri ni әks et di rir: “Bü tün sә viy yә lәr dә mad-
 diy ya ta alu dә çi li yin güc lәn mә si cә miy yә ti mәh vә rin dәn çı xar ma ğa qa -
dir olan qor xu lu ten den si ya dır.”  

İn for ma si ya cә miy yә ti nә in teq ra si ya döv rün dә in sa nı- vә tәn da -
şı in for ma si ya nın fә sad la rın dan qo ru maq zә ru rә ti, xü su si lә uşaq  tә -
fәk kü rü nün vir tu al in for ma si ya mә ka nın da ma ni pul ya si ya olun maq
tәh lü kә si mü әl li fi dü şün dü rür: “Vә tәn da şın in for ma si ya ya mü na si bә ti
cә miy yәt dә ki bir çox pro ses lә ri şәrt lәn di rir. Hә min pro ses lәr әmin -
a man lı ğa da yö nә lә bi lir, qar şı dur ma ya da.” (“İn for ma si ya vә in -
san”)  Mü a sir döv rün әn güc lü si lah la rın dan olan in for ma si ya nın ic ti-
 mai şü u ra öz mö hü rü nü vur du ğu vә ic ti mai rәy dә tә si ri nin uzun
müd dәt qal dı ğı ba rә dә M.Sa dı qo va nın qә na әt lә ri ilә ra zı laş ma maq ol -
mur. (“Ә la hәz rәt İn for ma si ya nın mö hü rü”) 

Öl kә miz dә müs tә qil lik qa za nıl dıq dan son ra ke çid döv rü nün çә -
tin lik lә ri nә döz mә yәn, Vә tә ni tәrk edib ra hat lıq ax ta rı şın da yad el lә -
rә üz tu tan bә zi üz dә ni raq la rın ri ya kar lı ğı - şәx si mә na fe na mi nә
Vә tә nә böh tan yağ dır ma ğı, get di yi yer dә özü nü “qur ban” ki mi qә lә -
mә ver mәk cәh di, mü vәq qә ti çә tin lik dәn qaç ma ğı na baş qa don ge yin -
dir mә yi mü әl li fin diq qә tin dәn ya yın mır: “...Ö zü nü si ya si ba xış la rı na
gö rә tә qib olun muş ki mi qә lә mә ve rir di yad öl kә dә. Әs lin dә qür bә tә
üz tut maq dan mәq sә di şәx si prob lem lә ri ni hәll et mәk idi... Ai lә si nin
iq ti sa di du ru mu nu Vә tә nin imi ci nә zәr bә vur maq ba ha sı na yax şı laş -
dı rır dı “vә tәn pәr vәr” mü ha cir.” (“Vә tәn pәr vәr mü ha cir”)  

Ü mu miy yәt lә, ki tab da qal dı rı lan prob lem lәr ic ti ma i- si ya si pro ses lә rә
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mü na si bәt ba xı mın dan mü әl li fin vә tәn daş möv qe yi nә güz gü tu tur. Xü -
su si lә, “Dü şün cә lәr” fәs lin dә ki ya zı lar da iri li- xır da lı hә yat ha di sә lә ri ni
tәh lil süz gә cin dәn ke çi rib oxu cu ya çat dı ran Mәn zә rә xa nı mın fәl sә fi-
 pub li sis tik dü şün cә lә ri onun dün ya hik mәt xә zi nә si nә ye tә rin cә bә -
lәd ol du ğu nu gös tә rir. Ki tab da nә ti cә ola raq bu gün qar şı laş dı ğı mız
mü әy yәn ha di sә lә rin sә bә bi ge niş miq yas da, dün ya vә in san müs tә -
vi sin dә araş dı rı lır, hәm çi nin bu gün kü hә ya tı mız da adi mә sә lә ki mi ya -
naş dı ğı mız bir sı ra pro ses lә rin gә lә cәk dә han sı nә ti cә lәr do ğu ra
bi lә cә yi ba rә dә mü la hi zә lәr yü rü dü lür. XX әs rin son la rın dan eti ba rәn
ki no sә nә ti nin in ki şaf is ti qa mәt lә ri, dö yüş vә dәh şәt film lә ri nin, ai lә-
 mә i şәt se ri al la rı nın in san psi xi ka sı na tә si ri, şәx siy yәt lә cә miy yә tin qar -
şı lıq lı әla qә si, zә ma nә nin sü rә ti nә uy ğun laş ma ğa can atan
mü a sir lә ri mi zin mә nә vi du ru mu, döv rü müz dә iş siz lik prob le mi nin ya -
rat dı ğı gәr gin lik, ümu miy yәt lә, in san ami li Mәn zә rә Sa dı qo va nı cid di
dü şün dü rәn mә sә lә lәr ki mi diq qә ti cәlb edir. Hә min mә qam lar da mü -
әl li fin na ra hat lı ğı na şә rik ol ma ya bil mir sәn.

“Ya şaM ”ın “Mәn sur şe ir lәr. Mi ni a tür lәr” fәs li nә mü әl li fin bә dii
ya ra dı cı lı ğın dan seç mә lәr da xil edil miş dir. Hәcm cә ki çik, mә na ca bö -
yük olan bu әsәr lәr  oxu cu nu duy ğu lar se li nә qәrq edir, onu dә niz ki -
mi, dәr ya ki mi öz qoy nu na alır. Hiss lә rin hökm ran ol du ğu hә min
dәr ya da oxu cu han sı dal ğa nın onu han sı sa hi lә çır pa ca ğı nı bil mә dәn
su yun axa rın da üzüb ge dir, qәv vas ki mi dә rin lik lә rә da lır. .. vә han sı -
sa lә pә dә, dal ğa da özü nü ta pır, doğ ma not lar üs tün dә kök lә nir. Bә dii
löv hә lәr mü әl lif ya şan tı la rı nın, mü әl li fin şa hi di ol du ğu ha di sә lә rin ob -
raz lı ifa dә si ol du ğun dan tә sir li vә inan dı rı cı dır.  

Ta le yin dәn qaç qın lıq fa ci ә si keç miş Mәn zә rә xa nı mın vә tәn yan -
ğı sı “Yurd ağ rı sı”, “Hәs rәt”, “Ge dәr ça yı”, “Yur dum mә nim” vә di gәr
mәn sur şe ir lәr dә әk si ni tap mış dır. Mәn zә rә Sa dı qo va san ki rәs sam fır -
ça sı i lә di dәr gin li yin ob ra zı nı ya ra dır, fa ciә qur ban la rı nın yurd hәs rә -
ti ni ürәk göy nә dәn de tal lar la qә lә mә alır. Çox dә rin hiss lәr lә, ürәk
yan ğı sıy la qә lә mә alın mış mәn sur şe ir lәr dә vә tә nin dәn pe rik sa lın mış
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in san la rın ya şan tı la rı oxu cu ya si ra yәt edir, onu öz tә si ri al tı na alır vә
qaç qın lı ğın әs lin dә nә de mәk ol du ğu nu oxu cu nun diq qә ti nә çat dı rır:
“Ru hum or da, cis mim bur da. Nә qә dәr ya şa ya bi lәr ruh suz bә dәn? ..
Bil sin bә şәr, bil sin alәm. Di dәr gin lәr ya şa mır lar, on lar an caq möv cud-
 dur lar Vә tә ni nә dö nә nә cәn. Di dәr gin lә rin qәl bin dә Vә tәn özü ya şa ya -
caq, ya şa dıq ca ya şa da caq di dәr gi ni.. .ö lә nә cәn.” (“Yurd ağ rı sı”) 

“Pub li sis ti ka” fәs lin dә oxu cu XX yü zil li yin 90-cı il lә rin dә qar şı laş -
dı ğı mız prob lem lә rә hәsr olun muş mә qa lә lәr lә, o dövr dә ya şa yıb- ya -
ra dan bir sı ra sә nәt kar la rın fә a liy yә tin dәn bәhs edәn  oçerk lәr lә,
hәm çi nin elm vә sә nәt adam la rı nın ak tu al mә sә lә lәr ba rә dә fi kir lә ri
ilә ta nış ol maq im ka nı qa za nır. 1990-1992-ci il lәr dә “Hә yat”, “Yurd -
daş”, “A çıq söz”, “Vә tәn sә si”, “Mil lәt”, “Hik mәt”, “Ax ta rış” vә di gәr qә -
zet lәr dә, “A zәr bay can qa dı nı” jur na lın da dәrc olun muş mә qa lә lә rin
qә lә mә alın ma sın dan tәx mi nәn 20 il vaxt keç sә dә, hә min pub li sis tik
ya zı lar da qal dı rıl mış әk sәr prob lem lәr (döv lәt müs tә qil li yi nin qo run -
ma sı, müs tә qil lik döv rün dә dәrs lik lә rin ya zıl ma sı, mü әl lif hü quq la rı nın
qo run ma sı vә s.) bu gün üçün dә ak tu al ola raq qal maq da dır. 

Ki ta bın “Ә dә bi qeyd lәr” fәs lin dә yer alan ya zı lar da ma raq -
la oxu nur. Ni za mi Gәn cә vi yә vә Cә fәr Cab bar lı ya, xalq şa i ri Qa bi lә
vә us tad Aşıq Ka man da ra hәsr edi lәn mә qa lә lәr el mi mü la hi zә lәr lә
әdә bi duy ğu la rın vәh dә tin dәn yoğ rul muş ya zı lar ki mi M.Sa dı qo va nın
el mi -a raş dır ma qa bi liy yә ti ni qa ba rıq nә zә rә çarp dı rır.  

“Yurd daş la rı mız” fәs lin dә top lan mış oçerk lәr dә, bә di i- pub li sis -
tik mә qa lә lәr dә vә mü sa hi bә lәr dә Azәr bay can dan kә nar da mәs kun -
laş mış  soy daş la rı mız dan bәhs olu nur. Sö zün bö yük mә na sın da
“a zәr bay can lı” adı nı da şı yan hәr kә sә sev gi i lә qә lә mә alın mış hә min
ya zı lar da  vә tәn dәn uzaq düş müş soy daş la rı mı zın hә ya tı vә fә a liy yә -
ti, ey ni za man da bir fәrd, şәx siy yәt ola raq ya şan tı la rı, vә tәn hәs rә ti vә
mil li tә әs süb keş li yi jur na list pe şә kar lı ğı ilә tәs vir vә tәq dim edil miş dir. 

Ki ta bın “Mә ni be lә ta nı yır lar” ad lı fәs lin dә M.Sa dı qo va ya hәsr
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olun muş mә qa lә lәr ve ril miş dir. Res pub li ka mәt bu a tı nın ta nın mış zi ya -
lı la rı, Mәn zә rә xa nı mı bü tün mә ziy yәt lә ri ilә ta nı yan dost la rı, qә lәm
yol daş la rı onun ba rә sin dә ürәk söz lә ri ni yaz mış lar. Bu mә qa lә lә ri
M.Sa dı qo va nın ic ti mai xa rak te ris ti ka sı da ad lan dı ra bi lә rik. Çün ki onu
ta nı yan la rın qә lә mә al dı ğı konk ret epi zod lar da Mәn zә rә xa nı mın cә -
sa rәt li, qey rәt li, vә tәn pәr vәr, prin si pi al şәx siy yәt, ey ni za man da in cә
vә hәs sas qәlb li in san ol du ğu vur ğu la nır,  ic ti mai  fi kir dә ki  ob ra zı
ya ra dı lır.  

Ә mi nik ki, is te dad lı ya zar dә yәr li әsәr lәr lә oxu cu la rı nı hә lә
çox se vin di rә cәk dir. “Ya şaM ”ın uğur lu ki tab ola ca ğı na ina nı rıq!   

Ni za mi CӘ FӘ ROV,  

Azәr bay can ME A- nın müx bir üz vü,
filologiya elmlәri doktoru, professor,  

Mil li Mәc li sin de pu ta tı, 
Azәr bay can da Ata türk Mәr kә zi nin rәh bә ri. 

13
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MÜƏLLİFDƏN
Xoş görüşdük, ӘZİZ OXUCU! “YaşaM”da Sizә tәqdim etdiyim yazılar

bir növ Mәnim hәyatımın tәrcümanıdır. Yaşadıqlarımın, gәzib-gördüklәrimin,

müşahidә etdiklәrimin inikasıdır. Düşüncәlәrimin vә duyğularımın bәhrәsidir.

Jurnalist  ömrümün salnamәsidir. Böyüklәrim fәxrlә deyәrdilәr ki, “Mәnzәrә

4 yaşında  qәzet oxuyurdu”. Nә zaman yazmağa başladığımı isә dәqiq

bilmirәm. Amma uşaqlığıma dair bütün xatirәlәrimdә qarşımda kitab, әlimdә

kağız-qәlәm var. Gözlәrimi yuman kimi O QIZI görürәm. 

Kağız-qәlәmi icad edәnә hәmişә minnәtdar olmuşam. Söz sәnәtinә

ehtiramım sonsuzdur. İnsan kimi özünüifadә imkanlarım mәhdud olmasa

da, YAZMAĞI hәr işdәn üstün tutmuşam. YAZILAR da әlimdәn tutub  Mәni

diyar-diyar gәzdirib. Ellәrә tanıdıb. Ekran vasitәsilә milyon-milyon evin

qonağı edib. Radio dalğalarından sәsimi sevdirib. Sözümә, fikrimә dәyәr

verdirib. Hәyatımın sәnәti olan JURNALİSTİKA ömür yolumu

müәyyәnlәşdirib. Mәni MӘN edib. Taleyimdәn razıyam. Bir sıra yazılarımda

küskünlük notları ilә qarşılaşsanız da bilin ki, tәbiәtәn nikbin adamam. Hәr

zaman hәyatımın yaxşı tәrәflәri ilә fәrәhlәnmәyi bacarıram. İstәr maddi,

istәrsә mәnәvi gözәlliklәrdәn zövq alıram. İçimdә ürkәk bir qızcığaz yaşasa

da, hәyatda mübar izәm. Haqqımı tәlәb edә bilirәm. Qürurluyam.

Arzularım-istәklәrim uğrunda qürurumun yol verdiyi dәrәcәdә irәlilәyirәm.
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Ötkәmәm. Sözümü üzә deyәnәm. Hәrdәn mәәttәl qalıram ki, qәlbimdә o

qәdәr kövrәklik varkәn, necә belә sәrt ola bilirәm?.. 

İnsanları sevirәm. Uşaqları xüsusilә çox sevirәm. Hәyat mәnimçün

әtalәtin olmadığı yerdir. Durmadan çalışmaq, fәaliyyәt göstәrmәk,

mikromühitindәki nәlәrisә yenilәşdirmәk, hәrәkәt!!! Belәdir yaşam tәrzim.

Özümә dә, әhatәmdәkilәrә dә yüksәk kredolarla yanaşdığım üçün bәzәn

lap dözülmәz olduğumu düşünürәm. Ürәyimdә gizli  minnәtdarlıq duyğuları

bәslәyirәm tәlәbkarlığımı vә sәrtliyimi anlayışla qarşılayanlara, şıltaqlıqlarıma

dözәnlәrә. Mәni yaxından tanıyan iş yoldaşlarım deyirlәr ki, “zahirәn çox

tәkәbbürlü xanım tәsiri bağışlayırsan, әslindә çox sadәsәn”. Bütün hallarda

insanların fikrinә hörmәtlә yanaşıram. Mәncә, hәr rәydә bir hәqiqәt var. 

Kitabın “Düşüncәlәr” fәslindә Siz yarım әsrin zirvәsindәn dünyaya

nәzәr salan İnsanın hәyata baxışı, fәlsәfi düşüncәlәri, qәnaәtlәri ilә bir daha

tanış olacaqsınız. Bәzi fikirlәrim mübahisә doğura bilәr. Bu, normaldır. Yәqin

ki, bir müddәt sonra hәyat müәyyәn mәsәlәlәrә baxışlarımda korrektәlәr

edәcәk. Sabah dünәnkindәn fәrqli düşünәcәyәm. Axı, insan hәyatla paralel

olaraq daim inkişafdadır. Amma hәlә ki, belә düşünürәm... Fikirlәrinizi e-

mail ünvanıma – manzara1@rambler.ru-ya göndәrsәniz, çox minnәtdar

olaram. 

Bәdii lövhәlәrin yer aldığı II fәsildә – “Mәnsur şeirlәr. Miniatürlәr”dә

sözün hikmәtiylә cilvәlәnmiş lirik duyğularımı Sizinlә paylaşacağam.

“YaşaM”ın III, IV vә V fәsillәrindә vaxtilә dövri mәtbuatda dәrc olunmuş

mәqalәlәrimdәn bir qismi  yer alıb. “Publisistika” fәslindәki yazılarda
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qaldırılan bir sıra problemlәrin bu gün dә öz aktuallığını itirmәdiyini nәzәrә

alaraq, hәmin materialları ictimaiyyәtin diqqәtinә tәqdim etmәyi

mәqsәdәuyğun bilmişik. “Әdәbi qeydlәr”dә Azәrbaycan әdәbiyyatının

tanınmış simaları ilә, әdәbi mühitlә bağlı mәqalәlәrimdәn bәzi seçmәlәr

vermişik. “Yurddaşlarımız” fәslindә isә Azәrbaycandan kәnarda, yaxın vә

uzaq xaricdә yaşamış hәmvәtәnlәrimizin, hәmçinin 1988-ci ilәdәk dәdә-

baba torpaqlarımız olan Qәrbi Azәrbaycanda – İrәvan şәhәrindә, Uluxanlıda,

Vedibasarda, Qәmәrlidә, Gorusda, qәdim Göyçә mahalında vә digәr yurd

yerlәrimizdә mәskunlaşmış soydaşlarımızın hәyat vә mәişәtindәn,

mәşğuliyyәtindәn, ömür yolundan bәhs edәn faktik materiallarla tanış ola-

caq, o torpaqdan pәrvazlanmış ziyalılarımızı, sadә insanları, müharibә vә

әmәk veteranlarını tanıyacaqsınız. 

Kitabın “Mәni belә tanıyırlar” fәslindә isә haqqımda yazılmış materi-

allar Sizә bәlәdçilik edәcәk. Diqqәtinizә tәqdim olunmuş “Fotoalbom” da

müәllif barәdә tәәssüratınızı tamamlamaqda yardımçınız olacaq.  

Belә, Mәnim ӘZİZLӘRİM! Ömrümün izlәrini Sizlәrә әmanәt edirәm. 
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I Bölmә

DÖVRÜN 
GERÇƏKLİKLƏRİ
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ALQI - SATQI
İn di dün ya da şı dır ğı AL -VER ge dir. Yer kü rә si özü boy da ba za -

ra çev ri lib. Bur da tor paq, öl kә, döv lәt müs tә qil li yi, ener ji eh ti yat la rı,
si lah- sur sat,  in san vә in san or qan la rı, in tel lekt, mil lәt lә rin öz mü qәd -
dә ra tı nı tә yi net mә hü quq la rı, mil li sәr vәt lәr, id man qә lә bә lә ri,.. sa tı -
lır vә alı nır. Bә şә riy yәt hәd dәn zi ya dә mad di lә şib, mә nә viy yat dan
sü rәt lә uzaq la şır. İs tәr öl kә lәr, is tәr in san lar ara sın da mü na si bәt lәr
da ha çox mәn fә әt, mad di mә na fe üzә rin dә qu ru lur. Bü tün sә viy yә lәr -
dә MAD DİY YA TA ALU DӘ Çİ Lİ YİN GÜC LӘN MӘ Sİ cә miy yә ti mәh vә rin -
dәn çı xar ma ğa qa dir olan qor xu lu ten den si ya dır.  

İn di baş qa öl kә dәn güc lü id man çı nı trans fer et mәk nor mal ha -
la çev ri lib. Mil li ko man da sı nın qa li biy yә ti ni ar zu la yan, zә fәr çә lәn gi
qa zan ma sı nı is tә yәn bu üsu la әl atır. Ey nәn hәr rac da kı ki mi, 
QӘ LӘ BӘ әn yük sәk mәb lә ği tәk lif edә nin olur.  Hә min id man çı nı ye -
tiş di rәn öl kә qa lır qı raq da. 

Bir çox sa hә lәr dә mü tә xәs sis lәr öz ix ti sas la rı na, sә nәt kar lar öz
pe şә lә ri nә biz nes ki mi ba xır lar. Alim lәr in tel lek ti ni ba za ra çı xa rıb. Ona-
 bu na dis ser ta si ya, el mi mә qa lә, mә ru zә, ki tab yaz maq la gü zә ra nı nı
yax şı laş dı rır. Nә ti cә eti ba ri lә ELM İN Kİ ŞAF DAN QA LIR. Mü әl lim özün -
dәn vә ai lә sin dәn kәs di yi asu dә vax tı nı, sağ lam lı ğı nı vә bi li yi ni re pe -
ti tor lu ğa sәrf edir. Xa rü qә lәr ya rat ma ğa qa dir hә kim lәr pa si yen tin
xi las ka rı da ola bi lir, Әz ra yı lı da. Rәs sam lar qa zanc na mi nә da ha çox
pu la ge dәn şә kil lәr çә kir, hey kәl tә raş lar sü ve nir ha zır la yır. Ya ra dı cı in -
san la rın әsl sә nәt әsә ri ya rat maq eh ti ra sı ya sö nüb, ya da ar xa pla na
ke çib. Әsl sә nәt ol ma yan yer dә MӘ DӘ NİY YӘT CI LIZ LA ŞIR.  

Bir qi sim in san lar isә hәt ta bә dәn lә rin dәn dә biz nes vә kar ye -
ra va si tә si ki mi is ti fa dә edir lәr. Ki mi si or qa nı nı sa tır, ki mi si arı nı- na -
mu su nu (bu is ti qa mәt bü tün dövr lәr dә vә bü tün qu ru luş lar da olub).
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Söz dә “yün gü lәx laq lı la rı, yal taq la rı, әqi dә si ni pal tar ki mi dә yi şәn lә ri
bә yәn mә di yi ni” bil di rәn bir sı ra vә zi fә sa hib lә ri dә konk ret işә gә lәn -
dә mәhz ELӘ LӘ Rİ Nİ ma ta ha min di rir. Bu zid diy yәt li mә qam da GÜ -
NAH sö zü ilә әmә li düz gәl mә yәn vә zi fә li şәxs dә de yil, onu be lә qә rar
ver mә yә va dar edәn MÜ HİT DӘ DİR, ZÖV QÜ NÜ VӘ DӘ YӘR LӘ Rİ Nİ
DӘ YİŞ MİŞ CӘ MİY YӘT DӘ DİR. Çün ki hә min mә qam da öz ma raq la rı
toq qu şan  sә la hiy yәt sa hi bi se çim qar şı sın da qa lır, vә zi fә kür sü sün dә
möh kәm otur maq is tә yi  onu  da xi li mә ni nә sә da qә tin dәn vaz keç mә -
yә tәh rik edir. Tә rә zi nin bi rin ci gö zü ağır gә lәn dә, әda lәt siz qә ra ra
im za atan şәxs rәh bәr lik et di yi kol lek tiv dәn ön cә ilk növ bә dә özü nә
xә ya nәt et miş olur. Sa yı ço xa lan bu cür MӘC BUR QAL MA LAR in san
müs tә vi sin dә psi xo lo gi ya nı, mil li müs tә vi dә әx la qi dә yәr lә ri, öl kә müs -
tә vi sin dә cә miy yә tin ağır lıq mәr kә zi ni  dә yi şir. ӘX LA QI NA QİS ADA -
MA YÜK SӘK DӘ YӘR vә MӘN SӘB VE Rİ LӘN YER DӘ ӘX LA QIN ÖZÜ
DEQ RA DA Sİ YA YA UĞ RA YIR, ӘX LAQ LI İN SAN YOX. Am ma bir re al lıq
da var ki, bә dәn lә rin dәn kar ye ra va si tә si ki mi bәh rә lә nәn lә rin uğu  ru
gәnc nәs lin tәr bi yә si nә, dün ya gö rü şü nün vә psi xo lo gi ya sı nın for  ma -
laş ma sı na mәn fi tә sir gös tә rir.  Va li deyn öv la dı na han sı mә nә viy  ya tı
aşı la ma ğa ça lış sa da, әt raf da baş ve rәn lәr,  ya şa dı ğı mü hit dә gör dük -
lә ri, gün dә lik mә i şәt dә  rast laş dı ğı ger çәk lik lәr uşa ğın-ye ni yet -
mә nin- gәn cin bey ni nә da ha dә rin hәkk olu nur.  

Po pul yar mü ğәn ni lә rin ya şa yı şı nı gö rüb sәh nә yә can atan la rın
sa yı- he sa bı tü kәn mәz dir. İs te da dı, mә la hәt li sә si var mı- yox mu, bu na
mә hәl qo yan kim dir? Әsas odur ge yi mi ni “so yu nub”,  imi ci ni dә yi şib
sәh nә yә çı xa (söh bәt sә nә tә ya maq olan lar dan ge dir).  O sa at da be -
lә lә ri nә spon sor ta pı lır. Am ma zeh ni qa bi liy yә ti ilә fәrq lә nәn, el mә-
 bi li yә hә vә si ilә se çi lәn, hәr han sı fәnn üz rә bey nәl xalq olim pi a da lar da
qa lib gә lәn  heç bir mәk tәb li yә, ya xud tә lә bә yә ki min sә spon sor luq
et di yi ni eşit mәz sәn. ÇÜN Kİ CӘ MİY YӘ TİN SO Sİ AL Sİ FA Rİ Şİ DӘ Yİ ŞİB.
Әy lәn cә li hә yat tәr zi nә, şo u ya üs tün lük ve ri lir. Axı, o da ha cәl be di ci -
dir. Sa yı lıb- se çi lәn pe şә sa hib lә ri dә be lә bir mü hit dә is tәr -is tә mәz iş
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me to du nu dә yiş mә li olur. Cә miy yә tin tә lә ba tı nә yә dir sә, tә lәb lә- tәk -
lif ona uy ğun laş dı rı lır.  

Döv rün sal na mә si ni ya zan jur na list lәr dә ey nәn için dә ya şa dıq -
la rı mü hi tә bәn zә yir lәr. Ob yek tiv vә qә rәz siz in for ma si ya yaz maq ha -
mı ya mü yәs sәr ol mur.  Çün ki jur na list lik fә a liy yә tin dә sağ lam ol ma yan
ma raq lar la qar şı laş ma tez li yi da ha sıx dır. Mü a sir dün ya da xü su si ro lu
olan dör dün cü ha ki miy yәt dәn si ya sәt çi dә, ic ti mai xa dim dә, sә nәt kar
da, şo u men dә, iq ti dar vә mü xa li fәt dә mak si mum bәh rә lәn mә yә ça -
lı şır. Tәb li ğat işin dә küt lә vi in for ma si ya va si tә lә ri nin ro lu әvәz siz dir.
SÜ RӘT Lİ vә SӘR HӘD SİZ TA NIT MA İŞİN DӘ KİV ANA LO QU OL MA YAN
ME XA NİZM DİR. Onu baş qa bir va si tә, ya xud me xa nizm lә mü qa yi sә
et mә yә cәh din özü be lә bö yük haq sız lıq vә әda lәt siz lik dir. Zid diy yәt o
mә qam da or ta ya çı xır ki, mәt bu at va si tә si lә tәb liğ olun ma sı nı is tә -
yәn lә rin bir qis mi nә bu sә nә tin, nә dә jur na lis tin dә yә ri ilә he sab laş -
maq is tә mir.  On la ra elә gә lir ki, tәb li ğat la rı an caq öz is tә dik lә ri ki mi
qu ru lar sa, güc lü vә tә sir li olar. PA RA DOK SAL VӘ ZİY YӘT bu dü şün cә -
dәn qay naq la nır. Bir yan dan jur na lis tin da lın ca qa çır lar, on dan xa hiş
vә min nәt edir lәr. Di gәr tә rәf dәn jur na lis tin pro fes si o nal lı ğı na vә sә -
nә tin özü nә la zı mi hör mәt qoy mur lar.  JUR NA LİS Tİ KA GÜZ GÜ SÜN DӘ
ÖZÜ NÜ CӘ MİY YӘ TӘ SI RI MAQ İS TӘ Dİ Yİ İMİC DӘ GÖR MӘK XӘS TӘ -
Lİ Yİ QA NA DӘ RİN İŞ LӘ YİB. Mәhz bu amil cә miy yә tin in for ma si ya  tә -
mi na tın da ta raz lı ğı po zan qal ma qal lı  mә lu mat la rın mey da na
çıx ma sı na sә bәb olur. 

...MÜ NA Sİ BӘT LӘR SİS TE MİN DӘ  ma liy yә lәş mә yә alu dә çi li yin
miq ya sı bö yü dük cә DӘ YӘR LӘR DӘ Yİ ŞİR. Yax şı ya şa maq is tә yi nin
әsa rә tin dә olan adam ri fa hı na mi nә mә nә viy ya tı na xә ya nәt möv qe -
yin dә da ya nır. Cә miy yәt dә ba ya ğı laş ma, bә sit lәş mә ten den si ya sı
g ü c  l ә  n i r. Yük sәk ide al la rın, mә nә vi dә yәr lә rin bo şa lan ye ri nә ZİR-
 Zİ BİL do lur.  

2008
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İNFORMASİYA və İNSAN
Qә ri bә bir döv rә gә lib çat mı şıq. İN SAN la İN FOR MA Sİ YA  üz -

ü zә da ya nıb. İN SAN fә a liy yә ti nin, mü şa hi dә si nin vә zeh ni nin mәh su -
lu olan İN FOR MA Sİ YA bә şә riy yә ti ida rә et mә yә baş la yıb. Bu du rum -
da han sı da ha önәm li dir – qlo bal in for ma si ya cә miy yә ti nә doğ ru
is ti qa mәt lәn mәk mi, İN SAN ami li ni İN FOR MA Sİ YA nın fә sad la rın dan
qo ru maq mı??  

Ya şa dı ğı mız yü zil lik İN FOR MA Sİ YA әs ri dir. Biz dәn iz nsiz hәr gün
yüz lәr lә xә bәr şü u ru mu zun qa pı la rı nı dö yür. İN SAN ar dı -a ra sı kә sil -
mә yәn İN FOR MA Sİ YA axı nı na mә ruz qa lır. Çox bi lәn az ya şar , –  de -
yib lәr. Qey ri -i ra di bey ni mi zә ye ri di lәn AU Dİ O- Vİ ZU AL MӘ LU MAT LAR
hә ya tı mı zı zәn gin lәş dir mәk lә ya na şı öm rü mü zü gö dәl dir. İn for ma si -
ya laş ma qlo bal pro ses ol du ğun dan on dan qaç maq müm kün de yil. Bәs
qo run maq ne cә? İN FOR MA Sİ YA nın xe yi rin dәn fay da la na bil mә yәn
ADİ VӘ TӘN DAŞ onun zi ya nın dan ne cә ötüş sün? 

Aza cıq diq qәt et sәk gö rü rük ki, mü a sir dövr dә ev lә rin sәr hә di
çox ge niş lә nib. Di var lar ye rin dә qal sa da. İn di heç bir ai lә an caq öz
qay ğı la rıy la ya şa mır. Ça ğı rıl ma mış qo naq ki mi ev lә ri mi zә da xil olan,
say sız- he sab sız küt lә vi in for ma si ya va si tә lә ri nin yay dı ğı xә bәr lәr bi zi
biz dәn xә bәr siz yad lad la ra kök lә yir. İN SAN özü nә yad la şır. .. vә... yal -
nız bi o lo ji var lıq de yil, hәm dә so si al var lıq ol du ğu üçün qis mәn dә ol -
sa, özü nә yad ömür ya şa ma ğa mәc bur olur.  

Bә zәn әh va lı mı zı da gün әr zin dә qә bul et di yi miz İN FOR MA Sİ YA -
lar mü әy yәn lәş di rir. Sö zü mü zün- söh bә ti mi zin baş möv zu su na çev ri lir.
İn ter net dәn, te le vi zi ya vә ra di o dan, qә zet vә jur nal lar dan, rek lam lar-
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 dan  al dı ğı mız mә lu mat lar  dün ya gö rü şü mü zü ge niş lәn dir mәk lә bә ra -
bәr hәm şü u ru mu za, hәm psi xi ka mı za tә sir gös tә rir. Xa rak te ri mi zi,
dav ra nı şı mı zı for ma laş dı rır. Özü müz dә hiss et mә dәn şü u ru mu zun alt
qa tı na top la nan mә lu mat lar bi zi yön lәn di rir. Çox za man heç fәr qi nә
var mı rıq ki, adi mә i şәt dә, gün dә lik hә ya tı mız da qә rar la rın qә bul edil -
mә sin dә şü u ral tı na ötür dü yü müz (is tәr dü şü nül müş, is tәr qey ri -i ra -
di) in for ma si ya lar nә qә dәr hәl le di ci rol oy na yır. ..  

Bu pro ses yal nız FӘR Din hә ya tı ilә mәh dud laş mır, do la yı sıy la
CӘ MİY YӘ Tә dә sәs siz cә hök mü nü dik tә edir. İN FOR MA Sİ YA nın hök -
mü cә miy yәt dә bә zәn mü tә rәq qi, bә zәn isә ne qa tiv ten den si ya la ra
yol açır. VӘ TӘN DA ŞIN İN FOR MA Sİ YA YA MÜ NA Sİ BӘ Tİ  cә miy yәt dә ki
bir çox pro ses lә ri şәrt lәn di rir. Hә min pro ses lәr әmin -a man lı ğa da yö -
nә lә bi lir, qar şı dur ma ya da. BU, Bİ ZİM MӘ SU LİY YӘ Tİ MİZ DӘN ASI LI -
DIR. İn sa nın hәr han sı mә lu ma tı qav ra ma mә sә lә si mü rәk kәb
pro ses dir. Be lә ki, nә qә dәr in san var sa, o qә dәr dә dü şün cә tәr zi var.
Ada mın sa vad vә dün ya gö rüş sә viy yә si, xa rak te ri, mәş ğu liy yә ti, mә -
lu mat lı lıq dә rә cә si onun in for ma si ya dan doğ ru- düz gün baş çı xar ma -
sı na, ob yek tiv nә ti cә yә gәl mә si nә yar dım çı olur.  

Ger çәk lik bun dan iba rәt dir ki, ha zır ki dövr dә İN FOR MA Sİ YA -
nı sağ lam mәn tiq lә tәh lil et mә yi, ona ana li tik tә fәk kür lә, tәn qi di möv -
qe dәn ya naş ma ğı ba ca ran şәxs İN FOR MA Sİ YA nın ağa sı na çev ri lir.
On dan ye tә rin cә fay da la nır vә qa za nır. (Tә bii ki, bu mә qam da söh bәt
an caq mad di qa zanc dan get mir. ..) İN FOR MA Sİ YA nı kor tә bii qә bul
edәn lәr isә onun qu lu na çev ri lir lәr. Bu qә bil dәn olan adam lar al dıq la rı
yan lış mә lu ma tı araş dır ma dan, bir az da üs tü nә qo yub ötü rür lәr. Bu
hal da sub yek tiv möv qe ob yek tiv möv qe ki mi tәq dim olu nur. YAN LIŞ
İN FOR MA Sİ YA CӘ MİY YӘ TİN TA RAZ LI ĞI NI POZ DU ĞU Kİ Mİ, YAN LIŞ
QAV RA NAN  İN FOR MA Sİ YA DA İN SA NIN DA Xİ Lİ TA RAZ LI ĞI NI PO -
ZUR. Ya şa dı ğı, iş lә di yi mik ro mü hit dә düz gün möv qe seç mә si nә, cә -
miy yәt lә har mo ni ya da ya şa ma sı na ma ne olur.  

2008
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ƏLAHƏZRƏT  
İNFORMASİYANIN MÖHÜRÜ

Biz  İN FOR MA Sİ YA nın fe tiş lәş di yi za man kә si yin dә ya şa yı rıq.
İn di İN FOR MA Sİ YA fә a liy yәt vә hә yat an la mı na gә lib ça tıb, cә miy yә -
tin әsas tә lә ba tı na çev ri lib. İN FOR MA Sİ YA da im hә rә kәt dә dir, çox sü -
rәt lә dә yi şir, hәr an tә zә lә nir. Gә li şi ilә ge di şi bir göz qır pı mın da baş
ver sә dә, ic ti mai rә yә tә si ri uzun müd dәt qa lır. ӘLA HӘZ RӘT İN FOR-
 MA Sİ YA İC Tİ MAİ ŞÜ U RA ÖZ MÖ HÜ RÜ NÜ VU RUR.  

Bu mә kan da, yә ni qlo bal in for ma si ya mә ka nın da  ye ni ilә köh -
nә nin, doğ ru ilә ya la nın, fay da lı ilә zә rәr li nin sәr hәd lә ri ni mü әy yәn lәş -
dir mәk asan de yil. O ki qal dı çox us ta lıq la tәr tib olun muş qә rәz li
mә lu ma ta! Tә ca vüz kar er mә ni lә rin Azәr bay can xal qı na qar şı yö nәl -
miş in for ma si ya mü ha ri bә si bu na ba riz sü but dur. Bi zim tor paq la rı mı -
za, mil li mә dә niy yә ti mi zә, in cә sә nә ti mi zә, mәt bә xi mi zә göz di kәn vә
tez- tez Azәr bay can mu si qi si ni, mah nı la rı mı zı, lә ziz ye mәk lә ri mi zi 
vә s. öz adı na çı xan üz dә ni raq qon şu muz, bә zәn hәt ta bö yük sә nәt -
kar la rı mı zı da “ö zәl lәş dir mәk” iş ta ha sın dan әl çә kә bil mir. Hә min qә -
rәz li mә lu mat lar gec- tez tәk zib olun sa da, o mә lu mat la ta nış ol muş
heç dә bü tün in san la rın bey nin dә dü zә liş apar maq müm kün ol mur.
Ar tıq qa tar get miş olur. Bu, mә sә lә nin GÖ RÜ NӘN TӘ RӘ Fİ dir.

Mә sә lә nin GÖ RÜN MӘ YӘN TӘ RӘ Fİ isә GӘ LӘ CӘ Yİ MİZ OLAN
UŞAQ LA Rın for ma laş ma sı pro se si dir. Elekt ron in for ma si ya va si tә lә rin -
dәn mak si mum bәh rә lәn mәk im ka nı olan in di ki uşaq la rın  öz mil li
mәn su biy yә ti ni, adәt -ә nә nә lә ri ni bi lәn, soy- kö kü nә bağ lı şәx siy yәt ki -
mi ye tiş mә si dü şün dü rü cü prob lem dir. Çün ki elekt ron in for ma si ya mә -
ka nın dan hәr cür mә lu mat, bil gi al maq im kan la rı vә azad lı ğı olan
mü a sir uşa ğın se çim im kan la rı da ge niş dir. O se çi mi isә ötәn dövr lәr -
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dә ol du ğu ki mi yal nız ai lә vә mәk tәb tәr bi yә si de yil, hәm dә in for ma -
si ya cә miy yә ti nin özәl lik lә ri mü әy yәn lәş di rә cәk. ӘLA HӘZ RӘT İN FOR-
 MA Sİ YA UŞAQ LA RIN FOR MA LAŞ MA SI NA ÖZ MÖ HÜ RÜ NÜ VU RA CAQ.
Unut ma yaq ki, vir tu al in for ma si ya mә ka nın da İN SAN şü u ru nun, tә -
fәk kü rü nün ma ni pul ya si ya olun maq im kan la rı da ha ge niş dir. İN SAN
zә ka sı nın icad vә ix ti ra et di yi mad di- mә nә vi ne mәt lәr bol lu ğun da
UŞAQ ZEH Nİ düz gün  ori en ta si ya gö tür mәk dә çә tin lik çә kir.  

İn for ma si ya- kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı nın hә ya tı mı zın va -
cib fak to ru na çev ril di yi ha zır ki dövr dә in for ma si ya cә miy yә ti nә
in teq ra si ya müt lәq dir. Vә bu mә qam da İN FOR MA Sİ YA nın gә rәk li li yi,
in for ma si ya mü hi ti nin vә vәr diş lә ri nin zә ru ri li yi sü bu ta eh ti ya cı ol ma -
yan AK Sİ OM dur. Pa ra dok sal hal bu dur ki, İN FOR MA Sİ YA bә şәr öv la -
dı nı hәm cәzb edir, hәm dә özün dәn itә lә yir. Do lu ki mi İN SA Nın ba şı na
ya ğan  xә bәr lәr bә zәn onu yo rur. Vax ta şı rı in san bey ni gә rәk siz yük -
dәn xi las ol maq is tә yir. Da nıl maz fakt dır ki,  ӘLA HӘZ RӘT İN FOR MA -
Sİ YA nın qa tı du ma na bü rü dü yü XXI әs rdә İN SAN özü nün ya rat dı ğı әn
mü a sir tex no lo gi ya la rın köl gә sin dә qa lır. İKT – in for ma si ya- kom mu ni -
ka si ya tex no lo gi ya la rı hә ya tı mı za vә mә i şә ti mi zә da ha dә rin dәn nü -
fuz et dik cә İN SAN ami li tәd ri cәn ar xa pla na ke çir. İN FOR MA Sİ YA
cә miy yә tin dә in sa nın so si al ma raq la rı müt lәq qo run ma lı dır. Bu nun
üçün öl kә lә rin qa nun ve ri ci or qan la rı bir sı ra qa nun lar qә bul edib lәr
vә zә ru rәt ya ran dıq ca ye ni lә ri dә qә bul olu nur. Am ma iş bu nun la bit-
 mir. 

Gә lә cәk dә ne cә ola caq vә bu pro ses dün ya nı ha ra apa ra caq, –
bәl li de yil. Bәl li olan bu dur ki, şәx siy yәt lә in for ma si ya ara sın da kı qar -
şı lıq lı mü na si bәt dә tәd ri cәn ikin ci önә ke çir vә İN SAN “İn for ma si ya
tә rә fin dәn ida rә olun maq mı, in for ma si ya nı ida rә et mәk mi?” – su a lı
qar şı sın da qa lır. 

2008
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TƏRƏQQİ və PSİXOLOGİYA
SÜ RӘT ӘS Rİ ye ni im kan lar la ya na şı, ye ni prob lem lәr dә gә ti -

rib. Cә miy yә tin in ki şaf sә viy yә si nin yük sә liş di na mi ka sıy la İŞ SİZ Lİ YİN
ar tım di na mi ka sı ara sın da mü şa hi dә olu nan pa ra lel lik ha zır da dün ya
döv lәt lә ri nin ak tu al prob lem lә ri sı ra sın da yer alıb. İN SAN ami li nә tә -
lә ba tın azal ma sın da tex no lo gi ya la rın sü rәt li in ki şa fı mı bö yük rol oy na -
yır, dün ya nı bü rü yәn qlo bal ma liy yә böh ra nı mı, di gәr amil lәr mi? Biz cә,
ha mı sı. Be lә şә ra it dә ÖZÜ NÜ İ FA DӘ İM KAN LA RI MӘH DUD LA ŞAN
ŞӘXS AQ RES SİV LӘ ŞİR. Әt ra fı na, xü su si lә uğu ru- qa zan cı göz qa maş -
dı ran la ra qar şı qә zәb li olur. Yox sul tә bә qә nin var lı tә bә qә yә dö züm-
 süz lü yü nün kö kün dә bu amil xü su si çә ki yә ma lik dir. İs tәr mik ro,
is tәr sә dә mak ro mü hi ti nә qar şı әn la qeyd adam be lә cә miy yә tә gә -
rәk li li yi ni duy ma yan da, özü nә tә lә bat ol ma dı ğı nı gö rәn dә bәd bin lә -
şir, pes si miz mә qa pı lır. İŞ SİZ Lİ YİN miq yas la rı nın dur ma dan
ge niş lәn mә si nә ti cә sin dә min lәr lә adam ai lә si ni, gü zә ra nı nı tә min et -
mәk üçün möv cud im kan la rın dan da ha aşa ğı sә viy yә li iş lәr lә ra zı laş -
maq mәc bu riy yә tin dә qa lır. .. ÜST QAT DA do la nı şı ğın pis lәş mә si lә
özü nü bü ru zә ve rәn bu pro ses, ALT QAT DA  in sa nın psi xo lo ji du ru-
 mun da cid di dә yi şik lik lәr lә mü şa yi әt olu nur. 

Tә zad lar la do lu zә ma nә dә ya şa yı rıq. Bir yan dan da im ye ni lә -
şәn, tәk mil lә şәn mә i şәt tex no lo gi ya la rı nın  küt lә vi su rәt dә ev lә rә ayaq
aç ma sı hә ya tı mı zı ra hat lan dı rır, di gәr tә rәf dәn sә ida rә vә mü әs si sә -
lәr dә ge niş tәt biq olu nan ye ni tex ni ka lar, av to mat laş dır ma sa yә sin dә
can lı ic ra çı la ra  eh ti yac aza lır. YA RA NAN TӘRS MÜ TӘ NA SİB LİK 
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CӘ MİY YӘ TİN PSİ XO LO Gİ YA SIN DA YE Nİ GӘR GİN LİK OCA ĞI NA ÇEV -
Rİ LİR. İn di alim lәr hәt ta ev iş lә ri ni gör mәk çün ro bot -in san ha zır la yır -
lar vә hә min  ro bot la rın ge niş  tәt biq edi lә cә yi gün o qә dәr dә uzaq da
de yil dir. El mi- tex ni ki tә rәq qi nin ra ket sü rәt li in ki şa fı kadr la rı öz pe şә -
yö nüm lә ri ni dә yiş mәk, döv rün tex ni ki in ki şaf sә viy yә si nә uy ğun laş -
maq zә ru rә ti ilә qar şı- qar şı ya qo yur.  

Döv rün am bi si ya la rı cә miy yә tin hәr bir üz vü nü da ha dә rin dü -
şün mә yә, möv cud әq li -in tel lek tu al po ten si a lı nı mak si mum mey da na
qoy ma ğa va dar edir. Bu ge di şat la “MÜ TӘ XӘS SİS” ola raq İN SA NIN
DӘ YӘ Rİ nin STRA TE Jİ MӘ SӘ LӘ LӘ Rİ HӘLL ET MӘK qa bi liy yә ti nә uy -
ğun mü әy yәn lәş di ri lә cә yi gün sü rәt lә ya xın la şır. Hә yat gös tә rir ki, XXI
әs rin in sa nı döv rün tem pi nә uy ğun laş ma ğı, hәd siz cәld, de mәk olar
“İ Kİ DAŞ ARA SIN DA” qә rar qә bul et mә yә ha zır ol ma ğı, ma nevr et -
mә yi ba car ma lı dır. Hә yat bi zi elә vә ziy yәt lәr lә qar şı laş dı rır ki, uzun -u -
za dı dü şün mә yә, gö tür- qoy et mә yә vaxt qal mır. Әhә miy yәt li olan
qә rar la rı bә zәn qaç ha qaç da, aya qüs tü qә bul et mәk la zım gә lir. Eti raf
edәk ki, bu hal da sәh vә yol ver mәk eh ti ma lı mız da xey li ar tır. 
La kin. .. anın da ca  qә ra ra gәl mә yi, vә ziy yә ti dәr hal dә yәr lәn dir mә yi
ba ca ran şәxs gü nün nәb zi ilә har mo ni ya da ya şa yır, ba car ma yan isә
hә ya tı nı tәn zim lә yә bil mir. Han sı sa im kan la rı әl dәn ver miş olur.  

Zә ma nә mi zin ten den si ya sı gös tә rir ki, OPE RA TİV QӘ RAR QӘ -
BUL ET MӘK, DӘR HAL RE AK Sİ YA VER MӘK ba ca rı ğı tez lik lә çox şe yi
hәll edә cәk. Hәt ta in sa nın ya şam tәr zi nә vә mә nә vi alә mi nә yad olan
bir çox şey lә rә uy ğun la şa bil mә si (ey ni za man da öz mә ni ni qo ru ma -
sı), ya xud nә lәr dәn sә vax tın da im ti na et mә si onun gә lә cәk hә ya tı nı
yön lәn di rә cәk. Psi xo loq la rın mәs lә hә ti nә  qu laq as saq, CӘLD ORİ EN-
 TA Sİ YA GÖ TÜR MӘ Yİ VӘR Dİ ŞӘ ÇE VİR MӘ Lİ YİK. Tәh lil lәr bu nu de mә -
yә әsas ve rir ki, zә ma nә miz dә ÖMÜR dә FUN DA MEN TAL LI ĞIN DAN
ÇI XIB, adi lә şib, gün dә lik, BU AN LIQ  MA TE Rİ YA YA çev ri lib.

2008
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AZADLIQMI, 
HEGEMONLUQMU ?..

Biz dәn o qә dәr dә uzaq laş ma mış 20-ci yü zil li yin 80-ci il lә rin dә
mә i şә ti mi zә “dö yüş” film lә ri ayaq aç ma ğa baş la dı. Da ğıl maq da olan
SSRİ qa la sı nın ki li di lax la yan qa pı la rın dan qa çaq yol la öl kә yә da xil
olan “dö yüş ” vә “dәh şәt” film lә ri ilk vaxt lar ma raq la, qor xu vә hә yә -
can la iz lәn di, “ye ni lik” ki mi çox diq qәt çәk di.  Tәd ri cәn ye ni yet mә lә -
rin әsas әy lәn cә si nә çev ril di. Uşaq dün ya sı na yol ta pın ca şü ur la rı әsir
gö tür dü. Nә ti cә si göz qa ba ğın da dır. İn di ki uşaq lar bir- bi ri nә şәf qәt
gös tәr mәk dәn çox, әziy yәt ver mәk dәn hәzz alır lar. Az yaş lı lar ara sın -
da qәd dar lıq, aman sız lıq xa rak te rik xü su siy yә tә çev ri lir. Hәm ya şı dı nı
döy mәk, in cit mәk, nә yin ba ha sı na olur -ol sun әt ra fın da kı lar üzә rin dә
qә lә bә çal maq, qa lib lik id di a sı – seyr edi lәn film lәr dәn kör pә psi xo lo -
gi ya sı na ho pan  zә hәr özü nü be lә nü ma yiş et di rir.  

Da ha son ra әca ib- qә ra ib te le se ri al lar ayaq aç dı ev lә rә. Bu mәr -
hә lә dә in san la ra qey ri-s tan dart әx laq tәr zi, yad dav ra nış tәl qin olun -
du. Müt lәq lә şәn AZAD İN SAN İDE YA SI XA O TİK CӘ MİY YӘ TİN
BÜ NÖV RӘ Sİ Nİ QOY DU. Bü tün bun lar ki no lar dan şü ur la ra, şü ur lar dan
psi xo lo gi ya müs tә vi si nә,  ora dan da hә yat vә mә i şә ti mi zә si ra yәt et -
di. İs tәk lә ri nә çat maq üçün hәr yo lu mәq bul sa yan se ri al qәh rә man -
la rı cә miy yәt dә daş laş mış etik nor ma la rı al t-üst et di lәr. ÜST QAT DA
de mok ra tik cә miy yәt vә in san azad lı ğı na hör mәt ki mi qә lә mә ve ri lәn
hә min ten den si ya ALT QAT DA mәkr li mәq sәd lә rin da şı yı cı sı ol du. Ay-
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 lar la te le ek ran lar dan ev lә ri mi zә dür tü lüb az qa la ai lә üz vü nә çev ri lәn
hә min ob raz la rın can lan dır dı ğı ya şam tәr zi әs lin dә ai lә da xi lin dә, doğ -
ma lar ara sın da to xu nul maz sa yı lan sa hә lә rin TO XU NUL MAZ LIQ STA-
 TU SU NU lәğv et mә yә yö nәl dil miş di. Döv lә tin әsa sı olan ai lә nin
da yaq la rı sar sı dı lır dı. Hә min film lәr dә ata nın vә ya ana nın öz öv la dı -
nın sev gi li si nә, ya xud hә yat yol da şı na göz dik mә si vә ya әk si nә, oğu -
lun- qı zın öz va li dey ni nin tә rәf- mü qa bi li ilә mәh rәm mü na si bәt dә
ol ma ğa can at ma sı ki mi ey bә cәr lik lәr adi hә yat nor ma sı ki mi tәq dim
olu nur du. (Mә sә lәn, “San ta Bar ba ra”, “Meh ri ban düş mәn” vә di gәr
te le se ri al lar da. Bu sa yaq mi sal la rın sa yı nı is tә ni lәn qә dәr ar tır maq
olar.) Cә miy yәt dә, in san lar ara sın da kı mü na si bәt lәr dә mü qәd dәs heç
nә yә yer qoy ma yan o tip әx laq tәr zi bö yü mәk dә olan nәs lә tә sir siz
qal ma dı, hә lә for ma laş ma mış xa rak ter lә rә ya ban çı ça lar lar aşı la dı.  

O film lә ri çә kәn lәr, ya xud si fa riş ve rәn lәr vә ona ma liy yә ayı ran -
lar in cә sә nә tin in san şü u ru na tә sir im kan la rı nı yax şı bi lir lәr. Mәn cә, bu
yol la tәl qin olu nan hә yat tәr zi bö yük mәq sәd lә rә he sab lan mış ek spe -
ri ment dir. Am ma gö rü nәn bu dur ki, “bö yük” de di yi miz o mәq sәd lәr
yax şı an lam da bö yük de yil dir. Son nә ti cә dә  bә şә riy yә ti mәh vә rin dәn
çı xa rıb dün ya miq yas lı xa o sa sü rük lә mә yә yö nәl di lib. Çün ki heç bir
FӘR DİN AZAD LI ĞI CӘ MİY YӘ TİN HÜ QUQ vә MӘ NA FE YİN DӘN ÜS -
TÜN TU TU LA BİL MӘZ. İn sa nın in sa na mü na si bә tin dә qәd dar lıq, eti -
na sız lıq, qar şı da kı nı әzib keç mәk mey li güc lәn dik cә bә şәr öv la dı
mә nә vi ba xım dan yox sul la şır. Ay rı -ay rı fәrd lә rin mә nә viy yat sız laş ma -
sı son he sab da cә miy yә tin mü qa vi mәt qa bi liy yә ti ni zә if lә dir. Bәl kә dә
BU AY SBER QİN ALT QA TIN DA DÜN YA NIN İDA RӘ OLUN MA SI NI
ASAN LAŞ DIR MAQ MӘK Rİ DU RUR. Vә  bu pro ses DÜN YA HE GE MON -
LU ĞU id di a sın dan qay naq la nır. Bәl kә dә. 

2008
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BUGÜNÜMÜZDƏN  
BOYLANAN  SABAH

...XX әs rin 50-60-70-ci il lә rin dәn bәhs edәn ki no la ra ba xan da
mә nә vi ra hat lıq du yu ruq. O döv rün in san la rı gö zü mü zә az qa la
sa kit lik, meh ri ban lıq, sәbr, tәm kin vә şәf qәt mü cәs sә mә si ki mi gö -
rü nür. Bәl kә dә hә yat da be lә ol ma yıb, bü tün bun lar sse na rist vә re-
 jis sor tә xәy yü lü nün mәh su lu dur. Hәr hal da nә zә rә al saq ki, hәr bir
sә nәt әsә ri, in cә sә nәt nü mu nә si ya ran dı ğı döv rün bә dii ini ka sı dır, on -
da hә min film lәr dә gör dük lә ri mi zin dә әsa sәn re al lı ğı әks et dir di yi fik -
riy lә ra zı laş ma lı yıq. 

XXI әs rin bi rin ci onil li yin dәn o döv rә boy la nan da yal nız elm vә
tex ni ka nın de yil, hә ya tı mı zın da nә qә dәr sü rәt gö tür dü yü nün fәr qi -
nә va rı rıq. Cә miy yә tin in ki şaf sә viy yә si mü qa yi sә yә gәl mәz dә rә cә dә -
dir. Dün ya nı ağu şu na alan qlo bal laş ma pro se si  öl kә lә ri vә xalq la rı
ya xın laş dı rıb. Sәr hәd lәr açı lıb. Mü a sir in san dün ya nın is tә ni lәn böl gә -
si ni gә zib- do laş maq, әn azın dan vir tu al sә ya hә tә çıx maq im ka nı na
ma lik dir. Am ma ge niş lә nәn im kan lar mü qa bi lin dә vax tı mız da ra lıb.
San ki sut ka mız 24 sa at de yil. Hәt ta mә i şә ti mi zә dә rin dәn nü fuz edәn
tex ni ka be lә bi zi vaxt qıt lı ğın dan xi las edә bil mir. Ob raz lı de sәk, MÜ -
A SİR İN SAN DÖVR LӘ AYAQ LA ŞA BİL MӘK, MAK RO MÜ Hİ TİN DӘ Kİ RӘ -
QA BӘ TӘ DA VAM GӘ TİR MӘK ÜÇÜN QA ÇIŞ VӘ ZİY YӘ TİN DӘ QA LIR.
So si o loq la rın tәd qi qat la rı da gös tә rir ki, mü a sir in san acıq lı dır, hirs li -
dir, әsә bi dir, höv sә lә siz dir. O DA İM TӘ LӘ SİR, HAN SI SA FÜR SӘ Tİ ӘL -
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DӘN VE RӘ CӘ YİN DӘN, NA MӘ LUM ŞAN SI İTİ RӘ CӘ YİN DӘN QOR XUR.
Stress vә ziy yә ti hәr ad dım da onu mü şa yi әt edir. Be lә ki, XXI yü zil lik -
dә ra ket sü rә ti lә irә li lә yәn el mi- tex ni ki tә rәq qi, dә yi şәn dә yәr lәr, öz
sürp riz lә ri ni şә la lә ki mi in san la rın ba şı na yağ dı ran hә yat in san la ra
mad di- mә nә vi ne mәt lәr bol lu ğu ilә ya na şı, hәm dә gәr gin lik “bәxş”
edir. Sü rәk li dә yi şik lik lәr axı nın da tәng nә fәs olan in san ra hat lı ğı nı iti -
rir. Hә ya tı mı za nü fuz edәn stress si tu a si ya sı ön cә psi xo lo gi ya mı za si -
ra yәt edir, son ra ya şam tәr zi nә çev ri lir. 

MÜ A SİR İN SA NIN PSİ XO LO Jİ DU RU MU GӘR GİN DİR. Bu fakt
mәh kә mә sa lon la rın da apa rı lan din lә mә lәr dә ci na yәt ha di sә lә ri ni do -
ğu ran sә bәb ki mi ön cül yer dә dir. Bu amil prob lem li do ğu lan kör pә lә -
rin ana la rı nı mü a yi nә edәn dә da ha qa ba rıq üzә çı xır. Bu mә qam
az yaş lı uşaq la rın oyun vә әy lәn cә pro ses lә rin dә öz tә za hü rü nü ta pır.
Bö yü mәk dә olan nә sil yaş lı nә sil lә mü qa yi sә dә in for ma si ya kom mu-
 ni ka si ya tex no lo gi ya la rı döv rü nә xas çox lu üs tün  qa bi liy yәt lә rә ma -
lik ol sa da, mә nә vi dö züm lü lük dә ona udu zur.  

2008  
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QƏLƏMİN  AĞIR MƏSULİYYƏTİ
Bә zәn әsәr lә ri nin vur ğu nu ol du ğun  әdib lә tә sa dü fi ta nış lıq bü -

tün tә әs sü rat la rı nı  al t-üst edir. Ya ra dı cı lı ğın da tәl qin et di yi uca mә -
ram la rın mü qa bi lin dә ya za rın  özü nün nә qә dәr cı lız adam ol du ğu
mey da na çı xır. Sar sı lır san. Be lә mә qam da özü nü al da dıl mış ki mi hiss
edәn lәr dә olur. Tәb liğ et di yi ide al lar la şәx siy yә ti, ya şam tәr zi çox
fәrq lә nәn sә nәt kar in sa nın  cә miy yә tә eti ba rı nı azal dır.  

... Şәx siy yә ti ilә ta nış lıq dan son ra әsәr lә ri nin dә göz dәn düş -
mәk  tәh lü kә si  әsa sәn ya zar la rı –  şa ir vә ya zı çı la rı, jur na list lә ri tәh -
did edir. Çün ki sә nә tin di gәr növ lә rin dә onu ya ra da nın şәx siy yә ti
in san lar çün o qә dәr dә önәm li ol mur. Yә ni na dir me mar lıq abi dә si nә
ta ma şa edәn dә, hey kә lin es te tik gö zәl li yin dәn zövq alan da, dü şün dü -
rü cü rәsm әsә ri nә ba xan da, mu si qi nin ecaz kar alә mi nә da lan da heç
kәs de mir ki, “mü әl lif özü na qis adam dır, әsә ri ni yә be lә gö zәl ya ra -
dıb? ..”. Am ma yaz dı ğı fi kir lәr lә sür dü yü hә yat tәr zi üs t-üs tә düş mә yәn
ya zı çı dәr hal qı naq ob yek ti nә çev ri lir. Çün ki qә lә min mә su liy yә ti ağır -
dır. 

Bәdii, yaxud publisistik yazını oxuyan vә bir imzanı ardıcıl
izlәyәn  şәxs bәyәndiyi müәllifi öz nәzәrindә fetişlәşdirir, zәnn edir ki,
“bunu yazan, mәnәvi- әxlaqi dәyәrlәr aşılayan şair, yazıçı, jurnalist
özü dә yәqin ki, belә yaşayır”. Elә nәzәrindә ilahilәşdirdiyi yazarla
şәxsәn tanış olduqdan, onu yaxından tanımaq imkanı qazandıqdan
sonrakı sarsıntının kökündә dә bu yanlış düşüncә dayanır.
Şüuraltındakı illüziya dağılan kimi yanılmış fәrd dayanıqsız vәziyyәtә
düşür, güvәncini itirir. Real hәyatda isә sәnәtkarın  şәxsiyyәti ilә
yaradıcılığının bir-birini tamamlaması nadir hadisәdir.  

2007
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TƏRS MÜTƏNASİBLİK
Ne cә olur ki, mil lә tin ta ri xi nә vә ta rix bo yu ye tiş dir di yi bö yük

şәx siy yәt lә rә la qeyd möv qe dәn ya na şan, mü a sir lә ri nә mü na si bәt dә
bә sit dü şün cә li, mә i şәt dә  na qis dav ra nış lı, öz mә na fe yi ni hәr şey dәn
üs tün tu tan, әl dә edә bi lә cә yi  mad di qa zanc na mi nә iy nә nin gö zün -
dәn keç mә yә ha zır olan YA ZAR әsәr lә rin dә yük sәk ma te ri ya dan bәhs
edә bi lir, mil li men ta li te tә vә bә şә ri dә yәr lә rә üs tün lük ve rir, hu ma n-
izm vә hә qi qәt car çı sı na çev ri lir? Özün dә ol ma yan key fiy yәt lә ri po e -
zi ya sın da, nәs rin dә, pub li sis ti ka sın da tәb liğ edәn sә nәt ka ra hә yat
hik mәt lә ri ni yaz dı ran han sı qüv vә dir? Qә lә min qüd rә ti, is te da dın gü -
cü, yox sa il ham pә ri si? Bәl kә dә bir  in san ki mi şәx siy yә tin dә ki na qis-
 li yi kom pen sa si ya et mәk eh ti ya cı?!  

Hә yat gös tә rir ki, yax şı әsә rin mü әl li fi nin dә yax şı adam ol ma -
sı müt lәq de yil. Sә nәt kar da adi adam dır. Qey ri -a di mәx luq de yil dir.
Güc lü vә zә if tә rәf lә ri var. Me da lın iki üzü ki mi. Güc lü tә rә fi sә nәt ka -
rın ya ra dı cı lı ğın da öz әk si ni ta pır. Zә if tә rә fi mә i şәt dә, gün dә lik
hә yat da, adi in sa ni mü na si bәt lәr dә tә za hür edir.  

Bu yer dә ya dı ma mәş hur fran sız ak tyo ru Lui de Fyu nes dü şür.
Ya rat dı ğı ko mik ob raz lar mil yon lar la in sa nı gül dür mә yә qa dir olan,
bü tün dün ya da se vi lәn, әvәz siz  ko me di ant ki mi ta nı nan bu sә nәt kar
re al hә yat da çox qa ra qa baq, cid di vә qa ra din mәz  bir şәxs olub. Bö -
yük sә nәt kar la rın hә ya tın da be lә fakt lar çox dur. Bu qә bil dәn olan tәrs
mü tә na sib lik lәr sә nәt mә qa mın da, ya ra dı cı lıq pro se sin dә sә nәt kar da
iki lәn mә ha di sә si nin nә ti cә si ki mi or ta ya çı xır. 

2007 
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“VƏTƏNPƏRVƏR”  MÜHACİR
Ha mı gi ley lә nir ki, dün ya nın mi zan- tә rә zi si po zu lub. Әgәr hә rә -

miz bir yan dan әyi rik sә, bu dün ya ne cә dü zәl sin? ... 
Cә miy yәt şәx siy yә tin qa bi liy yә ti ni vә ener ji si ni düz gün is ti qa -

mәt lәn dir mә yi ba car ma yan da, tәn zim lә mә yәn dә fә la kәt baş ve rir. Hә -
ya tın keş mә keş lә ri qar şı sın da du ruş gә ti rәm mә yib do la şı ğa dü şәn
fәrd cә miy yәt üçün tәh lü kә yә çev ri lir. “VӘ TӘN PӘR VӘR” MÜ HA CİR dә
be lә lә rin dәn bi riy di. Özü nü si ya si ba xış la rı na gö rә tә qib olun muş ki -
mi qә lә mә ve rir di yad öl kә dә. Әs lin dә qür bә tә üz tut maq dan mәq sә -
di şәx si prob lem lә ri ni hәll et mәk idi. Pul qa zan maq, sәr vәt sa hi bi
ol maq, ağ gü nә çıx maq  is tә yir di. Doğ ma yurd da gә tir mә yәn bәx ti ni
yad di yar da sı na ma ğa qә rar lıy dı. Ai lә si nin iq ti sa di du ru mu nu Vә tә nin
si ya si imi ci nә zәr bә vur maq ba ha sı na yax şı laş dı ra caq dı “VӘ TӘN PӘR -
VӘR” MÜ HA CİR. Am ma bu nun fәr qin dә de yil di. Vә tә nә  ar xa çe vir diy -
ni dәrk et mir di. Özü nü öl kә dәn giz li yol la qaç ma ğa va dar edil miş
vә tәn pәr vәr ki mi gös tә rir di. Şәx si mә na fe yi na mi nә Azәr bay ca nın de -
mok ra tik imi ci nә zәr bә vu rur du. 

Be lә lә ri nin sa yı ar tdıq ca in san hü quq la rı nın vә de mok ra ti ya nın
ke şi yin dә da ya nan bey nәl xalq qu rum la ra tәq dim olu nan he sa bat lar -
da  doğ ma öl kә yә qar şı әks ar qu men tә çev ri lir di lәr. Müs tә qil li yi mi zi
gö zü gö tür mә yәn lәr bu fakt lar dan ge ni nә- bo lu na is ti fa dә edir di lәr.
Am ma... “VӘ TӘN PӘR VӘR” MÜ HA CİR hәr yer dә ağız do lu su Vә tә ni nә,
xal qı na mә hәb bә tin dәn dәm vu rur, mil lә ti nin “sәr vә ti ni da ğı dan la rı”
lә nәt lә yir, “ne çә ki mә nim ki mi oğul lar bu gün dә ya şa yır, bu öl kә dü -
zә lәn de yil” ,– de yir di. Vә tә ni nә, döv lә ti nә mә nәn xә ya nәt et di yi ni, gi-
 ley li ol du ğu du ru mu dü zәlt mә yә yox, pis lәş dir mә yә xid mәt et di yi ni
ya an la mır, ya da an la maq is tә mir di...  

2007
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QÜRBƏT
QÜR BӘT DӘ YA ŞA YA Nın göz lә rin dә dә rin kә dәr qa tı var dı. Çöh -

rә si gül sә dә,  göz lә ri heç vaxt gül mür dü. San ki için dә ki se vinc duy -
ğu su nu zin da na sa lıb qa pı sı nı bәrk -bәrk ki lid lә miş di lәr. Aça rı da
ağ la gәl mәz yer dә giz lәt miş di lәr. Göz lә ri  elә qәm li idi ki... 

O,  qür bә tә hәrb çi ilә ai lә qu ran da gәl miş di. Vә tәn dәn, әziz lә -
rin dәn  ay rı düş mә yin mü vәq qә ti ol du ğu nu zәnn edir di lәr. Fә lә yin iş -
lәk lә rin dәn xә bәr siz di lәr. Az keç mә miş so vet im pe ri ya sı  –  xalq lar
hәbs xa na sı da ğıl dı. Za hi rәn dün ya elә bil di ki, bağ lı  sәr hәd lәr açıl dı.
Әs lin dә isә SSRİ de yi lәn mә kan da xi lin dә sәr hәd lәr bun dan son ra qa -
pan dı. Ta ri xin bir dö nü şü mil yon la rın ta le yin dә әk s-sә da tap dı. Or bi -
tin dәn çıx mış peyk vә ziy yә ti nә dü şәn in san ta le lә ri heç kә si
dü şün dür mür dü. DÜN YA bun dan son ra bir da ha  “SO Sİ A LİZM VӘ 
KA Pİ TA LİZM” de yi lәn  İKİ QU CAQ DA ÇA BA LA MA YA CAQ DI. Önәm li
olan bu idi!  Sü qu ta uğ ra yan föv qәl döv lә tin xә ra bә lik lә ri al tın da әzi -
lәn lә rә fi kir ve rәn yo xuy du. Mәr kә zi ida rә çi lik sis te mi nә ta be çi lik ara -
dan qalx dı ğın dan so vet or du sun dan tәr xis olu nan yük sәk rüt bә li
hәrb çi lә rә doğ ma res pub li ka la rı be lә qu ca ğı nı aç ma dı. Hә ya tı nı föv qәl
döv lә ti qo ru ma ğa hәsr et miş mü qәd dәs pe şә sa hib lә ri heç kә sә gә -
rәk ol ma yan ar tıq yü kә çev ril di lәr. Xә ri tә si dә yi şәn vә tә nin  ke şik çi lә ri
üçün bu du rum әsl fa ci әy di. Acı vә әda lәt siz hә qi qәt lә baş- ba şa qal -
mış dı lar. Bu, tar- mar olan ic ti ma i- si ya si qu ru lu şun, özü nü doğ rult ma -
yan so si a lizm sis te mi nin 70 il әsa rәt dә sax la dı ğı vә tәn daş la rı na
vur du ğu növ bә ti zәr bәy di. Doğ ma la rın dan uzaq da  ya şa maq mәc bu -
riy yә ti nә qat la şan la rın “mü ka fa tıy dı”.  

... Qür bәt doğ ma laş dıq ca vә tәn әl çat maz, ün yet mәz mә ka na
çev ril miş di.  Doğ ma la rın hәs rә ti qәl bi nә çök müş dü. Pa ra dok sa bax ki,
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QÜR BӘT DӘ YA ŞA YA Nın öv lad la rı üçün vә tәn elә bu qür bә tin özüy -
dü. Onu in ti zar da bo ğan, ru hu nu әzәn  qür bәt.  Me şә lә rin әha tә sin -
dә yer lә şәn ki çik hәr bi şә hәr ci yә min bir tel lә bağ lan mış dı lar.
Gü vәn dik lә ri döv lәt da ğı lan dan son ra doğ ma yurd la ra üz tu tan köç
kar van la rı ge ri dön müş, bәx ti gә ti rәn lәr mül ki ida rә lәr dә işә yer lәş -
miş di lәr. Qür bәt dә ya şa ma ğa evi, ye mә yә çö rә yi var dı. Bu ra da kı mik -
ro mü hit dә sa yı lıb- se çi lir di. İl lәr ona tә zә ta nış lar, rә fi qә lәr, ai lә vi
dost lar bәxş et miş di. Za hi rәn hәr şey qay da sın day dı. Am ma da xi lin -
dә giz lәn miş nis gil  QÜR BӘT DӘ YA ŞA YA Nı  üzür dü. Vә tәn hәs rә tiy lә
yo la sal dı ğı il lә ri ona heç  kәs qay ta ram ma ya caq dı. İçin -i çin ya nır dı.
Bә bәk lә rin dәn kә dәr si lin mir di. Çöh rә si gül sә dә,  göz lә ri heç vaxt
gül mür dü!.. Heç vaxt. 

2006 



37

I Fəsil.  DÜŞÜNCƏLƏR

SOYQIRIM
Şә hәr dә ağac la rın soy qı rı mı baş lan mış dı. Ya şı na, ba rı na, fay -

da sı na bax ma dan  aman sız ca sı na qı rır dı lar ağac la rı. Xü su si lә ge cә sa -
at la rın da. Ti kin ti şir kәt lә ri ağac la ra qә nim kә sil miş di lәr. Әn qa tı
düş mәn dәn qi sas alır mış lar ki mi dav ra nır dı lar tә bi ә tin bu mә sum gö -
zәl lә ri ilә. Bul do zer lә rin ba şı na- gö zü nә dö yә- dö yә qır dı ğı  ağac la rın
şaq qıl tı sı sa kin lә rin yu xu su na ha ram qa tır dı. Ürәk ağ rı sı tu tur du lar.
Nә ya zıq ki, bu әmә li tö rә dәn lә rin vic da nı sız la mır dı. Bul do zer lә rin
tap da ğı na mә ruz qa lan qo ca man ağac lar sa hә lәm- hә lәm ram ol mur-
 du lar. Hәr zәr bә dәn son ra baş la rı nı di kәl dib “mәn va ram”, – de yә
mey dan oxu yur du lar.  

Xü su si lә may ayın da, yaz gü nü kә si lәn ağac la rın ah -na lә si    ye -
ri- gö yü yan dı rır dı. Ağac la rın göz yaş la rı nә vaxt sa bu hök mü ve rәn lә ri
öz se lin dә bo ğa caq dı. Sü rәt lә sey rә lәn ya şıl lı ğın yox lu ğun da eko lo gi -
ya kor la nır dı. Ha va da ok si ge nin miq da rı aza lır dı.  Tor pa ğın da ya nıq lı -
ğı zә if lә yir di. Sü rüş mә yә meyl li lik ar tır dı. 

...Yüz il ke çә cәk, tә bi әt bu soy qı rı mın qi sa sı nı ala caq dı. Tor pa -
ğın dә rin qat la rı na iş lә yәn ağac kök lә ri vә ri şә lә ri çü rü dü yün dәn ya -
ğış lar tor pa ğı aşın dı ra caq dı. Tor paq sü rüş mә lә ri in ten siv lә şә cәk di. Yaz
ay la rın da gә lәn sel su la rı ağac la rın ye rin dә ucal dıl mış göy dә lәn lә ri qu -
ca ğı na alıb apa ra caq dı.  Se lin ağu şun da oyun caq ki mi atı lıb- dü şәn
göy dә lәn lәr oke a nın di bi nә gö mü lә cәk di. Ya yın bür kü sün dә köl gә sin -
dә dal da lan ma ğa qol lu- bu daq lı ağac qal ma dı ğın dan in san lar xәs tә lә -
nә cәk di lәr. Qo run maq çün ağac- çә tir ta pa bil mә di yin dәn tor pa ğın üzü
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gü nә şin yan dı rı cı şü a la rın dan ca dar- ca dar ola caq dı. Çat lar dә ri nә iş -
lә yә cәk, yar ğan lar әmә lә gә lә cәk, tor paq onu ağac sız qo yan la rı Ye -
rin tә ki nә gö mә cәk di. Tә bi ә tә zülm edәn İn san onun hü cu mu na
mә ruz qa la caq dı. Sәbr ka sa sı do lan  Tә bi әt qi sa sı nı cә mi bә şәr öv la -
dın dan ala caq dı. Qu ru nun odu na yaş da ya na caq dı. İl lәr uzu nu da vam
edәn ağac  soy qı rı mı nın әvә zi ni ha mı ödә yә cәk di.  

Bü tün fә la kәt lәr gә lә cәk dә – yüz il son ra da da ya nıb göz lә yir di
adam la rı. İn di lik dә sә ağac la rı  şә hә rin üzün dәn sil mәk is ti qa mә tin dә
ya rış ge dir di. Ti kin ti şir kәt lә ri “Hә rә yә yüz ağac kә sәk” de vi zi al tın da
hü nәr lә ri ni nü ma yiş et di rir di lәr. Ağac la rın soy qı rı mı ge niş lә nir di. 

2007
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İŞĞAL
Ya del li  ağac lar ya vaş- ya vaş yer li ağac la rı  vә tә nin dәn di dәr gin

sa lır dı. Xan çi na rı, el dar şa mı, qәdd -qa mәt li sәrv, sal xım sö yüd, qol -
lu- bu daq lı pa lıd, qo vaq, kük nar, qa ra ğac. .. kü çә lәr dәn- yol lar dan sey -
rә lir, on la rın ye ri ni adı, xü su siy yә ti bәl li ol ma yan ya del li lәr tu tur du.
Ya man dәb düş müş dü uzaq di yar lar dan gә ti ri lәn ağac lar. Ça ğı rıl ma mış
qo naq ki mi gә lir,  mәs kәn sa lır dı lar. San ki bu tor pa ğın, bu iq li min nә
ağa cı, nә dә  ko lu yox idi. Ya del li lәr hәr ye ri zәbt edir di lәr. Bax ma ya -
raq ki, on la rın nә din cәl mә yә köl gә si var dı, nә dә ye mә yә mey vә si.  

Hәr iq li mә uy ğun laş ma ğı ba ca ran sır tıq ya del li lә rә mә hәb bәt
har dan ya ran mış dı, bi lin mir di. De yә sәn, sәr fә liy di on la rı al maq. Öz
öl kә sin dә o qә dәr dә dә yә ri, hör mә ti ol ma yan  ağac lar- kol lar ya man
ma ta ha min miş di qo naq gәl dik lә ri  di yar da. 

Ya del li  ağac lar ya vaş- ya vaş ye ni mәs kә ni iş ğal edir di lәr. Ağac -
lar yad laş dıq ca in san lar da yad la şır dı lar. Әn bö yük zәr bә elә adam la -
rın mә nә viy ya tı na vu ru lur du. İq lim lә bir gә mә nә vi -әx la qi dә yәr lәr
dә yi şir di. Da ha   mә hәl lә dә ki ağac la ra dır ma şan uşaq lar gö zә dәy -
mir di. Ye ni yet mә lә ri doğ ma yur da bağ la yan tel lәr dәn bi ri qı rı lır dı.
Ağac lar la adam lar ara sın da kı әla qә lәr zә if lә yir di.  Әs gәr oğul la rın xa -
ti rә sin dәn  vә tәn rәm zi olan daş, ağac, kol hәs rә ti si li nir di. Man qurt -
laş ma ge dir di.  

Tә bi ә tin bu yer lә rә bәxş et di yi qol lu- bu daq lı, kök lü- kö mәc li
ağac lar da üzün tü için dәy di lәr. Sal xım sö yüd göz ya şı tö kür dü. Sәrv
ağa cı gö zü nü uzaq la ra di kib gә lә cә yi – bu işin so nu nu  gör mә yә ça -
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lı şır dı. El dar şa mı dü şün cә lәr için dә  ba şı nı  әy miş di. Xan çi na rı qü ru-
 ru nu sın dır ma sa da, çı xış  yol la rı  ara yır dı.  Ağac la rın adam la ra bәs -
lә dik lә ri eti bar it miş di. Ümid- gü man  öz lә ri nә qal mış dı. Bu tә bi әt
üçün әvә zo lun maz key fiy yәt lә ri nә gü vә nir di lәr. ..  

2007



DAXİLİ MONOLOQ
Tor paq qoy nu na al dı ğı me yi din adı nı, ya şı nı, kim li yi ni, har dan

gә lib ha ra get di yi ni, mil liy yә ti ni so ruş mur. Onu in sa na bәl li olan heç
bir dil dә da nış dır mır. Can lı ikәn bu var lı ğın nә iş lәr lә mәş ğul ol du ğu da
ana tor pa ğın ve ci nә de yil. Sә xa vәt lә qu caq aç dı ğı can sız var lı ğı ya vaş-
 ya vaş “sü mü rür”, ta ske le ti qa lın ca ya dәk. Bu na “ö zәl lәş dir mә” dә de -
yә bi lә rik, “ö zü nün ki lәş dir mә” dә.  So yuq qәb rә әma nәt edi lәn
şәxs dәn gә lә cәk onil lik lә rә yal nız sü mük lә ri qa lır.  

Ta nı dıq la rım vә ta nı ma dıq la rım la do lu olan qәb ris tan lı ğı seyr
edi rәm. Bax, o mә zar da ya tan әc la fın bi ri olub, in di heç kә sә zi yan vu -
ra bil mir. Bu da ya man küy çü idi, bir iş gör mә miş ha ray- qış qı rı ğı dün -
ya nı ba şı na gö tü rәr di. Ona bax, nә su sub, .. al tdan -alt dan yıx ma dı ğı
ev qal ma mış dı. Ya nın da kı da oğ ruy du, gü nü tür mә lәr dә ke çәr di.  Bu
bәd bәxt sә öm rü nü öz gә lәr yo lun da çü rüt dü, özü üçün bir gün ya şa -
ma dı. İla hi, bu uçuq qә bir dә ya tan san ki o top da ğıt maz ima rәt lә rin
sa hi bi de yil miş, özün dәn son ra var- döv lәt qo ya bi lib, am ma yur dun -
da adam qo yam ma yıb, bi qey rәt öv la dın ol ma ğın dan sa.., töv bә, әs -
tәğ fü rul lah. Sağ tә rәf dә gö rü nәn qә bir var ha, or da ya tan heç bi lir sәn
ki min qı zıy dı!? Ay Al lah, bir ge yi nib- ke çi nәr di, bir bә zә nib- dü zә nәr di,
gәl gö rә sәn, uni ver si te tә gi rәn dә ha mı ona ta ma şa edәr di. Bu ca van -
sa özün dәn son ra yur dun da al tı ay lıq bir oğul qo yub get miş di, in di
ye kә ki şi dir, dә dә si nin çı ra ğı nı yan dı rır; ar va dı sa o za man çox gәnc
ol du ğun dan әri nin ili çıx ma mış özü nә ye ni hә yat qur du. Hәr bi ge yim -
dә qa ra mәr mәr dәn boy la nan  ge ne ra la bax hә lә, kim lә rә әm rlәr ve -
rәr di.., in di sә rәn ca mın da kim sә yox dur. Bu zәhm li ki şi isә
hü quq- mü ha fi zә or qan la rın da pol kov nik imiş, eşit di yi mә gö rә, bir sö -
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zü nü iki edәn ol maz mış. Xa nım- xa tın qa dın da mü әl li mәy di, vax ti lә
dәrs de di yi şa gird lә ri in di mil lә tә “dәrs ve rir”, ru hu na sa la vat. Heyf
bu qız dan, gә lin lik ge yin di, am ma әcәl dәn ma cal ta pıb gә lin olam ma -
dı, Al lah o dün ya sı nı ver sin. Çö rәk pu lu dәr di çәk mәk dәn  si fә ti nә vaxt -
sız qı rış lar dü şәn bu ata da yә qin, elә ka sıb çı lı ğın gü da zı na ge dib,
tor pa ğı yün gül ol sun. Bu na bax, for su da şı da ğı dır ey .., sağ lı ğın da
bәx tә vәr lik dәn ne cә göy nәn ge dir di sә, ölü sü dә qә bir yol daş la rı na
“mey dan oxu yur”. Әx laq dan kәm bu “xa nım” da dün ya nın әn qә dim
sә nә ti sa yә sin dә ya man “yu xa rı nәr di van la ra” dır maş mış dı, gö rәn axi -
rәt dә dә şә tә li iş lә yir mi? Rәh mәt lik dә alim idi, heç kә sә dә yib- do laş -
maz dı, ba şı nı aşa ğı sa lıb el miy lә mәş ğul olar dı, qәb ri nur la dol sun!
Bu da mil lә tin na kam şa i ri, ya si ni- fa ti hә si- sa la va tı oxu cu la rın dan gә -
lir. 

Nә isә... Ürә yim dә ki söh bә tә nöq tә qo yu ram. Da xi li mo no lo-
 qum bir fi kir dә ili şib qa lır: ӘBӘ Dİ SÜ KUT MӘ KA NIN DA HA MI BӘ RA -
BӘR DİR. Ana Tor paq bü tün ölü lәr lә “ey ni dil dә da nı şır”. Fәrq
qә bir lә rin tәm tә raq lı vә ya sa dә ol ma sın da, ba xım lı- ba xım sız lı ğın da -
dır. İl lәr lә zi ya rәt olun ma yan mә zar lar var, üs tü nü ot -ә lәf, ti kan ba sıb.
Gü lә- çi çә yә bü rün müş qә bir lәr var. Bir dam la göz ya şı na hәs rәt mә -
zar lar var ki, or da uyu yan lar bu dün ya da kök lü- kö mәc li nә sil, sәr vәt
qo yub ge dib lәr. ...İn san se vә dә bi lir, unu da da. Am ma ürәk lәr dә xoş
xa ti rә lәr qo yub get miş yax şı әmәl sa hib lә ri var ki, mә za rı nı bü tün el -
o ba zi ya rәt edir! ..   

2009
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II Bölmә

QƏNAƏTLƏRİM
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SƏNƏTMİ, 
SƏNƏTKAR ŞƏXSİYYƏTİMİ ?.. 

Bә şәr öv la dı üçün, ta rix üçün sә nә tin özü onu ya ra da nın şәx -
siy yә tin dәn qat- qat va cib dir. Çün ki Sә nәt kar da hi ol sa be lә, ölә ri dir.
Әsl Sә nәt isә za man la qov ğa et mә yә qa dir qüv vә dir. O, әs rlә rin hü -
dud la rı nı aşa bi lir, mil li vә coğ ra fi sәr hәd lәr ta nı mır. Cә miy yә tin in ki -
şa fı na, ka mil lәş mә si nә tә kan ve rir. Hә ya tı gö zәl lәş di rir. Sә nәt
sir li- sehr li ca zi bә mә ka nı dır. Mi nil lik lәr bo yun ca İN SAN zә ka sı nın vә
әli nin ya rat dı ğı mad di- mә nә vi sәr vәt lәr cә miy yә tin mәh vә ri  sa yı lıb.  

2007
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MÜHİTİN MÖHÜRÜ
Bö yük YA RA DAN bü tün İN SAN la rı ey ni ya ra dır. La kin CӘ MİY -

YӘT, GEN, MÜ HİT hә rә ni bir cür for ma laş dı rır. XA RAK TER lәr mey da -
na çı xır. Ya şa yış sә viy yә si vә hә yat tәr zi İN SA Nın MӘ Ni nә çö kür. Fәrq li
DÜN YA GÖ RÜŞ lәr, fәrq li İS TӘK lәr in san la rı ayı rır. Hәm dә cә miy yә tin
rәn ga rәng li yi ni tә min edә rәk bir gә ya şa yı şı asan laş dı rır. ZİD DİY YӘT -
lәr dәn GÖ ZӘL LİK do ğur. Hә yat әk slik lә rin vәh dә tin dәn iba rәt dir. 

Ca na var lar ara sın da qu zu an caq yem ola bi lәr. Ya ye mә li sәn,
ya ye yil mә li sәn. Bu, hә ya tın ak si o mu dur. Ye mә yi ba car mır san, ya
özün is tә mir sәn, bu, sә nin prob le min dir. Bu mә qam әt ra fın da kı la rı dü -
şün dür mür. Qu zu nu gö rüb ye mәk is tә mә yәn ca na va ra  eh ti ram bәs -
lәn mir. İn san lar qorx duq la rı ada ma hör mәt edir lәr. Şә rin gü cün dәn
çә ki nәn lәr çox dur.  Nә ya zıq ki, mü a sir cә miy yәt dә hör mә ti ali duy -
ğu lar de yil, da ha çox qor xu his si şәrt lәn di rir.  

2007
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MÜNASİBƏT
İN SA NIN ÜZÜ NӘ DE Yİ LӘN LӘR ÜS TQU RUM DUR, MÜ NA Sİ BӘT

BA ZİS. Әgәr üs tqu rum la ba zis bir- bi ri ni ta mam la mır sa, de mә li de yi -
lәn lәr ri ya dır. Mәkr li mü na si bәt xe yir li nә ti cә do ğu ra bil mәz. Çün ki
ma hiy yәt cә da ğı dı cı qüv vә dir. Mәkr li mü na si bәt  yax şı nә yә sә tә mәl
ola bil mәz. Bu hal da o öz ma hiy yә ti nә zidd get miş olar ki, bu da müm -
kün de yil.  

2007
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XOŞBƏXTLİK və BƏDBƏXTLİK
Xoş bәxt lәr gö rün dük lә ri qә dәr xoş bәxt, bәd bәxt lәr gö rün dük -

lә ri qә dәr bәd bәxt de yil lәr. Bu, yal nız uzaq dan olan gö rün tü dә be lә -
dir. Hәr kә sin özü nә gö rә qay ğı la rı vә tә sәl li si var. İn san la rın
dü şün cә sin dә ki “XOŞ BӘX TӘM” vә ya “BӘD BӘX TӘM” qә na ә ti ni 
MA LİK OL DUQ LA RI (mad di- mә nә vi sәr vәt lәr, so si al im kan lar, cә miy -
yәt dә ki möv qe, ai lә vә ziy yә ti, şәx siy yәt ki mi özü nü re al laş dır ma dә rә -
cә si vә s.) de yil, hә yat dan GÖZ LӘN Tİ LӘ Rİ şәrt lәn di rir.  

Xoş bәxt lik vә bәd bәxt lik an la yış la rı in sa nın mә nә vi-p si xo lo ji du-
 ru mu nun iki әks qüt bü nü tәş kil et sә dә, mü әy yәn mә qam da xoş bәxt -
lәr vә bәd bәxt lәr ara sın da BӘ RA BӘR LİK ha lı möv cud dur: HӘR
İKİ Sİ NİN ENER Jİ Sİ Nİ APAR DIQ LA RI MÜ CA Dİ LӘ TÜ KӘ DİR! Bәd bәxt -
lәr için dә bu lun duq la rı vә ziy yәt dәn çıx maq na mi nә, xoş bәxt lәr isә
xoş bәxt lik pye des ta lın da hey kәl lәş mәk uğ run da aram sız mü ba ri zә
apa rır lar.   

İn san ma şın- tex ni ka de yil. La kin onun da öz pla nı-p roq ra mı var.
Qar şı da göz lә ni lәn heç nә, ye ri nә ye ti ri lә cәk heç bir iş ol ma yan da hә -
yat mә na sız la şır vә in san ya şa maq dan be zir. Bu ba xım dan xoş bәxt lә -
rin dә, bәd bәxt lә rin dә apar dıq la rı mü ba ri zә on la rın ya şa mı nı
sti mul laş dı ran amil ki mi çox dә yәr li dir.  

2008
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YAŞAMAĞA MƏHKUMLUQ
Hәr dәn özü mü tәrk edi rәm. Cis mi mә kә nar dan ba xı ram. İçim -

dәn çı xıb qa çı ram. Hә ya tın özәl lik lә ri ni dәrk et mәk üçün. İs tә di yim
hә ya tı qu ra bil mә mi şәm sә, na il ola bil di yim hә ya tı ya şa maq zo run da -
yam. Hә lә çox ca van vaxt la rım da de di yim ki mi – MӘN YA ŞA MI RAM,
MӘN YA ŞA MA ĞA MӘH KU MAM. 

2007
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MƏN və ÖZÜM
İn san ha mı ya qa lib gә lә bi lәr. Ha mı nı al dat maq olar. Ha mı nı ra -

zı laş dır maq müm kün dür. Özün dәn sa va yı. MӘ Nә ma ne olan 
ÖZÜ Mәm sә bu nun qar şı sı nı ne cә ala bi lә rәm?  MӘ Ni mәn dәn qo ru, ya
Rәb bim. Әsas da xi li azad lıq dır. İn sa nın öz bu xov la rın dan azad ol ma -
ğı әn çә tin iş dir.  

Aqil lәr de yib ki, qa nun lar cә miy yә tin ida rә e dil mә si ni asan laş dır -
maq üçün ya ra dı lıb, onun әsi ri  ol maq üçün yox. Ta qә dim dәn be lә
olub. Bәl kә bu sә bәb dәn dir ki, şah lar, kral lar çox za man öz lә ri ni qa-
 nun lar dan yu xa rı da tu tub lar. Cә miy yә tә tәt biq et dik lә ri qay da- qa nun -
la ra öz lә ri ri a yәt et mә yib lәr. Mәn ÖZÜ Mün ya rat dı ğım
qay da- qa nun la rın әsi ri nә çev ril mi şәm sә, MӘ Ni MӘN dәn kim xi las edә
bi lәr?  

2007
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ZAMAN
ZA MA Nın qa ta rı şü tü yüb ge dir. Sә ni han sı da ya na caq da sa la -

ca ğı bәl li ol maz. Bax dı ğın pәn cә rә dәn nә gör dün, nә yin hәs rә tin dә
qal dın – o, sә nin qis mә tin dir. Bir dә yol al dı ğın ün va na   doğ ru han sı
da ya na caq da  dü şüb gәz mә yi, gör mә yi, zövq lü dә qi qә lәr ya şa ma ğı
ba car dın sa, bu sә nin öz hü nә rin, öz qa zan cın dır. Әgәr stan si ya lar da
vax tın dar lı ğı nı bә ha nә edib aşa ğı düş mә din sә, ye ni mә kan la rı yal nız
pәn cә rә dәn seyr et mәk lә ki fa yәt lәn din sә, tәn bәl lik vә әta lәt ca nı nı
al dı sa  özün dәn baş qa heç ki mi gü nah lan dır ma ğa haq qın yox dur.  

2007 
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FEVRALIN 28-i
Bu gün fev ral ayı bi zim lә vi da la şır. 337 gün dәn son ra tәk rar gö -

rüş mәk ümi di lә. 28 gü nün mә nә bәxş et di yi 672 sa at da nә yә na il ol -
dum? Doğ ru dan, ma raq lı su al dır. İn sa nın öz qar şı sın da he sa bat
ver mә yi vә sә mi mi ol ma ğı ki min sә qar şı sın da he sa bat ver mәk dәn az
önәm li mә sә lә de yil.  

28 gün dә nә işim dә, nә şәx si hә ya tım da elә bir na i liy yә tim yox-
 dur. Dü şü nü rәm,  ya dı ma heç nә gәl mir. De mә li, düz xәt li,
bәrabәrsürәtli irә li lә mә me to du nu da vam et dir mi şәm.  Ya zı çı lar bu na
“boz bu la nıq hә yat” de yir lәr. Mәn  bu nu za hi rәn op ti mist gö rü nәn “ya -
şa dım, ömür qa zan dım” pәr dә si al tın da, әs lin dә ölü mә doğ ru sü rün -
mәk, öm rü itir mәk  ki mi dә yәr lәn di ri rәm. VAR lı ğın da YOX san! Ya da
elә yox ki mi sәn. .. 

İn sa nın şü u ral tı mә ni ilә re al hә yat da kı kim li yi ara sın da fәrq
dә elә bun dan iba rәt dir. Şü u ral tı Mәn VAR lı ğı nın YO Xa bә ra bәr ol du -
ğu nu dәrk vә qә bul edir. Hә yat da kı Mәn әs lin dә YOX ikәn özü nü VAR
ki mi gös tә rir. Pa ra dok sal vә ziy yәt dir. Zid diy yәt lәr çar paz la şan yer dә
hә qi qәt mey da na çı xır. Gö rә sәn, bu mә qam da müt lәq hә qi qәt nә dәn
iba rәt dir? VA Ram mı, YO Xam mı?.. 

Ә gәr ya şa maq yal nız nә fәs alıb ye mәk dәn, yat maq dan vә iş lә -
mәk dәn iba rәt ol say dı, o hal da digәr canlılarla in san lar ara sın da bö -
yük fәrq ol maz dı. İn sa nın ya şa ma ğın da ya rat maq mis si ya sı da var. Öz
hә ya tı nı qur maq, öz ta le yi nә fә al mü da xi lә et mәk im kan la rı da. Pas-
 siv seyr çi möv qe yi şü ur suz mәx luq la ra  xas dır.  Sa ba ha kör pü sa lan
dü nә nin dәn ib rәt gö tür mәk üçün in sa na ağıl ve ri lib. Hә yat dan hәzz al -
maq la zım dır. Gö rә sәn, bә şәr öv la dı nın ne çә fa i zi bu hәz zi ala bi lir? ..  

2007 
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ZAMANIN SƏXAVƏTİ
Hәr şey Za ma na bağ lı dır, – de yir lәr. O, ya ra la ra mәl hәm qo yur,

unut du rur. .. Bәs it ki lә ri ne cә, qay ta ra bi lir mi Za man?! Yox! !! De mә li,
Za ma nın sә xa vә ti nә  çox da ümid bәs lә mәk ol maz. İti ril miş vax tı, für -
sә ti Za man heç ki mә qay ta ram ma yıb. Heç da hi lә rә dә. Hә lә mәn
gәnc li yi, gö zәl li yi, çe vik li yi, ener ji ni de mi rәm. 

Fakt lar sü but edir ki,  o qә dәr dә qüd rәt li de yil Za man. Ona
ümid bağ la maq dan sa, du rub elә bu an dan eti ba rәn işә baş la yan   da -
ha uduş lu olur. Çün ki hәr şey öz za ma nın da gö zәl dir. Uşaq lı ğın da gә -
lin cik hәs rә tin dә qal mış bi ri si nә qo ca lı ğın da bu oyun ca ğı ver sәn nә
fay da sı?.. Gәnc lik il lә ri ni yel lә rә so vu ran şәxs (is tәr şü ur lu, is tәr qey -
ri -ix ti ya ri) ahıl la şan da nә qә dәr müd rik lәş sә dә, xey ri yox dur. Dü nә -
ni nә dü zә liş ve rә bil mәz. Әn yax şı hal da gü cü bu gü nü nә ye tәr.
Sa bah kı gü nün gә lә cә yi nә vә sә nin ola ca ğı na isә heç kim zә ma nәt
ve rә bil mәz. Sa dә cә, ha mı mız bu na ümid edi rik.  

2007
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NƏSİHƏT
Qo cal ma ğa tә lәs mә. Vax tı gә lәn dә özü sә ni ta pa caq.  
Gәnc li yә  alu dә ol ma. Za ma nı  ke çin cә sә ni tәrk edә cәk. 
Ca van lı ğa da çox gü vәn mә. Döv ra nı әbә di de yil. 
Bu gü nün lә ya şa! Çün ki ger çәk dәn  sә nin olan vә iti rә bi lә cә -

yin ye ga nә sәr vәt bu dur. 

2007
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ÖMÜR
Hәr kә sә ömür pa yı ve ri lir. Am ma heç dә ha mı bu sәr vәt dәn

ye tә rin cә bәh rә lә nә bil mir. Şәr ti böl gü apar saq gö rә rik ki, bir qay da
ola raq cә miy yәt dә GÜC LÜ LӘR öz öm rü nü ya şa yır, ZӘ İF LӘR – әt ra fın -
da kı la rın rә yin dәn ası lı olan lar isә öz gә lә rin rә va gör dü yü öm rü ya şa -
maq mәc bu riy yә tin dә qa lır.  

Güc lü adam heç kim lә vә heç nә ilә he sab laş ma dan mәq sә dә
doğ ru irә li lә yir. Bu yol da onun çün bü tün va si tә lәr mәq bul dur. Hәt ta
etik nor ma lar be lә baş qa la rı nı öz ma ra ğı na, mә na fe yi nә ta be et dir -
mәk çün is ti fa dә olu nur. Nә ti cә dә... XOŞ BӘXT LӘ Ri mü ha ki mә et mir -
lәr!

Zә if adam sa ha mı nı ra zı sal ma ğa ça lı şır, hә ya tı nı әt raf da kı la rın
tә lә bi nә uy ğun qu rur, mik ro mü hi tin dә ki şәxs lә rin ma raq la rı nı öz is -
tәk lә rin dәn üs tün tu tur. Ca nı yan sa da, ürә yi nin sә si ni din lә mә yә cә -
sa rәt et mir. Hәt ta ya xın la rı nın bu FӘ DA KAR LI ĞA eh ti ya cı ol ma yan da
be lә. Vә bu du ru mu nu  HU MA NİST LİK, XE YİR XAH LIQ ki mi mә ziy yәt -
lәr lә do la şıq sa lır o. AL TU RİZM (baş qa la rı üçün ya şa maq) müs bәt key -
fiy yәt sa yı la bil sә dә, in sa nı xoş bәxt et mir!  

Ve ri lәn ömür pa yı nı GÜC LÜ şәxs özü nә, ZӘ İF şәxs  öz gә lә ri nә
xәrc lә yir. GÜC LÜ özü nün is tә di yi ki mi, ZӘ İF isә öz gә lә ri nin yö nәlt di -
yi ki mi ya şa yır. 

Bö yük YA RA DAN in san la ra sev gi, şәf qәt, mәr hә mәt, meh ri ban -
lıq, dost luq, yol daş lıq, qay ğı keş lik, qan qo hum lu ğun dan do ğan bağ lı -
lıq, hәm dәm lik ki mi mә nә vi key fiy yәt lә ri bәxş et mәk lә ki çik
BӘN DӘ LӘ Rİ NӘ bir- bi ri ni ya şat maq im ka nı ve rib. Am ma İN SAN baş -
qa la rı nın mә na fe yi ilә ya na şı, öz hü quq vә azad lıq la rı nı da qo ru ma ğı
ba ca ran da ŞӘX SİY YӘT olur. 

2007



55

I Fəsil.  DÜŞÜNCƏLƏR

ÖLÜM
ÖLÜM  hә ya tın әn bö yük әda lә ti dir. Fәrq qoy ma dan ha mı ya nә -

sib olur. 
ÖLÜM SON DE YİL, BAŞ LAN ĞIC DIR. Yox lu ğun da ya şa ya bi lә cә -

yin za man kә si yi nә “xoş gәl din” de yir. İn san xa tır lan dı ğı qә dәr ya şa -
yır. Bә şәr öv la dı nın әsl ölü mü di ri lәr ara sın da unu dul du ğu vaxt dan
baş la yır, dün ya sı nı dә yiş di yi gün dәn  yox. Ne çә ki, sә ni ya da sa lan lar,
mә za rı nı  zi ya rә tә gә lәn lәr, sә nin lә bağ lı xa ti rә lә rin işı ğı na isi nәn lәr
var, ya şa ya caq san. 

Hәr şe yin nis bi ol du ğu bu hә yat da ÖLÜM MÜT LӘQ HӘ Qİ QӘT -
DİR. Hәr bir fәr di tö rәt di yi әmәl lәr lә cә miy yәt qar şı sın da he sa ba ta
da yan dı ran qüd rәt dir. ÖLÜM  di ri lә rin ürәk lә rin dә vә be yin lә rin dә qu-
 ru lan mәh kә mә dә mәr hu mun   hökm  göz lә di yi pro ses dir. ÖLÜM  ara -
mız dan  kö çәn ada mın sağ lı ğın da tö rәt di yi әmәl lә ri elin gö zün dә ki
tә rә zi dә çәk di rәn güc dür. Yax şı nı- pi si dә yәr lәn dir mә  va si tә si dir.
ÖLÜM  HӘ Qİ QӘ TİN AŞ KAR LAN MA SI NA TӘ KAN VE RӘN LAK MUS KA -
ĞI ZI DIR.   

ÖLÜM  KE ÇİD MӘR HӘ LӘ Sİ DİR. İn san cil din dә zü hur et miş ma -
te ri ya nın öz for ma sı nı dә yiş mә si nә start ve rәn mә qam dır. Ru hun son -
suz lu ğa, göy lә rә pәr vaz lan dı ğı an dan eti ba rәn ölüm dәn son ra kı hә yat
baş la yır. Tәd ri cәn cis mi tor pa ğa vә at mos fe rә qa rı şan in san gö yә rәn
bit ki dә, xır da ca hә şә rat da ye ni dәn can la nır. Çün ki әbә di ol ma yan bu
dün ya da tә bi әt dә heç nә it mir, heç nә yox ol mur. Yal nız for ma sı nı dә -
yi şir. Baş qa qi ya fә dә vә baş qa mis si ya ilә ye ni dәn pey da olur. Bәl kә
qoxu la dı ğın o çi çәk bir ca va nın cis min dәn ya ra nıb, tap da la dı ğın ot
ana nın saç la rı dır, ayaq la dı ğın hә şә rat ata nın tә nin dәn tö rә yib, ge cә -
nin zül mә tin dә işıl da yan o bö cәk pa rıl tı sı nı ba ba nın sü mük lә rin dә ki
fos for dan alıb.  Bәl kә dә?.. Bu nu bi lәm mәz sәn.  
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Әgәr ma te ri ya nın öl mәz li yi nә әmi nik sә, o hal da ru hun öl mәz li -
yi nә ni yә şüb hәy lә ya naş ma lı yıq? Bir in sa nın bә dә nin dә öz mis si ya sı -
nı ba şa çat dı ra bil mә yәn ruh la rın qey ri-mü әy yәn müd dәt dәn son ra
baş qa bir in sa nın cis mi nә can ver di yi ni, ye ni dәn bu dün ya ya qa yı dıb
öh dә sin dә ki mis si ya nı ta mam la ma ğa ça lış dı ğı nı id dia edәn di ni- mis tik-
 fәl sә fi dü şün cә tәr zi ni ni yә rәdd et mә li yik ki?.. 

İn san ölü mün dәn son ra kı hә yat da әsa sәn  üç va si tә ilә
yad olu nur: bi rin ci si, ca nın dan can ver di yi öv lad la rı, nәs li; ikin ci si,
tö rәt di yi әmәl lә ri; üçün cü sü, yaratdığı әsәrlәri sa yә sin dә. Bi rin ci
vә ikin ci va si tә bü tün in san la rın, üçün cü isә yal nız da hi lә rin qis mә -
ti dir. ӘSL HÜ NӘR ÖLÜ MÜN DӘN SON RA KI HӘ YAT DA YA ŞA MAQ  HAQ -
QI NI QA ZAN MAQ DIR.  

2007 
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YOL 
YO Lun GÖ ZӘ GÖ RÜ NӘ Nİ vә GÖ ZӘ GÖ RÜN MӘ YӘ Nİ var. Yol var

tor paq dan -as falt dan ke çir, yol var ha va dan- su dan, yol da var fi kir dәn-
 dü şün cә dәn ke çir. Ürәk dәn -ü rә yә gö rü nәn yol lar var, mәq sә dә çat-
 maq  üçün ara nan yol lar var. .. Ma hiy yә tә va ran da gö rü rük ki,
nәq liy yat yo lu qәt et mәk dәn da ha çox,  mәn zil ba şı na çat maq pro se -
sin dә hә rә kә tin sü rә ti ni ar tır maq va si tә si dir.  Çün ki qar şı da kı YO Lu qәt
et mәk, mәq sә dә çat maq, vә ziy yәt dәn çı xış yo lu tap maq üçün ağ lın -
dan- zә ka sın dan bәh rә lә nәn lәr dә var, dün ya ne mәt lә rin dәn, süf rә -
dәn is ti fa dә edәn lәr dә, ar xa sın da da yaq olan la rın gü cü nә gü vә nәn lәr
dә, AL LA Hın mәr hә mә ti nә sı ğı nan lar da!  Bir söz lә, va ri ant lar çox dur.  

Ya şa mın vә möv cu diy yә tin qa nu na uy ğun luq la rı nı kәşf et mә yә
yö nәl miş el mi-p rak tik araş dır ma la rın nә ti cә si nә apa ran yol la rın xә ri -
tә si ni kim cı za bi lәr?!  Mil yon il lәr bo yun ca bә şәr öv la dı nın yı xı la- du -
ra, ya nı la raq, sәhv edә rәk top la dı ğı hә yat tәc rü bә si nin, gәl di yi
qә na әt lә rin, tap dı ğı hә qi qәt lә rin, cә miy yә tin mә na fe yi nә xid mәt edәn
YOL LA RIN  ha ra lar dan ke çib- gәl di yi ni kim dә qiq de yә bi lәr?!   “Bö yük
yo lu”n dan mı, “әy ri yol” dan mı, “düz yol” dan mı, “haqq yo lu”n dan mı,
hiy lә lәr la bi rin tin dәn mi?   

Yol ver, YO Lun möh tә şәm li yi ni dәrk edәk, ey Yol Sa hi bi!  Bi zi
ömür bo yu mü şa yi әt edәn prob le min hәl lin dә – “yol tap maq da” qüd -
rә ti mi zi vә aciz li yi mi zi eti raf et mәk bö yük lü yü nә qo vuş dur. 

2008



58

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

GÜC
Hәyatda hәr şeyi güc hәll edir – gözәlliyin, ağlın, elmin, silahın,

pulun  gücü. Baxır harda hansı qalib gәlir. 
2008

İTKİ 
İnsanın pul itirmәyi itki deyil. Әsl itki sәnә olan mәhәbbәti,

xeyirxah münasibәti, etibarı itirmәkdir. 
2008

GÜZGÜ
Güz gü göz qa ba ğın da ol sa  yax şı dır.  Eyib lә ri ni vax tın da gö rüb

is lah edәr sәn. Onun di li yox dur, am ma düz da nı şır. Güz gü sә nә gör -
mәk is tә di yi ni yox, ola nı gös tә rir. Әgәr ağ lı nı әmәl lә ri nin güz gü sü nә
çe vi rә bil sәn, sәh vin az olar. Ça lış, özün öz güz gün ol! 

Hә yat la güz gü ara sın da ma raq lı pa ra lel apar maq olur. Çün ki hә -
yat da güz gü ki mi dir. Sәn ona nik bin  ya na şan da, o da sә nә gü lüm -
sә yir. Sәn hә yat dan kü sәn dә, o da sәn dәn üz dön dә rir. 

2007
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REALLIQ VƏ TƏSƏVVÜR
Ürә yin cә olan mü na si bә tin ob ra zı, ya rat dı ğı ov qat qar şın da kı

şәx sin sә nin zöv qü nә uy ma yan za hi ri ob ra zı nı üs tә lә yir. Ar tıq sәn ona
ba xan da onun özü nü yox, sә nin çün ya rat dı ğı ab -ha va nın, şә ra i tin ob -
ra zı nı gö rür sәn. Be lә lik lә, ger çәk lik tә xәy yü lә tәs lim olur, mә nә viy yat
qa lib gә lir.  

2008 

ÖZÜNÜMÜDAFİƏ İNSTİNKTİ
Yad әl lә rә ve ri lәn uşa ğın çı ğır tı sı ana sı na mә hәb bә tin dәn de yil,

özü nü mü da fiә in stink ti dir. İc ti mai yer lәr dә, sәr ni şin nәq liy ya tın da, qo -
naq lıq da mü vәq qә ti ola raq yad ada ma tap şı rı lan kör pә özü nә qar şı
tәh lü kә hiss edir. Özü nü mü da fiә et mәk üçün di gәr im kan la rı ol ma dı -
ğın dan qış qır ma ğa baş la yır. 

2008
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RƏFİQƏ AMİLİ
Hәr bir QA DI Nın hә ya tın da RӘ Fİ QӘ va cib amil dir.  Doğ ma lar,

qo hum lar, iş yol daş la rı öz ye rin dә. RӘ Fİ QӘ nin  funk si ya sı vә ma hiy -

yә ti  ta mam baş qa dır. Onun la da ha çox mә sә lә ni bö lüş mәk olur. Çün -

ki ara nız da kı DOST LU ĞU MÖH KӘM LӘN DİR MӘK İS TӘ Yİn dәn sa va yı

or taq heç nә yi niz yox dur. Mә sә lәn, Ba cın dan olan na ra zı lı ğı nı Ana na,

Anan dan olan na ra zı lı ğı nı isә Ba cı na de yә bi lәr sәn. Am ma sә ni QA NE

EDӘN CA VAB ala bil mәz sәn. Çün ki on la rın hәr iki si sә nin lә ol du ğu ki -

mi,  bir- bi ri lә dә qan qo hu mu dur lar. 

Әv vә la, sә nin emo si o nal du rum da et di yin gi ley- gü zar giz li qal-

 ma ya caq, KON FE DEN Sİ AL LIQ QO RUN MA YA CAQ,  na ra zı lı ğın  gec- tez

doğ ma na ça ta caq ki, nә ti cә eti ba ri lә mü na si bәt lә rin bir az da gәr gin -

lәş mә si nә rә vac ve rә bi lәr. İkin ci si, sәn SUB YEK TİV CA VAB ala caq san

ki, bu da ta ma mi lә tә bi i dir vә bir mә na lı ola raq  sә nin prob le mi nin hәl -

li nә kö mә yi  az dır.  

İn sa nın bö lüş mәk- dәrd lәş mәk eh ti ya cı var. Am ma bu pro ses dә

doğ ma la rı na üz tu tan da qar şı la şa bi lә cә yin si tu a si ya ey ni lә qo hum lar -
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la mü na si bәt dә dә möv cud dur.  Çün ki  OR TAQ QO HUM LUQ OX ŞAR

MÜ NA Sİ BӘT LӘR TӘN ZİM LӘ YİR. Sirr -sö zü nü, sә ni na ra hat edәn mә -

sә lә lә ri iş yol da şın la bö lüş mәk dә san dı ğın qә dәr mәq sә dә uy ğun nә -

ti cә ver mir. Bu hal da or taq iş mә na fe yi vә or taq ma raq lar

hәm ka rın dan sә mi mi mәs lә hәt al maq im kan la rı nı su al al tın da qo yur.

Hә min mә qam da qar şın da kı şәx sin kim li yi, xa rak te ri vә sә nә mü na -

si bә ti mü hüm әhә miy yәt da şı yır. Ba xar KİM Kİ MӘ ürә yi ni açır.  

La kin OR TAQ qo hum lu ğun vә iş mә na fe yin ol ma yan, üs tә lik

dә SӘ NİN SӘ VİY YӘ NӘ, DÜN YA GÖ RÜ ŞÜ NӘ, DÜ ŞÜN CӘ TӘR Zİ NӘ 

YA XIN, HӘ YA TI NA vә XA RAK TE Rİ NӘ BӘ LӘD OLAN  RӘ Fİ QӘn sә ni

hәs sas lıq la din lә yir.  Öz ağ lı, fәh mi, sә nә ca nı ya nan lı ğı çәr çi vә sin dә

ha di sә ni tәh lil edә rәk mü na si bәt bil di rir. Sә ni yax şı ta nı dı ğın dan möv -

cud mә nә vi-p si xo lo ji du ru mun dan son ra han sı ad dım la rı ata ca ğı nı da

düz gün proq noz laş dı rır. Ağıl lı RӘ Fİ QӘ sә ni düz gün yön lәn di rәr. Be lә -

dә ötә ri in cik li yin bö yü mә si eh ti ma lı is tis na dır.  

O, SӘ NİN RӘ Fİ QӘN ol du ğun dan tә rәf keş lik dә edә bi lәr.

Am ma bu tә rәf keş lik o qә dәr dә zi yan lı nә ti cә lә rә gә ti rib çı xar mır. Uzaq   ba şı

sә nin әsәb lә ri nin  sa kit lәş mә yi nә, özü nü mü da fiә olun muş hiss et mә -

yi nә yar dım çı olur. Әgәr RӘ Fİ QӘn mә sә lә yә OB YEK TİV YA NA ŞA RAQ

sә nin haq lı ol ma dı ğı nı gö rür vә an la dır sa,  bu möv qe ger çәk li yi dәrk

et mә yi nә tә kan ve rir. OB YEK TİV vә ya SUB YEK TİV li yin dәn ası lı ol ma-

 ya raq RӘ Fİ QӘ nin  ver di yi  ca vab,  ha di sә yә  bәs lә di yi mü na si bәt
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psi xo lo ji trav ma sız qә bul olu nur. 

RӘ Fİ QӘn lә SE VİN Cİ Nİ PAY LAŞ MAQ da çox va cib dir. Onu yal nız

prob lem lә rin lә yük lә mә yin de yil,  se vin ci nә vә uğur la rı na şә rik et mә -

yin, şad gü nü nün şah za dә si nә çe vir mә yin ilk növ bә dә sә nin SӘ Mİ -

MİY YӘ Tİ NİN vә ӘSL RӘ Fİ QӘ ol du ğu nun  gös tә ri ci si dir.  Or taq

mә na fe dә bu lun du ğu nuz di gәr xa nım lar dan fәrq li ola raq, inan dı ğın

vә eti bar et di yin RӘ Fİ QӘn lә se vin ci ni pay la şan da PA XIL LIQ dan do ğan

prob lem lәr lә qar şı laş maq dan da sı ğor ta lan mış olur san. 

2007
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YURD AĞRISI
Ru hum or da, cis mim bur da. Nә qә dәr ya şa ya bi lәr ruh suz bә -

dәn? .. Yur dum or da, yu vam bur da. Nә hә ra rәt ve rә bi lәr yurd suz yu -
va?.. El lәr kö çüb, boş qa lıb dı ev lәr or da. Ki mә gә rәk el siz oba?.. Ba ba
or da, ba la bur da. Nә nә or da, nә vә bur da. Ki mә gә rәk be lә böl gü, be -
lә qay da? Ya rım or da, ya ram bur da. Sa ğa lar mı be lә ya ra?.. Dәr man
or da, dәr dim bur da. Tә bib gә rәk ça rә qı la. Sә sim or da, sә dam bur -
da... Dәh şә tә bax, ya dam or da, ya dam bur da!.. Ve ri lib dir ölüm hök-
 müm.  

Mәn möv cu dam, ya şa mı ram. Doğ ma yur da dö nә nә cәn. Mәn
möv cu dam, SӘN möv cud san, doğ ma yur dum. Qәl bim dә sәn. Ölә nә -
cәn, ölә nә cәn.  

Bil sin bә şәr, bil sin alәm. Di dәr gin lәr ya şa mır lar, on lar an caq
möv cud dur lar, Vәtәninә dö nә nә cәn. Di dәr gin lә rin qәl bin dә Vәtәn özü
ya şa ya caq, ya şa dıq ca ya şa da caq di dәr gi ni... ölә nә cәn. 

1990
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HƏSRƏT
Mu nis qo nun da dün ya ya göz aç dı ğım Şә hәr. Mәn Sә nә hәs rәt!

Sәn mә nә hәs rәt! 
Hәr sә hәr da ğın da lın dan boy la nıb Sә ni sa lam la yan Gü nә şi nә

hәs rәt! Hәr ge cә nu ru pәn cә rәm dәn sü zü lüb mә ni uyu dan  Ayı na hәs -
rәt! Ba şı ma çә tir tu tan ma vi sә ma na, pәn bә bu lud la rı na hәs rәt. Tor -
pa ğı na hәs rәt! Da şı na hәs rәt!  

Bo yun- bo ğa zı mı sı ğal la yan, ya naq la rı mı ox şa yan me hi nә hәs -
rәt. Zül fü mü pә ri şan ha la sa lan kü lә yi nә hәs rәt. Göz ya şı ki mi dum-
 du ru ley sa nı na hәs rәt. Bәm- bә yaz qa rı na, sal xım- sal xım bu zu na
hәs rәt. Ya nan ürәk lә ri sә rin lә dәn bum buz su yu na hәs rәt. Şı rıl- şı rıl
axan Ge dәr ça yın züm zü mә si nә hәs rәt, se li nә hәs rәt. Bu daq la rın da
uşaq lı ğı mın min- min xa ti rә si ya şa yan ağac la rı na hәs rәt. Üzü gün do -
ğa na ba xan evi mi zә hәs rәt. Әl van ge yim li ya zı na, züm rüd li bas lı ya -
yı na, qı zı lı pa yı zı na, bә yaz qı şı na hәs rәt.  

Ay rı lı ğı na dö zә bil mә di yim Şә hәr. Mәn Sә nin çi çә yi nә hәs rәt,
gü lü nә hәs rәt. Bu hәs rә tin so nu olum mu, ölüm mü, ila hi? 

1992
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GEDƏR ÇAYI
Sa hi lin dә bö yü dü yüm Ge dәr ça yı! Mәc ran dan çı xıb da şar ikәn

daş maz ol dun. Ya ğı әli nә dü şә li axar su la rın ax maz ol du. Dә li qan lı gur
sel lә rin sa hil lә ri bas maz ol du. Sa hil bo yu Sә ni qu can bağ- ba ğat lar ya -
man sol du. Sә nin qoy nun da çi mi şәn, Sә nә qo vu şan- qa rı şan türk
ba la lar gö rәn no ol du? Ba lıq la rın baş gö tü rüb qaç dı- get di, gö rәn
ha ra? Ya ğı hök mü, yad nә fә si gün dә Sә ni çәk di da ra. Su yu nu bu lan -
dır dı lar, yo lu nu do lan dır dı lar. Gah mәc ra nı dә yiş di lәr, üs tün dә qә fәs
tik di lәr. Gah yo lu nu  bağ la dı lar, tә bi ә tin öv la dı nı di ri- di ri ağ la dı lar. Sәn
kük rә din, Sәn qa bar dın. “Dә li Ge dәr” qal dı adın.  

Sa hil lә rin bo şal dıq ca xif fәt et din,  Ge dәr ça yı.  Ta bi na dan üzün-
 gö zün öy rәş miş di biz türk lә rә. Hәr sә hәr Sә nә baş çә kәn, yu xu la rı nı
da nı şan, su yun da çi mib pak olan aza lır dı il dәn -i lә. Ge dәn lә rin dәr di
Sә ni ya man dәr dә sal dı, ça yım.  Ge dәn lә rin yu xu la rı axı Sәn dә qal dı,
ça yım. İl dәn -i lә “a rıq la dın”, il dәn -i lә qu ru dun Sәn. Öz qı nı na çә ki lә rәk
ya vaş- ya vaş du rul dun Sәn. Әsir gә din gur su la rı  ya ğı lar dan, Ge dәr
ça yı.  Qәs dә qar şı qi sas al dın Sәn yad lar dan, Ge dәr ça yı. Züm zü mәn
ağı ya dön dü. Ge dәn lә rin hәs rә ti nә dö zәm mә din, Ge dәr ça yı.  Mәn dә
sa hi li nә gә lib gә zәm mә dim, Ge dәr ça yı.  Sa la mat qal, Ge dәr ça yı!
Yol la rı mız ay rı düş dü. Bәl kә, bir dә biz gö rüş dük. ..  Bәl kә, bir dә biz
gö rüş dük! ..

1992 
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YURDUM MƏNİM
Kim de yir ki, ay rıl mı şıq?! Ya lan söz dür! Ya lan söz dür. İçim dә dir

yur dum mә nim. Özüm dә dir. Mәn gә lәn dә ürә yi mi doğ ma yur dun ha -
va sı na bә lә mi şәm. Hә lә dö zür. Bә dә nim dә o yer lә rin dost -doğ ma ca
kü lә yin dәn, gü nә şin dәn, me hin dәn hö rül müş gö zә gö rün mәz tor köy -
nәk gә tir mi şәm. Әy nim dә dir. Dә dә- ba ba oca ğın dan al dı ğım nur qәl -
bim dә dir. Ağac la rın bu daq la rı, bu daq la rın dö yә nә yi әlim dә dir.
Göz lә ri mi yu man ki mi doğ ma yurd da olan- qa lan hәr nә var sa mә nim -
lә dir, mә nim lә dir! ..  

Kim de yir ki, ay rıl mı şıq?! Ya lan söz dür. İçim dә dir yur dum mә -
nim. Özüm dә dir. 

1990
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ÖMÜR YOLU
Yol ge di rәm. Olum dan ölü mә doğ ru. Nә uzun dur? Yo rul mu şam.

Yol ge di rәm. Baş lan ğıc dan so na doğ ru. Nә çә tin dir? Da rıl mı şam. Yol
ge di rәm. İrә van dan ha ra doğ ru? Heç bil mi rәm. Yol ge di rәm. Mә ni ya -
ra dan lar dan mәn ya ra da caq la rı ma doğ ru. Ça ta ca ğam mı?? Yol ge di -
rәm. Zir vә dәn zir vә yә doğ ru. Ara da uçu rum. De yә sәn, elә ilin- gü nün
bu anı, bu mә qam uçu ru mun di bin dә yәm. Qal xa ca ğam mı? Yol ge di -
rәm. Yo lu ma çi çәk dü zә nim yox. Toz lu- tor paq lı yol la ra su sә pә nim
yox. Sıl dı rım qa ya la rı ram edә nim yox. Ke çil mәz ke çid lәr dә bә lәd çim
yox. Yo lu ma daş tö kәn, çın qıl atan çox. ., ar xam da da yaq olan yox.  

Yol ge di rәm. Or ta da yam. O baş dan bu ra ya can öz gü cü mә gәl -
mi şәm. Yo lum da kı qum la rı- çın qıl la rı, daş la rı- kә sәk lә ri tә miz lә yә- tә -
miz lә yә. İri -i ri qa ya la rı  yo lum dan rәdd edә nә cәn il lә ri iti rә -i ti rә.
Hә ya tın ba şı ma qar qa la ğı ki mi yağ dır dı ğı bә la lar dan ib rәt gö tü rә- gö -
tü rә. Hәr şe yә özüm, hәr ye rә özüm. Nә qә dәr qaç maq olar, ila hi?!
Ya rı şa mı çıx mı şam? Öm rü mü qaç ha qaç da mı ya şa ya ca ğam? Be lә mi
ya zıb san bәx ti mi, Ulu Ya ra dan?  

Gün olub min ye rә par ça lan mı şam. Vaxt olub qay ğı dan dal da -
lan mı şam, ye nә sı ğal çә kib çiy ni mә bu yük. İrә li yә bax mı şam, әl uza -
da nım yox.  Ar xa ya bax mı şam, itә lә yә nim yox. Ümi dim, gü ma nım
özü mә qa lıb. Du rub dü zәl mi şәm yo la. Ta le yin sә xa vә tin dәn bu yük -
lә ri da şı ma ğa, bu iş lә ri aşır ma ğa gü cüm- qüd rә tim ça tıb. İn di isә... İn -
di isә içim dә qi yam baş la yıb. Üs yan kar qәl bim ra hat lıq is tә yir. Mә nә
pay bö lәn dә bu qә dәr әzab lı qüd rәt bәxş et mәk dәn sә, bir az ca bәxt
pa yı mı ar tır san nә olar dı, Ulu Tan rı?.. Yo lun or ta sın da ca yo rul mu şam.
Mәn mi gü nah ka ram, Sәn mi gü nah kar?!

1994
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TƏ ƏS SÜ RAT 
Sev gi lә rin әn yan ğı lı sı nı Mә nә ver din. Vә tәn dәr di, Ana mә hәb -

bә ti, Ai lә Oca ğı nın hәs rә ti giz li- giz li, için -i çin yan dır dı, ru hu mu kәr -
pic- kәr pic sök dü, mis qal- mis qal çö kәlt di Mә ni. İçi mә axan göz
yaş la rım dan qәl bim dә üm man ya ran dı. Sәr hә dә çev ril di, Mә ni Özü mә
ya xın laş ma ğa qoy ma dı. İl lәr bo yu Özüm dәn qaç dım.  Bu yet mәz miş
ki mi, sev di yim dәn dә qaç ma ğı  Mә nә rә va gör dün. Çox ol ma dı mı sı -
naq la rın, İla hi?! 

Sev da la rın әn na ka mı nı Mә nә ver din. İs tә mә din “doy muş mәh -
lul” olam. Mәn daş mı yam, qa ya mı yam?? Qra nit möv qe yin dә ya rım әs -
rin di zi ni qat la dım. Son ra nә ol sun? Bu nun an la mı nә, mә na sı nә?
Cә miy yә tә, ya kim sә yә fay da sı nә?  

Se vәn lә rin әn zә ri fi ni, әn atәş li si ni Mә nә ver din. Ver din dә, 
“u zaq dan bax, ya na- ya na qal” de din. Ni yә??

Mә hәb bәt rәm zi olan qır mı zı gül lәr lә süs lәn miş ağap paq ya ta -
ğım da qәl bi min üs ya nı göz lә rim dәn püs kü rür. Vul kan ki mi. La va lar
çöh rәm dә xә ri tә cı zır. Kim sә nin gö rәm mә yә cә yi “mә hәb bәt xә ri tә si”
bar maq la rı mın mü da xi lә si lә çә nәm dә bәnd alır. Si nә mi dә iş ğal et mә -
si nә yol ver mi rәm. Za tәn onun var lı ğın dan xә bә ri olan yox. Bu xә ri -
tә ni heç bir to poq raf oxu yam maz. 

...Yur du mu әlim dәn al dın. Dün ya nın bö yük si ya sә ti mi al dı, iş -
ğal çı mı, Mә nә dәx li yox dur. Sәn yol ver mә sәn, alam maz dı lar! Uşaq lı -
ğım, kök lә rim, әc dad la rı mın qә bir lә ri, bu daq la rın da izim qal mış
ağac lar, da şı mız- tor pa ğı mız, .. or da qal dı. Ru hu mun vә cis mi min hәr
zәr rә si ni yan dı ran bu it ki lә rin ye ri ni dün ya nın heç bir sәr vә ti dol du-
 ram maz. Doğ ma yurd da qa lan әziz lә ri min qәb ri ni in di an caq yu xu la -
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rım da zi ya rәt edi rәm. Bu dur mu Sә nin әda lә tin?! 
...Ön cә Ata sız qal dım. Son ra Ana sız. Çә tin lik lә ol sa da, ca nım -

dan can qo pa ran re al lı ğı qә bul et dim. Hә ya tın qa nu nu dur de yә, ba rı -
şan tә hәr ol dum bu it ki lәr lә. Hә yat qa nun la rı na ta be ol ma yan o qә dәr
it ki lә rim var ki!.. Bәs, on la rın he sa bı nı kim dәn so rum? 

Ver dik lә ri ni gö zü mә so xub, ver mә dik lә ri nә bә ra әt qa zan dır ma -
ğa ça lış ma, İla hi. Mә ni nan kor say ma. “İn san” ola raq ya rat dı ğın bәn -
dә nә “a di cә in san” hә ya tı ver. Vәs sa lam.  

2009 
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ANASIZ İLLƏR
İl lәr ötür, nә şin tor pa ğa, ru hun qәl bi mә çö kür. Әsr, mi nil lik

dә yiş di. Bi zim ra bi tә miz dә yiş mә di. Ana bәt nin dәn ba la cis mi nә hop -
muş o bö yük mә hәb bә ti sön dür mә yә qo ca döv ra nın gü cü çat ma dı.
Za ma nın sı na ğın dan çıx dı bu bağ lı lıq. Get- ge dә bәn zә yi rәm sә nә ye -
ri şim dә- du ru şum da, hәr dәn mә lul ba xı şım da, hәr dәn şaq raq gü lü -
şüm dә. 

Ota ğı mın hә ra rә ti isit mir mә ni. Di var ka ğı zın da kı çi çәk lәr dәn
üs tü mә ya ğır qar. Ya ta ğı mın ya nın da boş qal mış ya ta ğın mә nim mә -
hәb bә ti min, sә nin xa ti rә nin işı ğı na isi nir. Nos tal ji.. .Ya ta ğı mı ya ta ğı na
dә yiş dim. Boş qal mış öz ye rim göz da ğım ol du. Yu va sın dan uç muş
quş lar ki mi dön düm öz ya ta ğı ma.  İn di dә sә nin ya ta ğı nın sә li qә si,
ge cә- gün düz açıl ma yan qa tı yan dır dı mә ni. Bu ev, o ev de yil. Ya ra şı -
ğı ar tıb, ca zi bә si aza lıb. Se vin ci, hә ra rә ti yo xa çı xıb. Bu mә kan ana -
sız  gün lә ri min ün va nı.   Bu mә kan ana lı gün lә ri min ya di ga rı.   

Ana mın ge di şiy lә mә nim qis mә ti mә dü şәn sev gi, se vinc pa yı
bir az da azal dı. Nә va ziş  yox ol du. Anam 1996-da qal dı. Mәn 1997-
yә keç dim. İzi mi ya şa da caq var lıq la ra bәs lә di yim ümid lәr 1997-dә
qal dı. Mәn 1998-ә yol al dım. Hәm Anam, hәm ar zu la rım XX әs rdә qal -
dı. Mәn XXI әs rә qә dәm qoy dum. Әziz lә rim 2-ci mi nil lik dә qal dı. Mәn
3-cü mi nil lik dә yәm. Bi zi bir- bi ri miz dәn min il lik za man mә sa fә si ayı -
rır. Ayı rır mı? Yox, ya xın laş dı rır! Üzü sә nә doğ ru irә li lә yi rәm, Ana can.
Gә li rәm, mәnim RÜBABӘm, göz lә mә ni. 

2001
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SƏNƏ DÖNMƏK İSTƏYİRƏM 
Baş alıb get mәk is tә yi rәm bu mә kan dan. Üzә rim dә heç bir mә -

su liy yә ti ol ma yan – nә bi tib- tü kәn mәk bil mә yәn kom mu nal prob lem -
lә ri nә, nә mә i şәt qay ğı la rı na, nә sә li qә- sah ma nı na, nә dә
qo naq pәr vәr li yi nә ca vab deh lik duy ma ya ca ğım bir ev dә mü sa fir- sa kin
ol sam, sa ğa lar bәl kә ya ra la rım. Aza lar yü küm. Ötüb ke çәr gәr gin li -
yim.  

Sә ni tәrk et mә yim xә ya nәt de yil, EVİM, Sә nә olan sev gim dәn -
dir. Bir lik dә xoş bәxt gün lәr -an lar ya şa maq is tә yim dәn dir. Küs mә Mәn -
dәn. Mәn get sәm dә, Sәn üz dön dәr mә. Çün ki Sәn Mә nim ALIN MAZ
QA LAM san! Ha ki mi- müt lәq ol du ğum ӘN MÖH TӘ ŞӘM SA RA YIM san.
Şәx siy yәt ki mi mad di var- döv lә ti min hü qu qi- coğ ra fi hü dud la rı Sәn dә
bi tir. ӘN ETİ BAR LI SI ĞI NA CA ĞIM, ӘN İS Tİ OCA ĞIM, ӘN RA HAT YA -
TA ĞIM Sәn dә dir. Ax şam lar iş dәn qa yı dan da  kim sәy lә qar şı laş ma sam
da, Sә nin gü lәr üzün kön lü mü nur lan dı rır. Әh va lı mı yük sәl dir, gü nün-
 yo lun yor ğun lu ğu nu ca nım dan çı xa rır. Sә ni seyr et mәk dәn zövq alı -
ram. VAR lı ğın qәl bi mә ra hat lıq, bey ni mә sә rin lik gә ti rir. Özü mә
ina mı mı möh kәm lәn di rir. Gö zü mә işıq, ürә yi mә tә pәr ve rir. İnan ki,
Sә ni kә nar dan gә tir di yim xo şa gәl mәz emo si ya lar la yük lә mәk is tә mә -
di yim üçün ge di rәm. Niy yә tim Sәn dә ki müs bәt au ra nı qo ru maq dır.  

Sәn ye ga nә ak tyo ru vә ye ga nә ta ma şa çı sı Mәn olan ӘN DRA-
 MA TİK TE ATR SӘH NӘ Sİ sәn. Özü mә kә nar dan bax dı ğım, Özü mü ya -
xın dan iz lә di yim TA MA ŞA SA LO NU san. İç dün ya ma boy lan maq üçün
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Sә nin yar dı mı na hәr za man möh ta cam. Әn sәrt Tәn qid çim sәn. Әn
eti bar lı Sir da şım san. Әn sa diq Ömür Yol da şım san. Ya ra da bil di yim ӘN
BÖ YÜK ӘSӘ RİM Sәn sәn. Ana lo qu na ma lik ol ma dı ğım bu boy da sәr -
vәt dәn im ti na edә rәm mi heç? 

Sәn Mә nim ça lış qan lı ğı mın vә tәn bәl li yi min әn dü rüst şa hi di -
sәn. Bir ömür lük QA ZAN CI Mın GÜZ GÜ SÜ sәn. Hә ya tım da kı qә lә bә lә -
rin ZӘ FӘR ÇӘ LӘN Gİ, mәğ lu biy yәt lә rin BAĞ LI BOĞ ÇA SI san. Qa dın
ki mi, zi ya lı ki mi, in san ki mi VAR LI ĞI MIN vә ZÖV QÜ MÜN İFA DӘ Sİ sәn.
Qa bi liy yәt lә ri min tәr cü ma nı san. Nә sil bә nә sil, ulu la rım dan Mә nә ötü -
rül müş GEN YAD DA ŞI MIN TӘ ZA HÜ RÜ SӘN. GÖ RÜB- GÖ TÜR DÜK LӘ -
Rİ MİN MӘC MU SU san. Sә nin di zay nın da kı han sı de ta lın öm rüm dә izi
qal mış han sı әzi zi min xa ti rә sin dәn bәh rә lәn di yi ni, ev dә hökm sü rәn
dav ra nış tәr zi nin mә nә viy ya tı ma  hop muş han sı әnә nә dәn qay naq -
lan dı ğı nı Mәn dәn yax şı bi lәn yox dur. Bu nu Qo naq gö zü ayırd edәm -
mәz. Әziy yәt lә ri nә dә, mә ziy yәt lә ri nә dә Mәn sә viy yә dә bә lәd olan
çә tin ta pı lar. Sәn dә ki qay da- qa nun la ra qeyd -şәrt siz ri a yәt olun ma sı -
na can atan da Mә nәm, on la rı poz ma ğa- dә yiş mә yә cәhd edәn dә
Özü mәm. Hә ya tı mın çox va cib ami li nә, var lı ğı mın ay rıl maz par ça sı na
çev ril di yi nin fәr qin dә yәm. Am ma... ye nә dә get mәk is tә yi rәm. 

Tәn ha lı ğın bü tün ana to mi ya sı nı vә fi zi o lo gi ya sı nı әz bәr lә miş
Mәn Mә ni bez dir miş ya şam tәr zin dәn öt rü qә rib sә mәk ümi di lә baş
alıb ge di rәm bu mә kan dan. Ge di rәm. Ye ni dәn qa yıt maq üçün. Sә nә
dön mәk üçün!  EVİM Mә nim!  

2008
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OVQAT
Dü nәn kә dә ri- qә mi si lib- sü pü rüb at dım evim dәn. Sil ki nib

qalx dım uğur suz luq la rın uç qun la rı al tın dan. Çırp dım üs t-ba şım dan
bәd bin li yin to zu nu- tor pa ğı nı. Yu xa rı baş da oturt du ğum Bәd bәxt li yi
qov dum mәn zi lim dәn ba yı ra. İn san gö züy lә gö rün mә yәn ağ rı lar ya -
şa dı ğım il lәr dәn mi ras qal mış dәrd lә ri mi ar xi vә gön dә rib se vin cә qu -
caq aç dım. Evi mә Xoş bәxt lik qo naq gәl di. Sa ki ni ol ma dı ğı bu mә kan da
özü nü çox ra hat hiss edir di.  

2007
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DƏNİZ – ADA
DӘ NİZ ADA ya aşiq ol muş du. Onu qu caq la yıb bәrk -bәrk bağ rı -

na bas mış dı. ADA DӘ Nİ Zin kök sün dә ya şa yır dı. Yu xu da olan da be lә
onun ürәk çır pın tı la rı nı du yur du.  

DӘ Nİ Zin ma vi su la rı ge cә- gün düz ADA nın sa hil lә ri ni dö yәc lә yir,
san ki “Mәn bu ra da yam, ya xın da, sәn ha ra boy la nır san?” – de yir di.
DӘ Nİ Zin lә pә lә ri ADA nın vü cu du nu sı ğal la maq dan doy mur du. Ge cә -
lәr DӘ NİZ dal ğa la rıy la ona lay la ça lır dı. Sә hәr lәr lә pә do daq la rıy la
ADA nı bu sә lә rә qәrq edir di. Gün düz lәr ay na göz lә rin dә ADA nın min
cür rәs mi ni çә kir di. Ax şam lar hәr dәn DӘ Nİ Zin fır tı na mә hәb bә ti şa -
hә qal xır dı. Eş qin sim fo ni ya sı nı oxu yan dal ğa lar ADA nın hә ya tı na yep -
ye ni ça lar gә ti rir di. San ki bağ rı na di ri lik su yu sә pir di lәr, iç dik cә iç mәk
is tә yir di. Su saf lı ğı, su qüd rә ti, qov ğa edәn dal ğa la rın әzә mә ti ADA nı
hәm cәzb edir, hәm qor xu dur du. ADA çır pı nıb DӘ Nİ Zin qol la rı ara sın -
dan çıx maq is tә yir di. Am ma... yox. .. qәl bin dә eti raf edir di ki, bu bö -
yük lük dә mә hәb bәt lә se vil mәk xo şu na gә lir.  

DӘ Nİ Zin tә mәn na sız sev gi si ADA nı fә rәh lәn di rir, qü rur lan dı rır -
dı. Elә ki, DӘ Nİ Zin mә hәb bәt him ni baş lan dı ADA әs ra rәn giz mәn zә -
rә nin sey ri nә da lır dı. Gah li rik duy ğu la rın, gah da qә zә bin, üs ya nın
da şı yı cı sı olan dal ğa lar ADA ya çır pı lıb çi lik- çi lik olur, zәr rә cik lә rә çev -
ri lә rәk gü nәş şü a la rı al tın da bir öz gә gö zәl lik ya ra dır dı. ADA nın qar -
şı sın da cil vә lә nәn DӘ NİZ özü nü sev di yi nә min bir li bas da nü ma yiş
et di rir di – hәm naz lı, hәm qә zәb li... Son ra mas ma vi su lar, al -әl van
mo le kul lar  ye ni dәn  DӘ Nİ Zә qa yı dıb bir lә şir, elә bü töv lә şir di ki, san -
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ki heç bö lün mә miş di lәr. ADA DӘ Nİ Zin bu key fiy yә ti nә hey ran idi. Dal -
ğa lar sa kit lә şәn dәn son ra ha va da qә ri bә bir sә rin lik qa lır dı. ADA nın
ru hu nu dinc lik, ra hat lıq duy ğu su bü rü yür dü. 

DӘ Nİ Zin gö zәl li yi nә, mü ba riz li yi nә vur ğun ol sa da, hә lәm- hә -
lәm tәs lim ol maq is tә mir di ADA. Za man- za man ona mey dan oxu yur -
du, şıl taq lıq edir di, naz la nır dı. “Ya şa dı ğım, var ol du ğum mәs kәn sә nin
kök sün ol sa da, mәn dә mә nәm!” – de yir di DӘ Nİ Zә. Be lә cә ömür baş
alıb ge dir di, ADAy la DӘ NİZ duy ğu lar se lin dә qәrq olur du.  

Әs lin dә ADA DӘ Nİ Zin, DӘ NİZ ADA nın әsi ri idi. Yer kü rә sin dә
ye ni ge o lo ji pro ses lәr, coğ ra fi dә yi şik lik lәr baş ver mә dik cә DӘ NİZ lә
ADA nın ay rıl ma sı müm kün süz dü. Bir gә var ola caq dı lar! ..  

2008 



77

II Fəsil.  MƏNSUR ŞEİRLƏR. MİNİATÜRLƏR

QAYIQ HARADA XOŞBƏXTDİR ?
Sa hil dә, lә pә dö yәn dә sa kit- sa kit da yan mış dı  QA YIQ. Dә ni zә

ba xır dı. La ci vәrd su lar da bәrq vu ran gü nә şi seyr edir di. Ara bir ma vi
әn gin lik lә rә boy la nır dı. Bir dәn gö yün üzü tu tul du. Qaş qa ba ğı nı tur -
şu dan sә ma ağ la ma ğa baş la dı. Sә ma nın göz yaş la rı il lәr hәs rәt li si ki -
mi dә ni zә qo vuş ma ğa tә lә sir di. Dam cı lar elә iri idi ki... Bu hәs rәt
ya ğı şın da is lan dı QA YIQ. İçin dә nos tal ji duy ğu la rı baş qal dır dı. Hәr
gün dә ni zә çıx dı ğı vaxt la rı ya dı na düş dü. Bir dәn ona elә gәl di ki, bür -
kü lü ha va da gә zin ti yә çı xıb, dә ni zin me hi ya naq la rı nı sı ğal la yır. QA YIQ
ye rin dә cә yır ğa lan dı. Bu me hin sә rin li yi ni ca nı na yay maq is tә di. Hә -
min an da göz lә ri ni qa pa mış dı QA YIQ. Özü nü duy ğu la rın qu ca ğı na at -
mış dı. O, göz lә ri ni açın ca bir öz gә mәn zә rә nin şa hi di ol du. Se vәn
sev di yi nә qo vuş muş, gö yün üzü açıl mış dı. Göy qur şa ğı sә ma nı yed di
rәn gә bo ya mış dı. Bu gö zәl lik dә ni zi ne cә va leh et miş di sә, özü -
nü unu dub hey ran- hey ran gö yә ba xır dı. Qә fil dәn su lar şa hә qalx dı.
Dal ğa әli ni uza dıb göy qur şa ğı nı özü nün kü lәş dir mәk is tә di. Göz lә nil -
mәz  sıç ra yış dan lә pә dö yәn dә ki QA YIQ mü va zi nә ti ni itir di. Lәn gәr
vur du. Özü nü ta raz la yın ca avar qol la rı nı yan la rı na sıx dı. Dö yü şә ha -
zır әs gәr du ru mu nu  al dı. Nә dәn sә ona elә gәl di ki, tә la tüm lü dә niz -
dә axı rın cı dә fә ölüm- di rim mü ba ri zә si apa rır. Ni yә axı rın cı dә fә? –
bu nu özü dә bil mә di.  

Qa yı ğın ya şa dı ğı iki mәs kәn var dı: bi ri sa hil, bi ri dә niz. Sa hil dә
әmin -a man lıq day dı, ra ha tıy dı  QA YIQ. Dә niz dә da im risk al tın day dı,
ge cә- gün düz ya şa maq uğ run da, var ol maq yo lun da çar pı şır dı. Rә qi -
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bi gah dal ğa lar olur du, gah da iri ba lıq lar.  Bir dә fә hәt ta qa sır ğay la
әl bә ya xa ol muş du. Am ma dә niz onu elә ov sun la mış dı ki, sa hil dә ki
seyr çi möv qe yi ürә yi ni aç mır dı. Hә rә kәt siz lik dәn çıl ğın la şır dı. Ru hun -
da kı di na mi ka üs yan edir di. Dә niz dә ya şa maq is tә yir di QA YIQ. Tu fan-
 la ra, çә tin lik lә rә si nә gә rә- gә rә. An la mış dı ki,  pas siv seyr çi möv qe yi
onun mis si ya sı de yil. O,  әsl hә yat   ya şa maq is tә yir di.   

QA YIQ özü nü sa hil dә yox, dә niz dә  xoş bәxt hiss edir di!.. Dә niz -
dә!  

2007
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YUXU
Ge cә nin qay ğı sız qol la rı alır mә ni qoy nu na. Yor ğa nın qay ğı keş

әl lә ri do la nır boy nu ma. Ar sız yu xu, bi vec mür gü sı ğal çә kir vü cu du ma.
Alıb apar maq is tә yir mә ni gün dü zün qay ğı la rın dan uza ğa. Xe yir xah -
la rı mın sev gi sin dәn, bәd xah la rı mın fit nә- fә sa dın dan  qı ra ğa. Küt lәş -
di rir duy ğu la rı mı yu xu, key lәş di rir şü u ru mu mür gü. Alır mә ni
qa nad la rı na oğuz әrәn lә ri nә qa lib gә lәn YU XU. Qüd rә ti nә bax ki, cis-
 mi mi ya ta ğa gö müb ru hu mu sә ya hә tә apa rır. Gö zü mә- kön lü mә hop -
muş gö zәl lik lәr di ya rın da gәz di rir mә ni. Xa ti rә lә ri min can çә kiş di yi iç
dün yam dan uzaq laş dı rır. Uyu dur mә ni. Re al lıq dan ayı rır. Al da dıb öm -
rüm dәn özü nә ömür pa yı al ma yın ca ya xam dan әl çәk mir. Hә ya tı mın
or ta ğı olan yu xuy la di di şә- di di şә üzü sә hә rә yol alı ram. Bu dur. Yu xu-
 nun ram et di yi İd ra kım dik si nib oya nır. Mә lum keç mi şim dәn na mә lum
gә lә cә yi mә apa ran yol da bu gü nü mü ax ta rır. ..  

2004
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TƏNHA QADIN
Dün ya lar ca sev di yim adam lar var,  

sev gim dәn xә bәr siz.  
Qәl bi mә ha kim ol maq is tә yәn lәr var, 

qәl bim dәn xә bәr siz.  

Duy ğu la rı na sa rı lıb ya tar TӘN HA QA DIN.  İs mә ti ni is tә yi nә qal -
xan edәr TӘN HA QA DIN. Bay ram lar da hә diy yә si ni, xәs tә lә nәn dә dәr -
ma nı nı özü alar.  Ru hu in lәr. ., üzü gü lәr. Qәl bi ya nar. ., göz lә ri
atәş lә nәr. Qüs sә si ni bәl li et mәz TӘN HA QA DIN, dost -düş mәn için dә
qüd rәt mü cәs sә mә si nә çev ri lәr. Zә rif olar, zә if olam maz  TӘN HA QA -
DIN. Güc lü ol ma ğa mәc bur dur. 

Şәx siy yә ti nә sa hib çı xar TӘN HA QA DIN. Evi ni, hә ya tı nı alın maz
qa la ya çe vi rәr. Mak ro mü hi tin dә ki in san la rı mik ro mü hi ti nә ya xın bu-
 rax maz. İç dün ya sı nı әt raf mü hit dәn tәc rid edәr. Da xi li alә mi nә kim -
sә boy la nam maz. Öz dün ya sın da ya şa yar TӘN HA QA DIN. Mә nә vi
azad lı ğı nı әmәl lә rin dә yox, dü şün cә lә rin dә qo ru yar. Dә ya nә ti za hir dә
ör nәk, da xil dә iz ti rab mәn bә yi olar. Ye ri şin dәn ye rә min nәt qoy sa da,
dün ya nın yü kü nü çiy nin dә da şı yar TӘN HA QA DIN. Özü kim sә yә yük
ol maz. 

Se vin ci ar tmaz, kә dә ri azal maz TӘN HA QA DI Nın. Çün ki anın da -
ca pay laş ma ğa mәh rәm ta pıl maz. Na ra hat ya şan tı la rı na kim sә şә rik
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çıx maz. Köv rә lin cә xa ti rә lә ri nә da lar, xә yal la rı na ta pı nar  TӘN HA QA -
DIN. Özü nә  vә fa lı hәm dәm ara yar. Çә tin ta par. Mü ba riz gö rü nәr, ür -
kәk olar TӘN HA QA DIN. Hә ya tın da kı boş lu ğu dün ya nın heç bir sәr vә ti
dol du ram maz. Xoş bәxt li yә var maq üçün öm rü nü xәrc lә yәr, il lә ri qo -
var. Za man keç dik cә an lar ki, dә yi şәn heç nә yox dur, hәr şey ye rin dә
qa lıb. Bir cә onun gәnc li yin dәn sa va yı.  

2008
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YAŞIN FƏRQİ
“Ya şın nә fәr qi?. .” de yә kö nül lә ri  

cu şa gә ti rәn mü ğәn ni lә ri mi zә it haf 

İ ki miz dә su ba yıq. Am ma o, bәy lik tax tı na çı xan da bә yaz li bas lı
gә li ni mәn ol ma ya cam. Bu de mәk dir ya şın fәr qi. 

Mә ni nә qә dәr sev sә dә, onu nә qә dәr sev sәm dә duy ğu la rı mız
pla to nik mә hәb bәt zir vә sin dә hey kәl lә şә cәk. Qo vuş ma ğı nә qә dәr is -
tә sәk dә, gah bu be yin dә, gah o be yin dә şa hә qal xan tә rәd düd lәr
gә mi rә cәk qәl bi mi zi. Vü sal se vin ci ni da da bil mә yә cә yik. Bu әzab dır
ya şın fәr qi.  

Toy lar da mә nim lә oy na maq dan, el için dә ya nım da dur maq dan,
dar gü nüm dә dәrd lә ri mә çi yin ver mәk dәn çә ki nә cәk. Bu sәr hәd dir
ya şın fәr qi. 

O na inan sam da, gü vә nә bil mә yә cә yәm. Çün ki dәrd lә rim lә
baş- ba şa qa lan da yal nı zam, tәn ha yam, kim sә si zәm. Bu acı dır ya şın
fәr qi. Gü cü özüm dәn alı ram, bir dә ru hu mu zun doğ ma lı ğın dan. Bu
re al lıq dır ya şın fәr qi. 

Xәs tә lәn di yin dә yas tı ğı nın ba şın da du rub onu nә va zi şi mә bә lә -
mәk im ka nım ol ma ya caq. İçim dә ki can yan ğı sı onu sa ğal da bil mә yә -
cәk, mә ni na xoş la da caq. Bu bә la dır ya şın fәr qi.  

Ә li mi uzat sam ona ça ta caq mә sa fә dә be lә gö züm göz lә ri nin,



83

II Fəsil.  MƏNSUR ŞEİRLƏR. MİNİATÜRLƏR

qu la ğım sә si nin  hәs rә tin dә qa la caq. Çün ki bә zәn se vә rәk tәrk et mәk
mәc bu riy yә ti dir ya şın fәr qi.  

“Ya şın nә fәr qi?. .” – de yib kö nül lә ri coş du ran mü ğәn ni lәr, sa -
ğım- so lum pә rәs tiş kar la do lu dur, am ma әlim dә kim sә yox. Әl lә ri mi
açan da ovuc la rı mı boş gö rü rәm. Do lu da ola bi lәr di. Mü әm ma lı qis -
mәt dir ya şın fәr qi.  

2002
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ÜÇBUCAĞIN SÜQUTU
Bu evә GӘ LӘ CӘK gәl mә yә cәk di. Hәr gün ev sü pü rü lәn dә dö -

şә mә dәn top la nan ağ saç lar bir az da ço xa lır dı. Bu nu sez di yi gün dәn
QI Zın ümi di üzül müş dü. Ai lә üç bu ca ğı nın bu caq la rı lax la yır dı. ATA -
A NA sı qo ca lıb әl dәn düş müş dü. Uşaq la rı isә yox idi. Otaq lar çox dan
sü ku ta dal mış dı. Ev şaq raq gü lüş lә rә hәs rәt qal mış dı. Güz gü nün nә -
si bi yal nız dәn düş müş saç la rın sı ğa lı na yar dım çı ol maq dı. Sa kit vә
meh ri ban bu ai lә dә hә yat bir cә rәng dәy di. Ça lar lar sız. Sә hәr işә, ax -
şam evә tә lәs mә si xoş bәxt li yin yox, zә ru rә tin gös tә ri ci siy di. İş lә yib
özü nü vә va li deyn lә ri ni sax la yır dı. İş qur ta ran ki mi ev dә ki lә rә hә yan
ol ma ğa tә lә sir di. 

Hәr dәn şә hә rә ha va la rı nı dә yiş mә yә çı xan ata -a na sı nın ar dın -
ca uzun -u za dı ba xar dı. QO CAy la QA RI bir- bi rin dәn elә bәrk ya pı şar -
dı lar ki... Gö rә sәn bu meh ri ban lıq mә hәb bә tin tә za hü rüy dü, yox sa
yı xıl maq qor xu su nun? ..  Hәr iki hal da on la rın da yaq la rı var dı.  QI Zın
isә yox. ATA -A NA sı dün ya la rı nı dә yi şәn dәn son ra ai lә si dә ol ma ya caq -
dı. Üç bu ca ğın sü qu tu qa çıl maz dı.    

1995 
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ANA BƏTNİNDƏ MÜBARİZƏ
Ba la nı ana dan ayır maq is tә yir di lәr. Gәnc qa dı nın bәt ni bәrk -

bәrk ya pış mış dı öv la dın dan. İl ki ni bu rax maq is tә mir di. Ağ xa lat lı hә -
kim lәr kör pә nin cәl la dı na dön müş dü lәr. Ça rә siz qal mış ana za rı yır,
ah -na lә çә kir di. Ana nın bәt ni özün dәn mü ba riz idi. Tәs lim ol maq is -
tә mir di.  

Bir yan da cә miy yәt, möv qe, ai lә,..  o bi ri yan da öv lad is tә yi,
gü nah sız kör pә nin ta le yi da yan mış dı. O hә lә gә lin cik oy nat dı ğı dövr -
dәn ana ol maq ar zu suy la bö yü müş dü.  İn di ürә yi qan ağ la yır dı. İçin -
dә mü ba ri zә apa ran iki mәn var dı. Ürәk “hә”, id rak “yox” de yir di
kör pә nin dün ya ya gә li şi nә. Pa si yen tin  da xi li alә min dәn xә bәr siz olan
vә xe yir xah lıq et di yi ni dü şü nәn ağ xa lat lı lar kör pә nin mәh vi nә әl qat -
mış dı lar. Mә nә vi әzab lar vә fi zi ki ağ rı lar dәh şәt lәr gir da bın da qo vu rur -
du gәnc qa dı nı. 

Ana ürә yi nә daş bağ la yıb qә ra rı özü ver miş di. Cә miy yә tә qar -
şı üs yan et mә yi, adәt -ә nә nә lә rә qar şı çıx ma ğı,  du ruş gә tir mә yi ba -
car maz dı... Bәl kә dә ba ca rar dı. Öz pa yı na dü şә cәk hә qa rәt lә rә
dö zәr di. Am ma ca nın dan çox sev di yi, is tә yi ya ra nı şın dan çox- çox әv -
vәl dün ya ya gәl miş kör pә si ni  ağ zı göy çәk lә rin hәdyanlarına mә ruz qo -
ya bil mәz di. O, do ğul ma mış kör pә si nin na mi nә “qa til”  olur du.   

Ana kör pә si nin qәt li nә fәr man ver sә dә, ana bәt ni yol la rı bağ -
la yıb tib bi mü da xi lә yә im kan ver mir di. BӘTN qa nı qa nın dan, ca nı ca -
nın dan olan var lı ğı bәrk -bәrk qu caq la mış dı. Tәs lim ol mur du ana
bәt ni!.. Ya rat dı ğı nın fәr qin dә ol ma yan bi o lo ji ata isә hә min an da bü -
tün bun lar dan xә bәr siz di. 

Ana nın bü tün әza la rın da mü ba ri zә ge dir di. Pro ses da vam edir -
di... Olum la ölüm ara sın da çә kiş mә dә bir kör pә nin ta le yi ya zıl ma mış
po zu lur du.  

2007



QADIN 
Saat Qadının üzünә dirәnmişdi. Vaxt getmirdi. Gecәnin

mәngәnә qolları Qadını öz ağuşunda kilidlәmişdi, zülmәt
barmaqlarıyla onun gözünü oyurdu. Qalın pәrdә Ay işığını pәncәrәnin
o tayında әsir etmişdi. Nә qәdәr baxsa da, sübhün gәlişindәn әsәr-
әlamәt görünmürdü. Düşüncәlәr fırtınasında çırpınan Qadın gecәnin
ağuşundan qurtulmaq istәyirdi. Sәhәr açılsa durub işinә-gücünә
gedәcәkdi. Hәyata qaynayıb-qarışacaqdı. Gecәnin ona dәxli yoxuydu.
Yaşamı gündüzün ömrü qәdәrdi. 

Qadın ağlamaq istәyirdi. Ağlaya bilmirdi. Dünәn aldığı zәrbәdәn
bu gün beli dә ağrıdırdı. Yataqda dönәmmirdi. Әziyyәt çәkirdi. Yıxılıb
әzilmişdi. Şәhәrin küçәlәri bәrbad, yollar sökük-dağınıq. Kimin ağlına
gәlәr gündüzün gün işığında, şәhәrin mәrkәzi prospektindә belә bir
“sürpriz”lә qarşılaşacağı?!. Abadlığın tozu-dumanı millәti boğur. Heç
kәs heç kәsin zәhmәtini, çәkilәn xәrci qiymәtlәndirmir. Biri asfaltı
tәzәlәyib başa çatdıran kimi, o biri gәlib sökür ki, bәs mәn dә
abadlaşdırıram, suyun, kanalizasiyanın, daha nә bilim nәyin
borularını dәyişәcәm... O da belә bir bәhsәbәhsin güdazına
getmişdi. Әsas ağırlıq travmalı ayağına düşdüyündәn çox göynәdirdi.
Beynindә dünәnlә bugün, keçmişlә indi bir-birinә qarışmışdı. Kadrlar
elә sürәtlә bir-birini әvәzlәyirdi ki, hadisәni aydınlaşdırmağa macal
tapmırdı. Bu dәfә yaxşı qurtulmuşdu. İyirmi iki il öncәki hadisәdәn
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sonra ayağı iki ay gipsdә qalmışdı. Yenә hәmin ayaq, tanış ağrılar.
Tarix geri dönmüşdü?? Neqativ hadisәlәr tәkrarlanırsa, dalınca
düşüb onun taleyindәn әl çәkmirsә, o halda pozitiv hadisәlәr
niyә tәkrarlanmır?! Elә bәxtәvәr olardı ki..!

...Ağrı Qadının bütün әzalarını sarmışdı. Ayağı elә ağırlaşmışdı,
sanki bir ton idi. Amma Qadın sevinirdi. Sevinirdi ki, nә yaxşı sınığım-
çıxığım yoxdur.  Tәnhalıq belә şeydir. Ağrının şiddәtindәn qovrulan
Qadın kövrәlmәk, müvәqqәti yanında olan doğmalarına nazlanmaq
әvәzinә sevinirdi vә Allahına şükür edirdi... O, qadın olmaq, zәif olmaq
haqqından istifadә edәmmirdi. “Öz ayağım üstdә dura bilirәm,
yeriyirәm, kimsәnin kömәyi olmadan pillәkәnlәri qalxıram, bәsimdir!
Bunların müqabilindә ağrı nәdir ki? Dözmәk olar.” ...O zaman anası
yanındaydı, qızını şahzadә kimi әzizlәyirdi, indi anasızdı. Yәqin ona
görә Allah betәrindәn qoruyub...

Qadın işә gedәndә hәr sәhәr altmış bir pillәkәn  qalxırdı.
Yıxıldığı gecәni qorxu içindә keçirmişdi: birdәn çıxammasam... Sәhәr
pillәkәnlәri öz ayağıyla çıxanda hәyatının әn böyük sevinclәrindәn
birini yaşamışdı. Gün boyu kәpәnәk kimi uçmuşdu. Bunu xatırlayıb
bir daha tәsәlli tapdı. Ağrı canını üzürdü. Amma qüruru ona
yüngülvarı axsamağa belә icazә vermirdi. Dost-düşmәn içindә dik
durmağı vacib saydığından canını dişinә tutub dәrhal yerişini
nizamlayırdı.

Yatağında bu olayları bir daha şüurundan keçirәn Qadın birdәn
hönkürdüyünü eşitdi. Nәhayәt, bulağın gözü açılmışdı. Eybi yox, bir
az ağlayıb yüngüllәşәr, canında toplanmış mәnfi emosiyalardan qur-
tarar. Bu fikirlәr şüuraltında yer alınca, Qadını gülmәk tutdu. “Sәn bir
işә bax, gör nәyә sevinirәm – ağlaya bildiyimә.” Kranın suyu kәsilәn
sayaq anındaca göz yaşları yox oldu. “Ay axmaq, niyә ağlayırsan? Sәni
ovudanmı var? Üç sutka bu yataqda gecә-gündüz ağlasan, kimsәnin
ruhu duymaz. Qalx, üzünü yu, özünü topla.” İçindәki bu sәs qeyri-ix-
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tiyari onu yataqdan qaldırdı. Qadının göz yaşları duzluydu. Ağlayan
kimi yanaqlarını yandırırdı. İndi dә elә oldu. İslanmış balınca etinasız
nәzәr fırladıb hamama keçdi. Әl-üzünü yuyan kimi dәrisi xoşuna gәldi.
Yağışdan sonra açılan göy üzü kimiydi. “Ağladım, rәngim açıldı, sifәtim
boğulmuşdu”,– deyә gülümsündü.  Әslindә rәngi avazımışdı. 

Hamamdan birbaşa mәtbәxә keçәn Qadının baxışları dibçәkdә
bәnd aldı.  Qәlbini ovundurmaqçün bu gün özünә dibçәk gülü almışdı.
“Mәn sәni sevdim, sәn dә mәni sev”,– pıçıldamışdı tәzә çiçәyinә.
Dәdә-baba hәyәtlәrindәki “qırxdüymә” deyilәn gülә oxşayırdı.
Uşaqlığı, güllü-çiçәkli bağ-bağatları, güllәrә canı-dildәn qulluq edәn
Sәkinә nәnәsi durdu gözünün qabağında.  Elә bildi ki, sübhün gözü
yenicә açılıb, nәnә yenә güllәri suvarır. Qadın fikirlәrini nizamlaya
bilmirdi. Fırtınalı dәnizdәki dalğalar kimi tәlatümlüydü fikri-düşüncәsi,
suyun üzünә hәrdәn bir şey çıxarırdı.  Hә, bu gülә bizdә  qırxdüymә
deyәrdilәr. Özü dә dibçәkdә yox, torpaqda bitәrdi. Sarısı olmazdı,
yalnız qırmızı rәngdәydi, qızılgülün kiçik formatında. Mövsümü başa
çatınca solar, gәlәn ilki ömrünü daha dolğun yaşamaqçün yaza qәdәr
torpaqdan güc yığardı.  Bir anlığa üzünә doğma yerlәrin mehi toxundu,
boyun-boğazını yalayıb ötәn ilıq hava axını ardınca bağçalarındakı
güllәrin әtrini gәtirdi, Qadın özünü sevimli tut ağacının budaqlarında
gәzdiyi dövrlәrdә hiss etdi. Hәsrәt çox güclüydü. Amma o bilmәdi ki,
uşaqlığının geri qayıtmasınımı istәsin, yoxsa indisinin ürәyincә
olmasınımı. 

Qadın yeddi rәqәmini sevirdi. Dibçәkdәki sarışın gözәlin dә
açmış yeddi  gülü olduğunu sezәndә bunu xoş әlamәtә yozdu. Dәrhal
da kefi pozuldu. “Günümә bax, nәylә tәsәlli tapıram...” Qadın
pәncәrәyә baxdı. Uğradığı kiçik qәzadan iyirmi altı-iyirmi yeddi saat
keçirdi. Qaranlıq düşmüşdü. Tәsәlli reallığı dәyişdirmirdi.  Yenә
problemlәriylә, qayğılarıyla baş-başa qalmışdı. Hamı öz evinә
çәkilmişdi. Onun nә durumda olduğunun kimsәyә dәxli yoxuydu.
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Әslindә heç kәsi qınamırdı da. Hәrәnin öz dәrdi-sәri vardı. Son vaxt-
lar Qadın adamların laqeydlәşdiyinә daha tez-tez şahid olurdu.
Bilmirdi günah dövrandadır, yoxsa insanlar cılızlaşıblar. Amma fakt
faktlığında qalırdı. Televizor qarşısında dünyanın o başındakı bәd
xәbәrlәrdәn tәsirlәnәn insanlar lap yaxındakıların halına yanmırdılar.
Mәnәvi dayaq olmaq anlayışı cәmiyyәtin әxlaq normalarını tәrk edirdi.
Hәlә maddi kömәk heç mümkün deyildi, indiki dövrdә Allah kimsәni
kimsәyә möhtac elәmәsin, hamının sıxıntısı var. 

Yenә  tәk vә tәnhaydı. Elә durumdaydı ki... bu anda hәtta
sevdiyi gәlsә, qapını açmazdı. Kimsәni görmәk istәmirdi. Әslindә
kimsәyә görünmәk istәmirdi. Xüsusilә ona. Bir az hisslәrinin “cilovunu
boşaltmışdı”. Güclü qadın imicindә özünü toplayıb cәmiyyәt arasına
çıxmaqçün nәfәsini dәrmәliydi. “Zәng etsә, telefonlara cavab
vermәrәm. Sәsimi duyunca ağladığımı bilәcәk. Heç xәbәri olmasın.
Olsa nә fayda?! Yaxşı, birdәn gәlib evin qarşısında dursa vә işığın
yandığını görsә?? Yox canım, gәlmәz! Bu saatda onun burda nә işi
var? Dәrdi tökülmüşdü elә. Lap gәlsin. Mәnә nә. Hәr kәsin öz
saxlancları var. Onun da var. Mәn nәdәn bayram süfrәsi kimi
sәrgilәnmәliyәm?.. Açıq sandığı qurdalayan, maraq göstәrәn çox olar.
Amma... içindәkilәrdәn yararlanmaq üçün baxarlar... Nә isә. Türklәr
demiş, boş ver.”

Belәcә, xatirәlәr düşüncәlәri, ağrılar xatirәlәri әvәzlәyirdi.
Vücudu, beyni çalxanırdı. Sanki sürәtlә hәrlәnәn karuseldәydi.
Tәsvirlәri tez-tez dәyişәn  monitorda bir ip ucu tapılmırdı.  Kәlәf kimi
hәr şey dolaşmışdı.  Fiziki ağrılar sәsini ucaldan kimi, ruhunun
iztirabları küncә qısılıb darısqallıqda daha bәrk ağrıtmağa başlayırdı.
Neçә günüydü ondan da xәbәri yoxuydu. Bilәrәkdәn arayıb-
axtarmırdı. Qeyri-müәyyәnlikdәn bezmişdi. Qüruru incimişdi. “Nәdәn
hәmişә canıyanan mәn olmalıyam?” İndi lap alәm bir-birinә dәymişdi.
Nәyә daha çox üzüldüyünü aydınlaşdırammırdı. Cahanda mövcud olan
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hәr şey yoxa çıxmışdı vә dünyanın bütün nemәtlәrinin yerindә bir tәk
ağrı qalmışdı. 

Gecәnin intizar gözlәri sübhün qapısına zillәnmişdi. Açılan kimi
o, yox olacaqdı. Növbәti ölümünü növbәti hәvәslә gözlәyirdi gecә.
Könüllü olaraq qeybә çәkilmәyә hazırıydı. Gecәnin bu centlmenliyindә
arxayınçılıq notları da vardı.  Sabahın axşamında yenidәn öz postuna
qayıdacağına әminiydi. Qadınsa qeyri-müәyyәn “ağ atlı”nın gәlәcәyi
qeyri-müәyyәn günü gözlәmәkdәn usanmışdı. Qismәtinә düşәn
hәyatda istәdiyi kimi yox, bacardığı kimi yaşayırdı. Vә bacarmadığı o
qәdәr çox şeylәr vardı ki!.. Dәrdin dәrdini çәkmәkdәn lap dәrd әhlinә
dönmüşdü. Bu da ilk növbәdә özünün xoşuna gәlmirdi.

2009
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ATA HƏSRƏTİ
Ata sız bö yü mü şәm. Onu mü ha ri bә әli miz dәn alıb. Mәn dün ya -

ya gәl mә miş dәn әv vәl. Aman sız mü ha ri bә.  
Bir ar zuy la ya şa mı şam: – “Kör pә mi ata lı bö yü dә cә yәm. Qis mә -

tim ne cә ol sa da, hәr әza bı na dö zә cә yәm әri min. Tә ki kör pәm ata lı
bö yü sün!” 

Dә ya nәt li bir ca van la ai lә qur dum. Öv lad hәs rә ti lә il lә ri -il lә rә
ca la dıq. Mә hәb bәt dәn, hәs rәt dәn do ğu lan kör pә miz dün ya ya gәl di.
Dil aç dı. “A ta” kәl mә si nә hәs rәt qal dı... Onu әli miz dәn bir qa dın al dı.
Rәhm siz bir qa dın. 

Bö yü dü qı zım. Ha mı nın dәr di nә şә fa tap dı. Öz qәl bin dә ki ata
nis gi li ni isә sa ğal da bil mә di hә kim ba lam. El çi lәr qa pı nı dö yәn dә qı zı -
mın göz lә rin dә bir na ra hat lıq- ni ga ran çı lıq duy dum. Ba xış la rı se vәn
gәn cә de yir di:  

– “Kör pә miz ata üzü nә hәs rәt qal ma ya caq ki?!”  

1978
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İSTEDAD
İS TE DA Dı sәr bәst bu rax mış dı lar. Da ha dә yib- do la şa nı yox idi.

“Hay- ha yı ge dib, vay- va yı qa lıb” –  de yә dü şü nür dü lәr. Bü tün qa da -
ğa lar, tәz yiq lәr, ma ne ә lәr ara dan qalx mış dı. Pa xıl lı ğı nı çә kәn lәr, il lәr
bo yu aya ğın dan dar tan lar,  İS TE DA Da qu yu qa zan lar elә yük sәk mәr -
tә bә lә rә çat mış dı lar ki... Bun dan son ra O nә qә dәr ça lış sa, heç hә min
mәr tә bә lә rin kan da rın dan içә ri ke çә bil mәz di. Әn yax şı hal da İS TE -
DAD sa biq rә qib lә ri nin qә bul ota ğın da göz lә yә bi lәr di. Bu da zi yan sız
bir şey idi. Yo la ver mәk müm kün idi. Ötәn dövr әr zin dә onu elә zә -
rәr siz lәş dir miş di lәr ki...  

Әli azad lı ğa ça tan İS TE DAD ön cә bu ha lı rә qib lә ri nin növ bә ti
oyu nu ki mi dә yәr lәn dir di. Hәr an ye ni hü cum la ra mә ruz qa la bi lә cә -
yi ni dü şü nür dü. Eh ti yat lı dav ra nır dı. Çox da әl -qol aç ma ğa hә vәs li de -
yil di.  

Bir müd dәt son ra O, vә ziy yә tin re al lı ğı nı dәrk et di. Se vin di. Hә -
lә ca van idi, ca nı su luy du. Ya ra dı cı lıq fan ta zi ya sı tü kәn mә miş di. Tә -
xәy yü lü nü işә sal dı. Bir dәn- bi rә ide ya lar se li nә düş dü. O qә dәr
la yi hә lә ri var dı ki... Bil mә di han sın dan baş la sın. 

İS TE DAD rә qib lә ri nin mәn gә nә sin dә çox il lә ri itir miş di. Onun
qa bi liy yә tin dәn, әmә yin dәn bәh rә lә nib çox la rı irә li get miş di. Özü nә
isә bu im ka nı ver mә miş di lәr. Onun is te da dı nı eti raf et sә lәr dә, yük sәl -
mә yi ni rә va bil mә miş di lәr. İl lәr bo yu әt ra fı na gö zә gö rün mәz ti kan lı
mәf til lәr dәn çә pәr çәk miş di lәr. İS TE DAD ye rin dә sa ya- sa ya qal mış dı.
Şә ra it elә gә tir miş di ki, ob yek tiv vә sub yek tiv sә bәb lәr hә mi şә onun
zi ya nı na iş lә miş di.  

İn di isә bir dәn- bi rә azad lıq, sәr bәst lik ve ril miş di ona. San ki çev -
rә sin dә son suz luq, in tә ha sız lıq hökm sü rür dü. Özü nü ka i na ta qo vuş -
muş ki mi hiss edir di. Nә is tә sә ona na il olur du. Ha ra get sә, yo lun da
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ya şıl işıq gö rür dü. Da ha “da yan, dur” de yә ni yox idi. Ye ni vә ziy yәt dәn
az ca stres sә dü şәn  İS TE DAD nә ha yәt özü nü top la dı. Ar zu la rı nı re al -
laş dır ma ğa tә lәs di. El mi- ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı bәh rә si ni ver mә yә baş -
la dı. Bir sı ra la yi hә lә ri ni ger çәk lәş dir di. Ta nın dı. Am ma gәnc lik
il lә rin dә ki ar zu la rı nı hә ya ta ke çir mәk, ya rım çıq qal mış iş lә ri ni ta mam-
 la maq  müm kün ol ma dı. Ne çә il lәr ön cә et di yi ix ti ra la rın әhә miy yә ti
yük sәk dә yәr lәn di ril di, am ma is teh sa la ta tәt bi qi mәq sә dә uy ğun sa yıl -
ma dı. Çün ki o dövr öt müş dü. El mә gә tir di yi ye ni lik lәr dә ak tu al lı ğı nı
itir miş di. Rә qib lә ri İS TE DA Dın gәnc li yi ni mәhv et mә yә na il ol muş du -
lar. San ki o il lә ri heç ya şa yıb- ya rat ma mış dı.  

Bu ya şın da qa zan dı ğı hör mәt, tә fәk kü rü nün bәh rә si nә ve ri lәn
dә yәr an caq bu gü nü nü fә rәh lә ya şa ma ğa ye tir di, dü nәn ki boş luq la -
rın, it ki lә rin ye ri ni dol dur ma ğa yox. İS TE DA Dın qәl bi ni kont rast duy -
ğu lar bü rü yür dü. Bil mir di in di ki uğur la rı na mı se vin sin, keç mi şin dә
ölәn ar zu la rı na mı ağ la sın. İS TE DA Dın ru hu in lә yir di: kaş, bu im ka nım
20-30 yaş la rım da olay dı, kaş bu şә ra it heç ol maz sa, 10 il әv vәl ya ra -
dı lay dı...  

Am ma fakt fakt lı ğın da qa lır dı. Heç nә ge ri dön mә yә cәk di.
Nә onun in di ki müd rik ya şın da gәnc lik çıl ğın lı ğı qәl bi nә dol ma -
ya caq dı, nә bey nin dә ide ya lar aşıb- daş ma ya caq dı, nә  dә el min,
sә nә tin do lan bac yol la rı nı o za man kı tә fәk kü rü ilә çö zә bil mә yә -
cәk di. Ya ra dı cı lıq ax ta rış la rıy la ge cә ni sә hәr et mә yә heç sağ -
lam lı ğı da tab gә tir mir di. Gәnc lik ener ji si çox dan bә dә ni ni tәrk
et miş di. Özü bun dan xә bәr siz ol sa da. Dövr dә bam baş qay dı. Adam -
lar da san ki öz gә alәm dәn gәl miş di lәr. Mü hit dә yep ye ni, da ha sәrt vә
aman sı zıy dı. Ona qar şı nә qә dәr  yum şal sa da.   

İS TE DAD fakt qar şı sın da qal mış dı. FAKT  –  ya şa dı ğı za man vә
mә kan kon teks tin dә is tәk lә ri ni re al laş dır maq la ki fa yәt lәn mәk dәn iba -
rәt idi. Ona ve ri lәn im kan da i rә sin dә özü nü ifa dә et mәk. Vәs sa lam.    

2006 
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START 
O, öm rü nün çox his sә si ni  hә ya tın “GÖZ LӘ MӘ” da ya na ca ğın da

ke çir miş di. Nәqd olan bu gü nü nü nis yә gә lә cә yi nә qur ban ver miş di.
Ya şa dı ğı hәr gü nün re al ne mәt lә rin dәn bәh rә lәn mә yin da ha va cib vә
da ha eti bar lı ol du ğu nu dәrk et mә miş di. Yaş üs tә yaş ar tdıq ca qәl bi
nis gil lә dol muş du. Uşaq kәn az oy na mış dı. “O xu yub adam ol maq” na -
mi nә. Ye ni yet mә li yin dә tay- tuş la rı ilә әy lәn mә miş di. “Gö zәl gün lәr hә -
lә qar şı da dır” de yә. Ar zu la rı na qo vuş sa da, is tәk lә rin dәn uzaq
düş müş dü. Tәh sil dә qa zan dı ğı na i liy yәt lәr hәr yaş döv rü nün özü nә
mәx sus in sa ni tә lә ba tı nın boş qal mış xa na la rı nı dol du ra bil mә miş di.
Bir tә rәf li in ki şaf et miş di O. Bir sa hә dә zir vә, di gәr lә rin dә sı fır vә ziy -
yә ti. Gәnc li yi ni dә ka hin ki mi ya şa mış dı. Qәl bin dә sev gi çır pı la rın dan
ocaq qa la nan da hiss lә ri ni boğ muş, sev mә yә ica zә li ola ca ğı vax tı – 
ai lә qu ra ca ğı anı göz lә miş di. Nә ha yә tin dә heç vaxt şәx si hә ya tı ol ma -
mış dı. İc ti mai mәx luq ki mi ya şa mış dı öm rü nü. Bü tün әsas mә qam la rı
ha mı ya bәl li olan şәf faf bir hә yat sür müş dü. Hәr kә si öz ar şı nıy la 
öl çmә yә adәt et miş bә zi lә ri bu na inan ma sa da.  

GÖZ LӘ MӘK onun YA ŞAM TӘR Zİ NӘ çev ril miş di. Ca nı na- qa nı na
iş lә miş di bu vәr diş. Mü tә xәs sis ki mi uğur lar qa zan dıq ca özü nü vә na -
i liy yәt lә ri ni gö zә sox ma mış dı. Hәr şe yi tә bii axa rı na bu rax mış, dә yәr -
lәn di ri lә cә yi za ma nın gәl mә si ni göz lә miş di. Göz lә yә- göz lә yә qal mış dı.    

O nun emo si o nal- psi xo lo ji du ru mu GÖZ LӘ MӘ PRO SE Sİ NӘ kök -
lәn miş di. Sәh hә ti dә. Be lә lik lә, hә ya tı nı GÖZ LӘN Tİ LӘ RİN DӘ ya şa -
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mış dı O. Xoş göz lәn ti lә ri bo şa çı xan da pro ses dә qa zan dı ğı müs bәt
emo si ya lar key fiy yә ti ni dә yiş miş, qa nın da ağır mad dә lә rә çev ril miş di.
Fә sad sız ötüş mә yәn bu hal tәk rar lan dıq ca tәd ri cәn vә ziy yәt dә yiş miş -
di. On da qә ri bә im mu ni tet ya ran mış dı: psi xo lo gi ya sı da, fi zi o lo gi ya sı
da, mә nә viy ya tı da fә sad sız qә bul edir di ÜMİD LӘ Rİ NİN BO ŞA ÇIX MA -
SI NI. Doğ ru de yib lәr ki, hәr zi yan da bir xe yir var. Da ha heç nә Ona
әzab lar ba ha sı na ba şa gәl mir di. Mü hi tin vә cә miy yә tin әda lә tin dәn
әli ni üz müş dü. Hә ya tın hәr sürp ri zi nә ha zı rıy dı. Ya şa mı nı kök lü su rәt -
dә dә yi şә bi lә cәk heç nә göz lә mә di yi nә gö rә, na ra hat da ol mur du. Ta -
pın dı ğı AL LA Hın mәr hә mә ti nә sı ğın mış dı sa da, ONUN DA dün ya qә dәr
va cib mә sә lә lә rin için dә adi dәn -a di bәn dә si nin prob lem lә ri nә vaxt ayı -
ra ca ğı na ümid bәs lә mir di. 

Vә bir dәn. .. Ru hi sü ku nә ti ni tәn zim lә di. Psi xo lo ji sәdd lә ri da -
ğıt dı. Fi zi o lo ji әta lәt ha lın dan çıx dı. Uçu şa ha zır ra ket vә ziy yә ti al dı.
“GÖZ LӘ MӘ” da ya na ca ğın dan START gö tür dü. Nә qә dәr yük sәk lә rә
uça ca ğı vә nә qә dәr uzağa ge dә cә yi bәl li de yil di.  

2008



TƏNHALIQ
Füzuli dәrd әlindәn dağa çıxdı, 
Dedilәr bәxtәvәr yaylağa çıxdı. 

(Xalq deyimi)

TӘN HA LI Ğın әlin dәn ba şı mı gö tü rüb Pi te rә qaç dım. Hә ya tı mı
bir rәn gә bo ya mış TӘN HA LIQ boy nu ma mi nib Sank t-Pe ter bur qa get -
di. Ayaq la rı nı çi yin lә rim dәn sal la yan TӘN HA LI Ğı sә ya hәt bo yun ca da -
şı ma lı ol dum. Hәr dәn mә nә sә da qә ti ni nü ma yiş et di rәn TӘN HA LIQ
qol la rı nı boy nu ma do la yıb sı xan da bu mә hәb bә tin mәn gә nә sin dә bo -
ğul du ğu mu hiss et dim. Açıq sә ma al tın da mu zey  – şә hә rә bax dıq ca
özü mün dә açıq dün ya da ek spo nat ol du ğu mu an la dım. İN SAN – 
EK SPO NAT DAŞ –EKS PO NA Ta ba xır dı. Ay rıl maz dos tum ol du ğu nu tәs -
diq lә mәk üçün hәr yer dә mә ni mü şa yi әt edәn TӘN HA LIQ bil mә di ki,
içi mә axan göz yaş la rım Ne va nın su la rın dan çox dur. Ne va da qәrq olan
ba xış la rım ölәn ar zu la rı ma “әl vi da” de yir di. Ürә yim dә ki sı zıl tı lar ümid -
lә ri mә tuş lan mış  vi da nәğ mә siy di.  

2007
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XİFFƏTİN  SENTYABR RƏNGİ
SENT YABR da dı ğır la nıb get di. Ayaq la rım al tı na sә ril miş XA LI

Kİ Mİ BÜ KÜB QOY DUM QI RA ĞA ÖM RÜN DA HA BİR AYI NI. Xa lı nın
möv sü mü gә lin cә ye ni dәn bә zә yәr ev lә ri. Am ma bu xa lı nın hә ya tı mı
tәk rar bә zә mә si müm kün süz iş. Gә lә cәk sent yabr lar ye ni ça lar da,
fәrq li na xış da ola caq. Bu sent yabr ötәn il lәr dә ki adaş la rı na ox şa ma -
dı ğı ki mi.  

Ömür kar va nı na qo şu lan ay la rın heç bi ri di gә ri nә bәn zә mәz.
Za man vә ömür öl çü sü ki mi on la rın ha mı sı tәk rar sız dır. Ad lar tәk rar -
lan sa da. Ya zıq o kәs lә rә ki,  hәr gü nü nün -a yı nın dә yә ri ni kvad ra ta-
 ku ba yük sәl dә bil mir. Mә nә dә ya zıq. XİF FӘ TİN SENT YABR RӘN Gİ
boz- bu la nıq ol du bu dә fә. Gün lә rim sol du so la bil dik cә. 2008-in
SENT YABR XA LI SI NA әl van naxışlar to xu ya bil mә dim. Öm rü nә
qә dәr bo şu- bo şu na xәrc lә mәk olar?  Әcәb höv sә lә var ey ÖMÜR de -
di yin bu var lıq da. Dö zür dö zә bil dik cә.  

2008
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ƏL Vİ DA 
Ü rә yi min ağ rı sı nı, göz lә ri min acı sı nı sal fet ka ğı zı na tö kü rәm.

Ru hu mun bu mә qa mın da sal fe tin dә saf lı ğı Mә ni qa ne et mir. Onu göz
yaş la rım da yu yu ram. Yu ya bil dik cә. Ye nә is tә di yim qә dәr ağar mır. Ala-
 ta la, lә kә li qa lır. Bu dә fә qәl bim dә ki üm man dan qay naq la nan çeş mә -
dә çi miz di ri rәm onu. Sal fet elә şәf faf la şır ki, bu üzün dәn o tә rә fi
gö rü nür. Bax, bu ol du әsl Mәn de yәn. Di get, qu ru! Ca nı na hop dur -
du ğum duy ğu la rı mı qo ru. On la rı sә nә әma nәt et dim. Әl vi da.  

Bu ara da gö zü mә sa ta şan qır mı zı ya naq, sa rım tıl al ma Mә nә
ye ni ide ya ve rir.  Hә ya tı ma bir az ca şi rin lik gәl sin de yә, bu gö zә lin ya -
na ğı nı diş lә yi rәm. Ya vaş- ya vaş onu hәz mi- ra be dәn ke çi rib “xoş bәxt”
edi rәm. Va za da qa lıb qa rı maq dan – çü rü mәk dәn xi las olur. Kә dә ri mi
ovun du ra caq kim sә nin ol ma dı ğı mә kan da da dı ma ye tәn al may la da
be lә vi da la şı ram. Gö rә sәn, al ma qa zan dı, yox sa mә yus lu ğu mun ba -
dı na get di?.. 

2009 
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DUA  
AL LA Hım, Mә nә güc ver, özü mü mәğ lub( !) hiss et mә yim. Ye tә -

rin cә mәğ lu biy yә tim var. Bu du rum da da ye nil mә yi mә yol ver mә. İn -
ci kәm. Qa lib ol maq çün qo ru du ğum dә yәr lә rә qiy mәt ve ril mә di yi ni
gör mü şәm. Küs kü nәm. Mü qәd dәs bil di yim şey lә rin әhә miy yәt da şı ma -
dı ğı na şa hid ol mu şam. Üz gü nәm.  AL LA Hım, ya şa dı ğım dün ya “mә nim
dün yam” de yil. Öz dün ya mı har da itir dim, on dan har da ay rı düş düm,
bil mi rәm. Mә nә dö züm ver, gön dәr di yin sı naq la ra tab la yım. Ta le yi mә
dü şәn  qis mәt siz lik lә ba rış şә ra i tin dә ya şa ya bil mәk müd rik li yi ver, AL -
LA Hım.  

Әs rlә rin qov şa ğı – XX yü zil lik lә XXI -in sәr hә di o qә dәr çir kab la
dol du ki, haqq de yi lәn şey XXI әs rә qә dәm qoy maq is tә mә di. Mә nә
öy rә di lәn lәr, әxz et dik lә rim in di gör dük lә rim lә tәrs mü tә na sib dir. Doğ -
ru bil di yin yo lu tap maq da Bәn dә nә yar ol. İçim dә ki dün yay la için dә ol -
du ğum dün ya nın uz laş ma nöq tә si ni gös tәr. Mә ni әzab lar dan qur tar. Ya
“cis mәn öl dür” qur tar, ya da çox rәh min gә lir sә, “mә nә viy ya tı mı dә yiş”,
“bey ni mi tә zә lә” qur tar.

AL LA Hım, Mә nә ağıl ver, özü mü qo ru ya bi lim. Bә si rәt gö zü mü
aç. Fәh mi mi, fә ra sә ti mi bol elә. Yan lış an la şıl maq dan, yan lış dә yәr lәn -
di ril mәk dәn qo ru Mә ni. Sev dik lә rim dәn gә lә bi lә cәk xә tәr dәn Sәn hifz
et, sev mә dik lә rim dәn özüm qo ru na ram. “Yax şı adam la ra” ür cah elә
Bәn dә ni. Әha tәm dә “yax şı ürәk sa hib lә ri ni” ço xalt. Güc ver, mәn fi yük -
lü, qa ra ener ji li fi kir lә rә ye nil mә yim. Özü mü mәğ lub san ma yım! 
AL LA Hım, eti ba rı na gü vәn mә di yim in san la rın uc ba tın dan әn gö zәl duy -
ğu la rı mı in ti ha ra sü rük lә yәn fi kir lә ri ba şım dan rәdd et. Ümi di mi qı ran
du ru mu ara dan qal dır. Mә ni sub yek tiv mü la hi zә lә rin әsi ri nә çe vir mә.
Ha di sә lәr dәn ob yek tiv nә ti cә çı xar maq fәh mi ver Ya rat dı ğı na. AL LA Hım,
düş dü yüm vә ziy yәt dәn xi las ol maq da an caq SӘ Nә gü vә ni rәm!

2009 
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JURNALİST
Gül dәn- gü lә, çi çәk dәn- çi çә yә qo nur arı. Elә mir tәn bәl lik, çә -

mәn dәn- çә mә nә uçur. Bir- bi rin dәn әtir li gül lәr dәn çәk di yi dad lı şi rә -
ni  yu va sı na gә ti rir. Şa na bo şal dır. Bal ya ra nır. Dәrd lә rә dәr man xa lis
bal. Bir gül dәn şi rә çәk sәy di, be lә әtir li, be lә dad lı ol maz dı ba lı arı nın.  

Vә tә nin hәr gu şә si nә sә fәr edir jur na list. Da im ara yır, ax ta rır.
Öm rü nü yol lar da- gö rüş lәr dә ke çi rir. Müx tә lif xa rak ter li adam lar la gö -
rü şür. Ay rı -ay rı sә nәt, pe şә, vә zi fә sa hib lә ri lә ün siy yәt dә olur. Ha mı -
ya hәs sas lıq la ya na şır. Öz ge niş qәl bi lә o, şi ka yәt çi nin dәr di nә dә,
fә rәh lә öz işin dәn da nı şan әmәk çi nin se vin ci nә dә şә rik olur. Qә lә mә
ala ca ğı möv zuy la bağ lı zәn gin mә lu mat top la yır. Onu sәr raf gö züy lә
saf- çü rük edir. Dә yәr li, kә sәr li ya zı ya ra dır. Әgәr bir şәx si din lә mәk lә
ki fa yәt lәn sә, an caq öz dün ya sı na qa pa nıb qal sa, tә sir siz- kә sәr siz olar
ya zı la rı jur na lis tin.  

Jur na list dә arı dır. Bal arı sı. Xal qı nın, Vә tә ni nin bu gü nü nü öz
jur na list tә fәk kü rün dәn ke çi rә rәk döv rü nün sal na mә si ni ya ra dır. Hә -
ya tı xalq üçün ya nan şa ma bәn zә yir onun. Yan dıq ca әri yir, әri dik cә
dә şö lә lә nir, eli nә -o ba sı na şә fәq sa çır. 

1983



101

II Fəsil.  MƏNSUR ŞEİRLƏR. MİNİATÜRLƏR

HƏYAT HİKMƏTİ
Ağa cı bu da dı lar. “Qo ca lıb san” ,- de di lәr. Yar paq- yar paq so yun-

 dur du lar pal ta rı nı. Bu daq- bu daq sey rәlt di lәr qol- bu da ğı nı. Öv lad bu -
daq la rın dan, nә vә yar paq la rın dan ayır dı lar göv dә ni. Tәn ha lıq әza bı na
dü çar elә di lәr. San dı lar ki, tәk lә di lәr onu. Am ma... mәğ rur qәd di ni
әyә bil mә di lәr ağa cın.  

A yaq la rı nı ye rә möh kәm di rә miş di ağac. Ri şә lә ri tor pa ğın dә rin
qat la rı na iş lә miş di. Kök lә ri sar ma şıb tor paq la qol- bo yun ol muş du. Kö -
kün dәn su içir di ağac. Kö kün dәn qi da la nır dı.  

Göv dә si göy lә rә mey dan oxu yur du ağa cın. Hәf tә lәr ay la ra qo -
vuş duq ca ye ni dәn ca van la şır dı. Kә sik qol la rın dan tә zә pöh rә lәr gö -
yәr mә yә baş la dı. Ya şıl zoğ lar get- ge dә bu daq la ra çev ril di. Qo ca lıq da
ikin ci gәnc li yi ni ya şa ma ğa baş la dı ağac. Ya vaş- ya vaş bar ve rir di.  

Xalq da ağa ca bәn zәr. Kö kü nә yad laş ma yın ca mәhv ol maz. Öz
soy- kö kün dәn ay rı düş mә yәn xal qı qır maq la qur tar maz. Ölәn igid lә -
rin ye rin dә da ha cә sur la rı baş qal dı ra caq. Ar ta caq, ço xa la caq. Öz mil li
mә ni ni tәs diq edә cәk. Soy- kö kü nә bağ lı xal qa za val yox dur. Kö kün dәn
su içәn ağa ca ölüm yox dur. 

1991
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XƏSTƏLİK və HƏYAT
Xәs tә lik cis mi de yil, ru hu bü rü yәn dә dәh şәt olur. O, çox dan bu

dәr dә  müb tә la ol muş du.  Fi zi ki ağ rı la rın әsa rә tin dә gün lә ri hәf tә lә rә
ca la mış dı. Nә ha yә tin dә in san ol du ğu nu, dün ya ya nә üçün gәl di yi ni
unut muş du.  Sağ lam la şa ca ğı gü nü o qә dәr göz lә miş di ki, şә fa ta pan-
 dan son ra be lә özü nü xәs tә sa nır dı. Dost -ta nış lar la hal -әh val tu tan da
“ne cә sәn?” әvә zi nә “ağ rı mır san ki?” ,–  de yә  so ru şur du. Bu su al dәh -
şә tin özü idi. Onun psi xo lo gi ya sı nın dә rin qat la rı na hop muş anor mal
әh val- ru hiy yә dәn xә bәr ve rir di.  Cis mi çox dan sa ğal mış dı. Ru hu xәs -
tә idi. Ru hu.  

O,  adam ki mi ya şa ma ğı unut muş du.  Sağ lam hә yat tәr zi ni  ya -
dır ğa mış dı.  Özü dә bil mә dәn әt ra fın da kı la ra mәn fi tә sir gös tә rir,
süst әh val tәl qin edir di. O qә dәr şi ka yәt lәn miş di ki, da ha  şi ka yә ti nә
qu laq asan, ina nan yox idi.  

İn di ha mı onun la ün siy yәt dәn qa çır dı. Doğ ma la rı be lә...  

2007
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ÜZ -Ü ZƏ 
Ye nә mә lun ÖLÜM yo lu mu kә sib. Sev dik lә ri mi, ta nı dıq la rı mı bir-

 bir se çib apa rır.  Әzә mә ti ilә әzir mә ni. Dü şün cә mi iş ğal edib, ya xam-
 dan әl çәk mir. Onun la mü ca di lә apar ma ğa qa dir de yi lәm ki... DİV ilә
CIRT DAN mi sa lın da yıq. Hә yat sәh nә sin dә ki sә ya hәt tu rum in di da ha
tez- tez ÖLÜ Mün ya nın dan ke çir.  Mә nim çün çox dә yәr li olan o qә dәr
in sa nı öz sәl tә nә ti nә yı ğıb ki, az qa lı ram әri zә ya zıb kö nül lü ge dәm.
Am ma yox. Di ri lәr sәl tә nә tin dә Mәn siz lik dәn әziy yәt çә kә bi lә -
cәk әziz lә ri mә qar şı haq sız lıq olar. Hә lә lik bur da iş lә rim çox dur. Ne -
çә ki Mә nә eh ti yac du yan lar var, du ruş gә tir mә li yәm.  

Bәs, әziz lә ri mi ne cә qo ru yum? .. İn san lı ğa bu nun bir cә for mu -
lu mә lum dur: in sa na sağ lı ğın da qә dir- qiy mәt qoy maq, dün ya sı nı dә -
yi şәn dәn son ra xa ti rә si ni ya şat maq!  Bu mü la hi zә lә ri әsas tu ta raq
MӘĞ LU BO LUN MAZ MӘ LU NA qar şı qay ğı dan, mә hәb bәt dәn yoğ rul -
muş si la hım la qur şan mı şam. Ki fa yәt et mir. ÖLÜM qar şı sın da aciz li yi -
mi nә zә riy yә dә qә bul edi rәm, prak ti ka da isә bu hә qi qә ti hәzm edә
bil mi rәm.  

Bi lәn dә ki, ya şa nan hәr dә qi qә öm rә ömür ca la mır, ömür dәn
son yar paq la rı qo pa rır, .. çox çә tin olur! MӘN HUS ÖLÜM lә üz -ü zә da -
ya nan SEV Dİ Yİ NӘ bax maq dün ya da әn әzab lı iş dir. San ki TU FAN gә -
lib GÖ ZӘL BİR KӘ PӘ NӘ Yİ alıb apa rır. Vә sәn ye rә- gö yә mey dan
oxu yan TU FA Na mü qa vi mәt gös tә rәm mir sәn, söz ba şa sa lam mır san.
Ona dәx li yox dur ki, KӘ PӘ NӘK uçur. ., yox sa qon du ğu gül dәn- çi çәk -
dәn kam alır. .. Rast laş dı ğı an da ca BU ZӘ RİF GÖ ZӘ LİN hә ya tı na son
qo yur. Göz lә rin qar şı sın da baş ve rәn haq sız lı ğı, aman sız lı ğı seyr et -
mәk dәn sa va yı sә nin gü cün heç nә yә çat mır. .. İn san ta le yә ta be dir.
TӘ ӘS SÜF! !!  

2009 
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QARDAŞ İTKİSİ
O, mә nim gü vәnc ye rim idi. Sö zün hәr mә na sın da Bö yük Qar -

daş. Ata yur du mun ağ saq qa lıy dı. Ha mı nı ba rış dı ran, bir lәş di rәn bö -
yük. Yax şı in san. Xe yir xah adam. Qay ğı keş, meh ri ban ai lә baş çı sı.  

Bil mi rәm, 2007-ci ili mi qı na yım, Sә ni mi Qar daş? Dü nәn var idin.
Bu gün yox san. Sa bah da ol ma ya caq san. Yan va rın 1-dә gü nәş qü ru -
ba en mә miş Sәn bi zi tәrk et din, Qar daş. Sә ni se vәn lә ri Sәn siz qoy-
 dun. Dü nәn ki ye ni il tәb rik lә ri nin sә si- sә da sı hә lә qu laq la rım da dır.
Mә nә di lә di yin  şi rin  ar zu la rın da...  

Sәn mә nә xoş bәxt 2007 ar zu la mış dın, qar daş sız 2007 yox!  Ru -
hum in lә yir. Ni yә be lә et din? Ye ni ilin ilk gü nün dә әbә diy yә tә yol al -
dın. Gü lә- gü lә get din. Şәn vә şux. Bay ram әh val- ru hiy yә si ilә
qo vuş dun әbә diy yәt de yi lәn ge dәr- gәl mә zә.  

Ge di şin lә ar xa lan dı ğı mız dağ uç du,– de sәm az dır. Sәn get din,
dün ya mız  qa ral dı, gö zü mü zә- kön lü mü zә zülmәt çök dü. Za man da -
yan dı. Za ma nı tәr si nә fır la yıb Sә ni qay tar maq is tә dik. Alın ma dı. Za ma -
nın axa rı na ta be olub Sә ni uzaq yol çu lu ğa uğur la dıq. Әc dad la rı mı zın
ya nı na yol lan dın. Xe yir xә bәr lә ri, xoş so raq la rı mı zı bu dün ya dan köç -
müş әziz lә ri mi zә çat dır ma ğa tә lәs din, İd ris! 

2007
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İLĞIM
İl ğı ma bәn zә di bu ül fәt. İl ğı ma. İn ti za rı vü sa lın dan uzun ol du.

Bö yük bir ümid ya ran mış dı. İçim dә yiş miş di. Ru hum tә zә lәn miş di. Mә -
nә vi di ril mә baş lan mış dı cis ma ni var lı ğım da. Dün ya gö züm dә gö zәl -
lәş miş di. Hә yat ye ni mә na kәsb et miş di.  Qә fil baş lan dı ğı ki mi qә fil dә
qeyb ol du bu ün siy yәt. 

Sәn de mә, sev gim, is tә yim öl mә yib miş. Yu xu ya ge dib miş. Onu
ayıl da caq hi mә bәnd imiş. Oyan dı. Boy lan dı. Hәs rәt çәk di. Sev gi min
in ti zar qu la ğı sәs dә  qal dı. Hәr zәn gә tә lәs di.  Am ma... 

Sәn  qış gü nә şi ki mi doğ muş dun hә ya tı ma. Par laq vә so yuq.
Bә yaz qar üs tә şü a la rı göz qa maş dı ran gü nәş tәk bum buz idin. İsit-
 mir din. Hә dәr de mә yib lәr ki, qı şın gü nә şi, ya yın ya ğı şı al da dı cı olar...

Bu, qa dın- ki şi sev gi si de yil di. Bә şә ri sev giy di. Hәm dәrd lik, hәm -
dәm lik idi. Bit di. Da ha sә ni göz lә mi rәm. Get. Sә si ni eşi dә bi lә cә yim
mә sa fә dәn yı ğış dır. Ça lış, özün dә gö zü mә gö rün mә. Ar zu la rın qa yıt -
ma ya ca ğı ün va na get. Da ha sә ni is tә mi rәm.  

Get. Dәr dim lә oy na ma. Tәn ha lı ğı mә nә әr mә ğan edәn Tan rı
ona tab la ya caq gü cü dә ve rib. Mә ni sın dı ram maz san. Get da ha. Ge ri
dön mә. Yol la rı mız  çar paz laş ma sın. Duy ğu la rı mı cә hәn nәm atә şi nә
dön dәr mә. Mәn tәn ha lı ğım da möh tә şә mәm. Sә nin lә zә if lә yә bi lә rәm.
No o lar, dön mә.
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SEÇİM
Sәn kar ye ra na sa rı lıb san, mәn qә lә mi mә. İki miz dә sev di yi miz -

dәn bәrk -bәrk ya pış mı şıq. Bu du ru mu dә yiş mә yә an caq mә hәb bә tin
qüd rә ti ye tәr. O da yox dur.  

İ çim dә fır tı na, çö lüm dә sü ku nәt. Sә nin sә za hi rin fır tı na. İçin dә -
ki qә bir sü ku nә tin dә hәr ad dı mı nı he sab la ya- he sab la ya ömür sü rür -
sәn. Hәr gün öl dür dü yün öm rü nә ya zıq. Ürәk dәn gә lәn bir cә kәl mәn
dә yox dur. Hәr sö zün mәq sәd li, hәr ad dı mın tә mәn na lı.  Ya şa yır san
ölü ki mi. His si ni, duy ğu su nu  için dә gö mәn cә mi  kar ye rist lәr ki mi
qәlb siz bi ri sәn.  Sәn se çi mi ni et mi sәn. Mәn dәn uma ca ğın nә dir? Sә -
ni dә li cә si nә sev mә yi mi is tә yir sәn sә, әbәs. Qәl bi mi ye rin dәn oy nat -
ma ğa na il olam ma yıb san. İlıq duy ğu lar la sә nin pla to nik mә hәb bә ti nin
bu zu nu әrit mә yә hә vәs li de yi lәm.  Mәn di ri, sәn ölü. Bi zim di a lo qu -
muz baş tut maz. Mәn dәn fә da kar lıq göz lә mә.  Sәn se vil mә yә la yiq
de yil sәn. Sev mә yә qa dir ol ma dı ğın üçün.  
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YAŞARI OLMAYAN CAZİBƏ
Bİ Rİ in ti zar da sax la ma ğı se vir di, O Bİ Rİ bir lik dә ol ma ğa üs -

tün lük ve rir di. Bİ Rİ ve rә cә yi ni ma ta ha min di rib ver mә yi xoş la yır dı, O
Bİ Rİ isә bu nu qar şı da kı nın haq qıy mış ki mi tәq dim et mә yi. Bİ Rİ öz
hiss lә rin dәn be lә qor xur du, O Bİ Rİ duy ğu la rı nın ül vi li yin dәn hәzz alır -
dı. Bİ Rİ hәr şey dә qey ri- mü әy yәn gә lә cә yi se çir di, O Bİ Rİ bu gün ya -
şa ma ğı. Bİ Rİ sev gi si ni giz lәt mә yi xoş la yır dı, O Bİ Rİ bә yan et mә yi.
Bİ Rİ pün ha nı, O Bİ Rİ aş ka rı. Nә qә dәr bö yük fәrq ??  Tam ola raq 
әk slik lә rin vәh dә tiy di lәr.  Bәl kә bu fәrq li lik idi on la rı bir- bi ri nә cәzb
edәn?  Am ma yox. Bu sev da baş tut ma dı. Ca zi bә ya ran dı, an caq ya -
şa rı ol ma dı, gü cü ar tdıq ca tә rәf lә ri bir- bi rin dәn itә lә di. Çün ki bu qә -
dәr fәrq li li yin do ğur du ğu  ca zi bә OV ÇU nun OV hә ris li yi xis lә ti nә da ha
ya xı nıy dı. 

2002
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DOSTUMA
Bi zә sa rı gә lәn dә bir qum dә nә si gә ti rib qo yan dos tum, qa yı -

dan baş hә min yer dә dağ ax ta rır san. Sәn dağ ucalt ma dın axı? 
“Sә ni in cit miş dim, onu yaz dın mı?”– so ru şur san. Bu is tә yi nә әr -

kö yün lük mü de yim, özün dәn ra zı lıq mı? Hәr in cik lik qә lә mә gәl mәz
axı. 

“Mәn dәn heç nә yaz mır san sa, de mә li, sә nin üçün mәn yo xam”,
– de yә is rar edir sәn. Bu tә mәn na na nә ad ve rim, bil mi rәm.  

Na ra hat ya şan tı la rı mın bәh rә si olan, öm rüm bo yu hә yat da mü -
şa hi dә et dik lә ri min ini ka sı na çev ri lәn, yüz lәr lә in san ta le yi nin ümu -
mi lәş miş ob ra zı olan qәh rә man la rı mın sı ra sı na düş mәk be lә mi
va cib dir sә nin çün? Qә lә mi mә çox dә yәr ve rir sәn, yox sa mә nә,  Dos-
 tum? 

Sә rin su iç mәk is tә yir sәn sә, ön cә bu la ğın gö zü nü aç ma lı san.
Mәc nun sev gi si ax ta ran kәs Ley li fә da kar lı ğı mәr tә bә sin dә da yan ma -
lı dır. Atәş is tә yәn әn azı köz ol ma lı dır. Ya nan ürәk lә rin tüs tü sü nü seyr
et mә yә mey lin var sa, ön cә mә şә lә çev ri lib özün yan ma lı san. Gә rәk
ya na san ki, yan dı ra bi lә sәn. 

Sә nin qә na ә ti nә gö rә, sәn sa dә cә ya şa yır san, mәn isә hәr şey -
dә gö zәl ya şa ma ğa ça lı şı ram. Be lә isә, bu nә umu- kü sü dü? Biz sa dә -
cә dos tuq. Dos tun dost dan әn bö yük uma ca ğı isә onun var ol ma sı vә
mü na si bәt lә rin da vam et mә si ola bi lәr. Bu qә dәr. 

Fi kir lә ri miz dö yü şәn dә sәn mә nә da ha әziz sәn. Çox gә rәk li sәn.
Am ma sәn dәn ya zım de yә, mә ni in cit mә yi nә lü zum yox dur. Sә nin sa -
dә cә var lı ğın mә nә ye tәr li dir, Dos tum.  

2007
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AĞRI
Qәl bi nin dә rin lik lә rin dәn sü zü lüb bә bәk lә rin dәn boy la nan kә -

dә rin qәl bi mә çök dü. Bu yükü Sәndәn aldım, qәmini paylaşdım,- deyә
mәmnun oldum. Qәl bim Sә nin ol sun. Am ma ... nә de di yi ni bil mi rәm,
Ru hum söz lә ri nin zә hә rin dә bo ğul du. Ruh suz ya şa ya bil mә rәm. Onu
kim sә yә  gü zәş tә  ge dә bil mә rәm.  Ruh suz bә dәn qis min dә möv cud
ol maq  Mәn lik  de yil. Mә nә gә rәk ol ma yan bir   vü cu dun Sә nә nә fay -
da sı olar ki?!. Ru hu ma to xun ma.  

2007
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8 MART OVQATI 
Bir dә gör düm gün sü rü şüb әlim dәn ge dir. Ar tıq sa at 15.00-dir.

Za man mә ni tәrk edir. Za ma nı tu tub sax la maq is tә dim “O, gә lә cәk”
de yә. “O hә lә gәl mә yib, göz lә di yim zәn gi al ma mı şam”, – de yә ha ray
çәk mәk is tә dim. Sә sim çıx ma dı. Za man mә nim lә ün siy yә tә gir mә di.
Di a loq dan qaç dı. Mo no lo qu mu din lә mәk ali cә nab lı ğın da be lә bu lun -
ma dı.  

Za man get di. Mәn da yan dım. Za man irә li lә di. Mәn ye rim dә say -
dım. Әta lәt ha lın da ol du ğum dan in ti za rın da qal dı ğım ün va na ye ti şәm -
mә dim. Za man ön cә ar zu la rı mı, son ra im kan la rı mı yu yub apar dı.
Za ma nın se li hәr şe yi ağu şu na al dı. İçim dә bir sev da in ti har et di. Şü -
ur lu yox, şü u ral tın da göz lә di yim tәb ri ki alam ma dı ğım dan. 

…Ov qa tı mın Sәn dәn ası lı lı ğı na son qoy ma lı yam. Gör mә ni nә
qә dәr se vәn lәr var!! İlk zәng Ba kı dan, ikin ci Şә ki dәn, üçün cü Öz bә -
kis tan dan gәl di. Süb hün gö zü açıl ma mış unu dul muş lar öz lә ri ni ya da
sal dı lar. Ya dır ğa dı ğım sәs lәr qu la ğım da cin gil dә yib, qәl bi mә di ri lik su -
yu sәp di lәr. Sәn dәn so raq gәl mә di. Sәn mi aman sız san, mәn mi ağıl -
sız??  

Qü ru ru mun in ci di yi o bay ram gü nün dә ov qa tı ma mә yus luq çök -
dü. La kin. ..  nә yan dım, nә don dum. Sa dә cә adi gün ya şa dım. Am -
ma fәrq li bi çim dә. Za man Mә ni  heç ye rә tә lәs dir mir di. Qov mur du
Mә ni vaxt. Za ma nı mın hökm da rı özüm ol dum. İs tә di yim ki mi xәrc lә -
dim ömür pa yım da kı bu sәr vә ti. 24 sa at lıq sut ka nın 8 Mart ta ri xin dә -
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ki vaxt öl çü sü elә in tә ha sız, elә gen- bol ol du ki… Sa at lar 60 dә qi qә -
dәn xey li çox idi. Tәb rik lәr, xoş di lәk lәr, güm rah sәs lәr… vә adek vat
ca vab. Hәr şey gö zәl idi. Sәn gәl sәn bu gö zәl li yin san ba lı çox olar dı,
tab la ya bil mәz dim. Yә qin bu na gö rә YOX möv qe yin dә da yan dın. Sәn
za tәn yox san. Sә ni mәn mi uy dur dum? Özün mü? Özü nә mәx sus ol ma -
yan adam mә nә ne cә mәx sus olar ki ?!..  

8 Mart dan Sә nin adı nı YOX lar si ya hı sı na yaz dım. Әgәr var lı ğın -
la yox lu ğu na heç bir fәrq duy mu ram sa, o hal da Sә nin VAR ol du ğu na
ne cә ina nım? Şüb hәm var. Şüb hә hә qi qә tin aça rı dır. De yә sәn Sәn VAR
de yil sәn axı? Bu di lem ma nı hәll et mә yin vax tı ça tıb. Am ma o da bәl li
ki, di lem ma nın aça rı mü әl li fi nin әlin dә. Bu zid diy yә ti ya ra dan da Sәn -
sәn, hәm VAR, hәm dә YOX ol du ğu nu ak si om laş dı ran da Özün sәn.  

…Sә ni tap ma dım. Xa ti rә lә ri min qa ran lıq di ya rın da kö zә rәn bir
işı ğın ucun dan ya pış dım. Adә tәn әn qiy mәt li sәr vә ti za man olan mәn
8 Mart da kı 24 sa a tım dan za man sız is ti fa dә et dim. Mәh du diy yәt ol-
 ma dan.  

Sa at 17.17 – 17.22 !  Sәn li dә qi qә lә rim. Nә ya zıq ki, Sәn dәn
gә lәn tәb rik lә rә şәn vә güm rah sәs lә ca vab ve rә bil mә dim. Üzün tü -
lә ri ni din lә dim, üzün tü lә ri mi söy lә dim vә içim dә in ti har edәn sev da -
dan bәhs et dim. Yә ni, hiss vә hә yә ca nı mı bö lüş düm. Sәn fi zi ki
na saz lı ğın әlin dә aciz qal mış dın, Mәn mә nә vi na saz lı ğın әlin dә. Dö nüb
qәl bim dә ki dar ağa cın dan sal la nan eş qi mә bax dım. Get- ge dә da ha
ki çik am pli tu dada yel lә nir di. Öl mәk, yox ol maq is tә yi lә qi ya ma qalx -
mış duy ğu la rı mın sa çı na sı ğal çәk mәk is tә dim. Ba şı nı o ya na әy di, әl -
lә rim boş luq da qal dı. Üs yan kar qәl bim sә rin lә şәn ağ lı ma mey dan
ver mә di.  

İçim dә bir sev da in ti har et di. Onu dәfn et mә yә ül vi mә kan tap -
ma dım. Mә za rı ürә yim, baş da şı bey nim ol du.  
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ZA RA FAT ,
yoxsa YED DİN Cİ HİSS?..  

SE VİR SӘN Mİ?- de yә so ruş du lar mәn dәn. Dü şün düm: - MӘN O
QӘ DӘR XOŞ BӘXT DE Yİ LӘM Kİ, DӘRD ÇӘK MӘK HӘ VӘ Sİ NӘ DÜ ŞӘM.  

Gü nün bi rin dә ça ğı rıl ma mış qo naq ki mi gә lib әy lәş di ürә yi min
ba şın da bu duy ğu. Araş dı rıb ay dın laş dır dım ki, sә bәb siz- fi lan sız bir
Al lah bәn dә si ni sev mә yә baş la mı şam. Ürә yi min qa pı la rı nı tay ba tay
açıb Ona tәs lim et mi şәm (yal nız ürә yi min! ). İşin tәrs li yi nә bax ki,
özüm dә bil mә dәn Onu ov qa tı mın hökm da rı na çe vir mi şәm. Gö rü nür,
dәrd çәk mәk üçün qә rib sә yib mi şәm. Әs lin dә dәr dim ba şım dan aşır -
dı. Am ma Bu gә lәn dәn son ra on la rın ha mı sı nı de por ta si ya et di.  

Vә baş la dı mә ni özü nә mәx sus üsul la “se vib- se vin dir mә yә”. Kә -
dә ri mi ovun dur ma dı, se vin ci mә yi yә dur ma dı. Mә nim lә heç pay laş -
ma dı. Heç nә yi pay laş ma dı. Am ma elә hey “mәn sә ni nәm, sәn sә
mә nim de yil sәn” ,-  de yib mә ni suç la dı. Mә nә za man ayır ma dı. Sev gi -
min qar şı lı ğı gö zü mә gö rün mә di. Elә hey qu laq la rı ma tı xan dı. Am ma
inan dı ram ma dı.  Se vil mә dәn se vil dim. Çox ori ji nal mü na si bәt ol du!
Sa yә sin dә ye ni duy ğu lar ta nı dım. Ağ rı lı, am ma çә ki ci.

Bir dә bax dım, ay keç di, il do lan dı. İl dö nü mü nü dә sәs siz li yә
gö mәn sev gi miz ya rım can do ğul muş uşa ğa bәn zә di. San ki ya şa maq
üçün ha va sı mı, su yu mu (?) çat mır dı. İn ki şaf dan qal mış dı. Bәl kә dә
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ol du ğu qә dәr ya şa maq is tә yir di. (A tom da, nü vә dә ba la ca dır, adi göz -
lә gö rün mür, am ma hök mü nә bax, dün ya nı da ğıt ma ğa qa dir dir!) Hәm
dә sәs siz- sә mir siz. Gö zә gö rün mә dәn vü cu du ma si ra yәt et miş bu duy -
ğu al tdan -alt dan işi ni gö rür dü. Hә ya tı ma ha kim kә si lәm mә sә dә, ru -
hu ma- qәl bi mә ha kim kә sil miş di. Qa pı dan qo vur dum, ba ca dan gi rir di. 

E lә mә dim tәn bәl lik, ürә yi mi ku ror ta gön dә rib, ağ lı mı işә sal -
dım. Bi zi ya xın laş dı ran vә uzaq laş dı ran mo tiv lә ri tәd qi qa ta cәlb et -
dim. Tәd qi qa tım uğur suz ol du: bi zi cәzb edәn vә itә lә yәn hiss lә rә ad
ta pa bil mә dim. Bu boy da za ra fat olar dı? Bi zi üzә rәk xoş bәxt edәn hiss
sev giy di mi? Mәn bi lәn, yox. Sev gi gör mәk -e şit mәk- duy maq eh ti ya cı -
dır. Pay laş maq vәr di şi dir. Naz çәk mәk is tә yi dir. SEV Gİ MAD Dİ VAR LIQ
OL MA SA DA, GÖ ZӘ GÖ RÜ NӘN DİR. O, se vә nin hәr dav ra nı şın da tә -
za hür edir, hәr bir konk ret hal üçün ye ni li bas da do ğu lur, da im tә zә -
lә nir, ya şat ma ğa ça lı şır. ..  

Bey ni mi vә adı bi lin mә yәn mü na si bә ti mi zin yox sul ta rix çә si ni
çox araş dır dım. Ru hu mu zun doğ ma lı ğın dan sa va yı bi zi bir- bi ri mi zә
bağ la yan tel yo xuy du. Ger çәk olan iki şey var dı mey dan da: ru hu mu -
zun doğ ma lı ğı vә bu mü na si bәt dәn il ham lan mış ya zı la rı mız. Da ha
doğ ru su, an caq mә nim ki lәr. O, öz yaz dıq la rı nı dәr hal mәhv edәr di...
Mәn bu nu cә sa rә tin az lı ğı na yo zar dım, o isә ya rat dı ğı nı mәhv et mә yi
gü cün- qüd rә tin tә cәs sü mü ki mi dә yәr lәn di rәr di. Bir dә mә nә vi du ru-
 mu mu zun әn ağır mә qam la rın da bir- bi ri mi zә du yu lan eh ti ya cı mız da -
nıl maz fakt dır. Bәl kә dә, qar şı laş dı ğı mız bu duy ğu ta nı ma dı ğı mız
YED DİN Cİ HİSS idi?.. 

Bir yaz gü nün dә, bәl kә dә o ya zın han sı sa ax şam la rın da sәs dәn
sü rü şüb xәl vәt cә kön lü mә düş müş, söz dәn qo pub iç dün ya ma hop -
muş his sin әlin dә aciz qal maq is tә mә dim. Onu qa zı yıb qәl bim dәn at -
dım. Ba şı mı qal dı ran da gör düm ki, ey vah, mәn yo xuy mu şam ki!.. Mәn
yo xuy mu şam! Var lı ğım boş luq dan iba rә tiy miş.  
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ETİ RAF 
Ü rә yim- ca nım hәr yan dı ğın da Sә ni suç la dım. Sev gi nin ye tәr siz -

li yin dәn gi ley lәn dim. Am ma... in di eti raf edi rәm ki, na haq. İçim dәn çı -
xıb, kә nar dan Bi zә ba xan da gö züm dә ki in cik lik pәr dә si qalx dı.
Gör düm ki, heç vaxt Sә nә qar şı lıq ver mә mi şәm. Mә nә doğ ru at dı ğın
ad dım la rın ha mı sın da Sә ni da yan dır mı şam, ge ri itә lә mi şәm, ya xı na
bu rax ma mı şam. Se vәn be lә et mәz! 

Kaş, Sә nin de dik lә ri nә ina na bil sәy dim. Kaş, Sә nin sev gi, mә -
hәb bәt elan la rı na әmin ol say dım. Am ma yox. Heç inan dı ram ma dın.
İnan ma dı ğım duy ğu la rın Mә ni pәr vaz lan dı ram maz. Söz dәn çox әmә -
lә gü vә nәn ada mam. Eşit dik lә rim yox, gör dük lә rim әsas dır mә nim -
çün. Hәr für sәt dә mi de yim, ca nın hәr is tә di yin dә mi, öz üs lu bun ca çox
ça lış san da, hә ya tı ma da xil ola bil mә din. Çün ki Mәn EŞ Qİ Nİ IN BÖ -
YÜK LÜ YÜN DӘN XIR DA PU LA ÇEV Rİ LӘN LӘ Rİ GÖ RӘN DӘ QOR XU-
 RAM. Özü mü be lә fә la kә tә sa lam ma ram.  

Mü na si bәt lә ri mi zi be lә xa rak te ri zә et mәk olar: qar şı lıq lı ca zi bә
vә qar şı lıq lı ya xı na bu rax ma maq ina dı. Bu nun bir adı da mә nәm- mә -
nәm lik dir. Yә ni qar şı da kı nı nә zә rә al ma dan tak ti ki ge diş lәr dә hәr kәs
öz is tә yi ni dik tә edir! Am ma stra te gi ya nın dә yiş mә di yi ni nә zә rә al -
saq, bәl kә dә if rat әr kö yün lük dәn irә li gә lir bu?  MӘ HӘB BӘT TӘ RӘ -
Zİ SİN DӘ “BӘ RA BӘR LİK” OL MAZ. Hәr za man tә rә fin bi ri ağır gә lә cәk.
Bu, ak si om dur. Am ma ye nә dә Bi zi bağ la yan tel lәr  heç bir öl çü yә sığ -
mır. Ta o baş dan “qay da sız dö yüş” dә yik. Sev gi be lә ol maz! O hal da bu
duy ğu “7-ci hiss ”dir mi? Sön mә yәn, heç bir qә zә bin alo vun da әri yib
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 yox ol ma yan, hәr cür rә qa bә tә da vam gә ti rәn duy ğu nun ma ya sın da
da ya nan nә dir? Mü na si bәt lәr tәs ni fa tın da sta tu su muz “dost” kәl mә -
si nin hü dud la rı na sı ğar mı? Qar al tın dan baş qal dı ran bә növ şә ki mi dir
“sev gi miz”, mü na si bәt lә ri miz dә ki hәr zәl zә lә dәn son ra in cik lik lә rin uç -
qun la rı al tın dan sıy rı lıb çı xır, qa ran lıq ge cә lә ri qo van gü nәş ki mi ye ni -
dәn do ğur.  

Da ha Sә ni suç la mı ram. Heç nә, heç nә göz lә mi rәm. Sәn “sәn
ola raq” qal, Mәn dә “mәn ola raq”. UZAQ QA LAK Tİ KA LAR Kİ Mİ MÖV -
CUD OLAQ DUY ĞU LAR KA İ NA TIN DA.  Özün ya şat ma san da (vә ya
ya şa da bil mә sәn dә), sa yәn dә di ri qa lan duy ğu la rım ya şa dır Mә ni. Bu
möh tә şәm hiss lә ri Mә nә bәxş et di yin üçün Sә nә min nәt da ram. Duy -
ğu la rı mın әl van lı ğı nın tә mi nat çı sı san. Mә ni qu ru maq dan, his siz lәş -
mәk dәn qo ru yur san. Mә nә hәsr et di yin ya zı la rı in san ola raq
şәx siy yә ti mә ver di yin dә yә rin ifa dә si ki mi qә bul edi rәm. Sә nә o mis -
ra la rı yaz dı ran Mә nә әh sәn! Mә nә bu dә yә ri ve rәn Sә nә әh sәn! 
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AYRILIQ 
Qә fil vu ru lan sil lә nin zәr bә sin dәn sәn tir lә di oğ lan. Bir an ba şı

du man lan dı. Göz lә ri qa ral dı. 
–“Ni yә vur du?!  Ni yә vur du?!  Ni yә vur du?!” 
Sә si әk s-sә da do ğur du sil lә nin. Qız qey ri -i ra di göz lә ri ni yu mub

üzü nü ya na çe vir di. Ca vab göz lә di. Bir an. Bir cә an. Qu laq la rın da
uğul da yan sәs dәn sәk sәn di son ra. Ürә yi gi zil dә di. Üşür gә lәn di. Ca -
vab al ma ya ca ğı nı dәrk et di. Әs lin dә bu sil lә nin özü ca vab dı, ca vab! .. 

Qı zın bi lә yi gәn cin dә mir mәn gә nә ki mi sı xıl mış әlin dә qal mış -
dı. Üz -ü zә, göz- gö zә da yan mış dı lar. Ara da sü kut hökm sü rür dü. Da -
nı şan da, sa va şan da ba xış lar idi. Yal nız  ba xış lar. Oğ la nın ba xış la rın da
mә hәb bәt dәn do ğan hör mәt lә sın dı rıl mış qü rur, in ti qa ma ça ğı ran sәrt -
lik mü ba ri zә apa rır dı. Qı zın ba xış la rın dan vü qar, mәğ rur luq, bir  dә…
mә hәb bәt dәn do ğan әzab boy la nır dı. Әs lin dә, vur du ğu  sil lә yüz qat
ağır zәr bә yә çev ri lib öz ürә yi nә dәy miş di.  Ağ rı dır dı.  Ağ rıt dı ğı üçün…  

Ca va nın  göz lә rin dәn od lu ox lar ki mi su al lar ya ğır dı: –“Ni yә vur-
 dun? !” 

Qı zın göz lә rin dәn züm rüd göl lә rin sә rin li yi, ay dın lı ğı sü zü lür -
dü:– “Ö zün dәn so ruş.” 

Be lә cә ba xış dı lar, ba xış dı lar… 
– Hә rә kә ti ni nә ilә izah edә bi lәr sәn?  
– Sә ni heç vaxt be lә yün gül xa siy yәt bil mә mi şәm. Fәr qi nә var-

 ma dan da nış dı ğın söz lә, lә ya qәt siz hә rә kә tin lә mә ni dә, sә nә qar şı
olan hiss lә ri mi dә tәh qir et din, – de yә rәk köks ötür dü qız. 

Sәh vi ni dәrk et sә dә, hir si hә lә so yu ma yan oğ lan,– yün gül xa -



117

II Fəsil.  MƏNSUR ŞEİRLƏR. MİNİATÜRLƏR

siy yәt ol du ğu ma ki, şüb hәn qal ma dı, da ha ah ni yә çә kir sәn, – de yә
qı zı sanc dı.  

– Sә ni itir mәk mә nim üçün fa ciә de yil. Heyf slә ni rәm o hiss lәr
üçün ki, hәr iki mi zi xoş bәxt edә bi lәr di.  

…Na rın ya ğış ya ğır dı. Ya na şı ad dım la dı lar. Sal xım sö yü dә ça ta -
na can. Da yan dı lar. Ye nә üz -ü zә, göz- gö zә. Kü lә yin tit rәt di yi yar paq -
lar dan hәr iki si nin üzü nә göz ya şı  ki mi dum du ru dam cı lar çi lәn di.  

– Tap sә ni xoş bәxt edә ni! –Tә әs süf lә de di, ya na- ya na de di,
ürәk dәn de di oğ lan.  

– Mәn xoş bәxt ola ca ğam! –Qü rur la, inam la ca vab ver di qız.  Ay -
rıl dı lar. Get- ge dә güc lә nәn ya ğış uzaq la şan sev gi li lә rin ayaq iz lә ri ni
dә yu yub apa rır dı… 

* * * 
Ma vi sә ma al tın da bir yay ax şa mı nın gö zәl li yi cil vә lә nir. Ara- sı -

ra  şәn qәh qә hә lәr, kü lә yin ha ra dan sa oğur la yıb gә tir di yi pı çıl tı lar qu -
laq ox şa yır. Meh dәn tit rә şәn yar paq lar әl edib gö rü şә çı xan la rı
sa lam la yır. Sal xım sö yü dün bu daq la rı sev gi li lәr önün dә baş әyir. Gü -
nәş dә qı za ra- qı za ra dağ la rın ar xa sın da giz lә nir. San ki in san la rı tәrk
et di yi üçün uta nır. Tәk- tәn ha da yan mış bir gәnc bu mәn zә rә ni seyr
edir. Dü şü nür- da şı nır. Köks ötü rür: –“Mә nim sev gi lim da ha ca zi bә dar,
da ha şux idi! Ağıl lı qız… Gö rә sәn in di ki mә sә a dәt bәxş edir? ..” 

Şә hә rin ha ra sın da sa pәn cә rә dәn bir qız boy la nır. Ax şa mın gö -
zәl li yi nә, ax şa mın sey ri nә hәs rәt qal mış qız. Qo şa ca van la ra bax dıq -
ca xә ya la da lır: – “O, da ha ya ra şıq lı, da ha diq qәt li idi…” Oya nan
xa ti rә lә ri qo vub uzaq laş dı rır. Nә zәr lә ri ilә tәk gә zәn gәnc ax ta rır. Tәk.
Ta pa bil mir… 

1981
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FƏRYAD
Sönübdür  atәşim, közәrir külüm 

Mәnim süqutumu görәn olmayır.

Tükәnib dözümüm, azalıb gücüm

Niyәsini duyan, bilәn olmayır.

İllәrin karvanı ağırlaşıbdır,

Karvanın başını çәkә bilmirәm. 

Yaşadığım evi – mәnim dünyamı

Ürәyimcә qurub, tikә bilmirәm. 

Günüm-güzәranım lap dolaşıbdır,

Kәlәfin ucunu tapa bilmirәm.

Sevilmәk eşqini, sevmәk eşqini

Qoparıb qәlbimdәn ata bilmirәm.
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Gecәli-gündüzlü yol gedirәm, yol

Keçirәm әzabdan, mәşәqqәtlәrdәn, 

Gözü yolda qalan arzularıma

Yaxınlaşammıram, çata bilmirәm,

Arzu-istәyimi üzür intizar, 

Şәvә saçlarıma yağır, yağır qar...

Paltarlar köhnәlir, üzlәr köhnәlir,

Köhnәlir fәlәyin işlәklәri dә.

Nimdaşlar içindә, cındır dünyada 

Tәrtәzә, bakirә qalsam da fәqәt

Layiq olduğumu ala bilmirәm!

Nadanlara hәmdәm ola bilmirәm! 

Qocala bilmirәm qızam deyә mәn, 

Hәmişәcavan da qala bilmirәm,

Yaşadığım ömrün ucalığından

Әl çәkә bilmirәm, enә bilmirәm

Adi adamların arasına mәn, 

Adi qadınların sırasına mәn.
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Bilmirәm kimәm mәn, Ulu Yaradan, 

Mәlәkmi, insanmı, fövqәlbәşәrmi??

Hәyatda yerimi tapa bilmirәm.

Ağlaya bilmirәm, gülә bilmirәm

Qorxuram bәd yoza  bәd dillәr bunu,

Ölmәk istәyirәm, ölә bilmirәm

Qorxuram! Bәd yozar bәdxahlar sonu...

iyul 1994
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I Bölmә

90-cı İLLƏRİN 
PROBLEMLƏRİ
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HAQQ  YERİNİ  TAPACAQMI ? 
AZӘR BAY CAN SSR ALİ SO VE Tİ NİN

İS TİN TAQ KO MİS Sİ YA SIN DA 

* İs tin taq ko mis si ya sı na ye ni ma te ri al la rın da xil ol ma -
sı da vam edir. .. 

* Bir sı ra ali döv lәt, hö ku mәt vә par ti ya or qan la rı is tin-
 taq ko mis si ya sı nın sor ğu la rı nı ca vab sız qoy muş lar. 

* “Şit” cә miy yә ti ni res pub li ka ya is tin taq ko mis si ya sı
dә vәt et miş di. 

* Föv qә la dә vә ziy yәt şә ra i tin dә iş lә mәk ko mis si ya nın
işi ni çә tin lәş dir miş dir. 

* Son sö zü Azәr bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin
de pu tat -is tin taq ko mis si ya sı de yә cәk.

Za man bi zi qan lı yan var gün lә rin dәn uzaq laş dır dıq ca it ki lә ri mi -
zin yan ğı sı qәl bi mi zi da ha şid dәt lә göy nә dir. Şә hid lә ri mi zin ili ya xın -
laş dıq ca gü nah sız qur ban la rın ru hu, xa ti rә si mil lәt qey rә ti, Vә tәn
tә әs sü bü çә kәn oğul vә qız la rı mı za ra hat lıq ver mir. Xalq res pub li ka
Ali So ve ti nin 22 yan var 1990-cı il ta rix li föv qә la dә ses si ya sı nın qә ra -
rıy la ya ra dıl mış is tin taq ko mis si ya sı nın işi nin nә ti cә lә ri ni in ti zar -
la göz lә yir. 

On bir ay dır ki, SSRİ xalq de pu ta tı, aka de mik Mid hәt Ab ba so -
vun sәdr li yi ilә ko mis si ya gәr gin iş apa rır. Ah -na lә mi zin әr şә di rәn di -
yi o dәrd li -ә lәm li gün lәr dә baş ver miş Ba kı fa ci ә si dә rin dәn tәh qiq
olu nur. Qey ri- qa nu ni elan olun muş föv qә la dә vә ziy yәt şә ra i tin dә hәrb  çi -
 lә rin  tö rәt di yi  ci na yәt lәr, dinc әha li yә  di van  tu tul ma sı fakt la rı top -
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la nıb hü qu qi cә hәt dәn sә nәd lәş di ri lir. Yan var fa ci ә si ni ob yek tiv qiy -
mәt lәn dir mәk, mü qәs sir lә ri mә su liy yә tә cәlb et mәk üçün mü hüm ta -
ri xi әhә miy yә tә ma lik bu iş dә kö nül lü lәr dәn iba rәt iş çi qru pu nun
әvәz siz xid mә ti var dır. Bu gün lәr dә on lar la gö rüş dük. Xal qı mı zı dü -
şün dü rәn su al lar la iş çi qru pu nun üz vlә ri nә mü ra ci әt et dik. İlk mü sa -
hi bi miz vә kil Ay dın Rә su lov ol du.  

A.R. – On bir ay әr zin dә Ali So ve tin is tin taq ko mis si ya sı ol duq -
ca çox iş gö rüb. Ko mis si ya nın iş çi qrup la rı müx tә lif is ti qa mәt lәr dә iş
apa rıb. De mәk olar ki, ma te ri al lar ha zır dır. La kin ma te ri al hәd din dәn
zi ya dә çox ol du ğu üçün onu ye kun laş dır maq da çә tin ol muş dur. Biz işi
yan va rın 20-dәk qur tar ma ğı plan laş dır mı şıq.  

HA Şİ YӘ: Bu an da stol la rın üs tün dә qa laq lan mış yüz lәr -
lә qov lu ğa nә zәr sal dım. Ölüm fak tı üz rә, bә dәn xә sa rә ti ye -
ti ril mә si, şәx si әm la ka, da ha son ra döv lәt vә ic ti mai әm la ka
zi yan vu rul ma sı fakt la rı üz rә çe şid lәn miş qov luq lar da şә hi -
din, ya xud zә rәr di dә nin an ket mә lu mat la rın dan tut muş әri -
zә, ara yış vә iza hat la ra, ha di sә nin baş ver di yi ye rin
plan- sxe mi nә, mәh kә mә ek spert lә ri nin rә yi nә dәk bü tün sә -
nәd lәr top lan mış dı. Ye ri gәl miş kәn, bu iş lә ri fә da kar lıq la gö -
rәn Ta mer lan Qa ra ye vin, Zә lim xan Hü sey no vun, Әf ruz
Ey la zo va nın, Ay dın Rә su lo vun, Sәf dәr Nәh mә to vun vә Ta qәt
Zey na lo vun ad la rı nı xü su si qeyd et mәk gә rәk dir. 

A.R. – Mart ayı na can ko mis si ya da yü zә dәk vә tәn pәr vәr ça lı şır -
dı. On la rın ço xu su tәd ri cәn işi nә qa yı dıb. İş çi qru pun da qal mış 5 nә -
fәr lә be lә ge niş miq yas lı, bö yük hәcm li işi ye kun laş dır maq da yıq.
Ha zır da tәh qi qa tın ana li ziy lә mәş ğu luq ki, bu da sırf hü quq şü nas
işi dir. 

Hәr dәn be lә gi ley- gü zar eşi di rik ki, ne cә ol du “Şit” cә miy yә ti 10
gün әr zin dә yan var fa ci ә si ni tәh qiq edә rәk konk ret nә ti cә yә gәl di, ha -
di sә yә si ya si qiy mәt ver di, am ma öz is tin taq ko mis si ya mız hә lә dә su -
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sur? .. Әv vә la, “Şit” cә miy yә ti ni Ba kı ya is tin taq ko mis si ya sı dә vәt et -
miş di. İkin ci si, on lar bu ra da bi zim top la dı ğı mız sә nәd lәr әsa sın da iş -
lә yib lәr. “Na ça lo” (Mosk va da çı xır) qә ze tin dә ki “Kak bra li Ba ku”
mә  qa lә si nin mü әl lif lә ri dә ko mis si ya nın ma te ri al la rın dan is ti fa -
dә edib lәr.  

Mәn Sum qa yıt yo lun da ma şın da hә lak ol muş alim lә ri mi zin işi -
nә dә vә kil ki mi çıx mı şam. Hәm ka rım Ha cı yev Adi li dә dә vәt et miş -
dim. Biz zә rәr çә kәn tә rә fin mә na fe yi ni  mü da fiә edir dik. Mә sә lә
әv vәl dәn düz gün qo yul ma mış dı, biz bi lir dik ki, hәr şey bir nә fә rin üzә -
ri nә yı xı la caq, hal bu ki bü tün hәrb çi lәr gü nah kar idi.  

M.S. – Ca ni 1 nә fәr ol sa be lә, heç ol maz sa la yiq li cә za -
sı nı al ma lıy dı. 3 gör kәm li pro fes so ru muz hә lak olub, cә mi si
6 il iş kәs di lәr. 

A.R. – İn di yә cәn biz o iş lә mәş ğu luq, nә za rәt qay da sın da şi ka -
yәt ya zı rıq. .. 

M.S. – Bu yu run, Әf ruz xa nım, in di dә si zi din lә yi rik. 
Ә.E. – Mәn özüm konk ret ya ra lı lar la mәş ğul ol mu şam. Düz dür,

biz dә in di tәx mi nәn 700-ә ya xın ya ra lı qey diy yat da dır, am ma il kin
vaxt lar da bu ya ra lı la rın ko or di nat la rı nı bir- bir xәs tә xa na lar dan gö tür -
mü şük vә on la rı ev bә ev özü müz ax ta rıb tap mı şıq. Bi zim mil lә ti çox
qor xu dub lar, ona gö rә dә uzun müd dәt çox la rı is tin taq ma te ri a lı ver -
mәk dәn çә ki nib lәr. Biz bu çә tin li yi nә zә rә ala raq hә mi şә ma te ri al la rı
top la maq da da vam et mi şik. Çün ki bu bi zim ta ri xi miz dir. Biz bu ta ri xi
ya şat ma lı yıq vә gә lә cәk nә sil lә rә çat dır ma lı yıq. Ya ra lı lar ara sın da 25
nә fәr qa dın, 20 uşaq var dır. 10 nә fәr ömür lük şi kәst ol muş dur. Әmәk
qa bi liy yә ti ni iti rәn lәr sә, tәx mi nәn 110-150 nә fәr dir. Ha mı sı da ca van -
lar dır. İn di ko mis si ya işi ni ye kun laş dır maq da dır. Vә mәn özüm şәx sәn
nә ti cә ni be lә göz lә yi rәm ki, bu qan yer dә qal ma sın, hәm bu nu ta rix
ki mi ya şa da bi lәk, hәm dә si ya si qiy mәt ve ril sin. Mә nim tә lә bim bu -
dur.  
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M.S. – Müs tәn tiq Zә lim xan Hü sey nov Ba kı da kı yan var
fa ci ә lә ri nә mü na si bәt dә ali döv lәt or qan la rı nın möv qe yi ni
sırf hü qu qi ba xım dan şәrh edә rәk öz fik ri ni bil dir di.  

Z.H. – Fa ci ә li yan var ha di sә lә ri nin res pub li ka sә viy yә sin dә yox,
Gür cüs tan dak lı ki mi, İt ti faq sә viy yә sin dә is tin ta qı apa rıl say dı, da ha
mәq sә dә uy ğun olar dı. Çün ki Azәr bay can SSR-in Ali So ve ti 22 yan var
1990-cı il ta rix li föv qә la dә ses si ya sın da öz is tin taq ko mis si ya sı nı tәş -
kil et mә si nә bax ma ya raq, 5 mart 1990-cı il dә SSRİ sә viy yә sin dә bu
mә sә lә yә ba xı lar kәn Ali So ve tin qә ra rı nın la yi hә sin dә gös tәr miş di lәr
ki, SSRİ Pro ku ror lu ğu, SSRİ DTK-sı, SSRİ DİN -i Azәr bay can SSR Ali
So ve ti nin is tin taq ko mis si ya sıy la bir lik dә ha di sә lә ri is tin taq edib, iki
ay müd dә tin dә Ali So ve tә mә ru zә et mә li dir lәr. La kin son ra dan mә -
lum ol ma yan  sә bәb lә rә gö rә bu la yi hә dә dә yiş di ril miş, tәs diq olun -
muş son va ri ant da be lә gös tә ril miş dir ki, SSRİ Pro ku ror lu ğu, SSRİ
DTK-sı, SSRİ DİN -i res pub li ka hü quq- mü ha fi zә or qan la rı ilә bir lik dә
tәh qi qat apar ma lı,  Azәr bay can SSR Ali So ve ti nin is tin taq ko mis si ya -
sı nın rә yi ni dә nә zә rә ala raq ye kun nә ti cә lә ri iki ay müd dә ti nә SSRİ
Ali So ve ti nә mә ru zә et mә li dir. Am ma bu gü nә dәk hә min mә sә lә ikin -
ci dә fә SSRİ Ali So ve tin dә qo yul ma mış dır vә nә yә gö rә 5-i may 1990-
cı il dә is tin ta qın nә ti cә lә ri Ali So vet dә mә ru zә edil mә miş dir, bu nu da
heç kәs in di yә qә dәr bil mir. Bir mә sә lә ni dә qeyd edim ki, SSRİ Ali So -
ve ti nin hә min ses si ya sın da Ba kı da yan var fa ci ә si nin ay rı lıq da
yox, res  pub li ka nın sәr hәd ra yon la rın da vә or du nun Ba kı ya ye ri dil mә -
sin dәn әv vәl pay taxt da baş ver miş ha di sә lәr lә bir lik dә is tin taq edil mә -
si qә ra ra alın mış dı. Bir tә rәf dәn bu, ko mis si ya nın işi ni ço xalt mış dır.
La kin ey ni za man da im kan da ya rat mış dır ki, ha di sә lә ri bir- bi rin dәn
ası lı ola raq is tin taq edәk vә ümu mi qiy mәt ve rәk. On la rı bir lәş di rib
ümu mi bir rә yә gәl dik. Çün ki o ha di sә lәr ol ma say dı vә nә ha yәt, 13-
15 yan var Ba kı ha di sә lә ri ol ma say dı, yә qin ki, SSRİ  rәh bәr li yi heç bir
әsas ta pa bil mәz di ki, Ba kı ya or du ye rit sin vә tә zә- tә zә baş qal dı ran
de mok ra tik hә rә ka tın qar şı sı nı al sın. Bu na gö rә dә bi zim çı xart dı ğı mız
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nә ti cә bu mә sә lә lә rin ha mı sı nı ana liz edib ümu mi bir qiy mәt ve rә cәk -
dir.  

Bü tün bu iş lә ri apar maq üçün biz 2000-ә ya xın sor ğu gön dәr -
mi şik. O cüm lә dәn Sov .İKP MK-ya, SSRİ Ali So ve ti nә, SSRİ Na zir lәr
So ve ti nә, res pub li ka nın rәh bәr or qan la rı na vә hü quq- mü ha fi zә or qan -
la rı na mü ra ci әt et mi şik. Әf sus lar ol sun ki, sor ğu la rın әk sә riy yә ti nә
heç ca vab gön dә ril mә yib, ço xu su na isә baş dan sov du ca vab lar gön dә -
ril miş dir. Bu da ko mis si ya nın işi ni lәn git miş dir.  

Biz, iş çi qru pu nun üz vlә ri ma te ri al la rı ha zır la yıb öz fik ri mi zi bil -
dir mәk lә, rәs mi Ali So vet tә rә fin dәn tә yin olun muş ko mis si ya ya tәq -
dim edә cә yik. Әgәr bi zim ma te ri al la ra әsas la nan fi kir lә ri miz on lar
tә rә fin dәn tәs diq olun ma sa vә biz be lә he sab et sәk ki, on la rın çı xar -
dıq la rı nә ti cә lәr qey ri -ob yek tiv dir, biz iş çi qru pu nun üz vlә ri öz rә yi -
miz lә mil lәt qar şı sı na çıx ma ğa ha zı rıq vә bu hü qu qu muz dan is ti fa dә
edә cә yik. 

M.S. – Bu yer dә el mi iş çi Sәf dәr Nәh mә tov söh bә tә qo -
şul du. 

S.N. – Bir hә qi qәt mә lum dur ki, ko mis si ya öz işi ni föv qә la dә
vә ziy yәt şә ra i tin dә apa rır. Ay dın dır ki, ko mis si ya nın işi nin ge cik mә sә -
bәb lә ri nin bir tә rә fi dә elә föv qә la dә vә ziy yә tin üzә ri nә dü şür. İkin ci
tә rәf dәn әgәr bi zi gü nah lan dı rır lar sa ki, küt lә vi in for ma si ya va si tә lә -
rin dә işin ge di şa tı ba rә dә mә lu mat ver mә mi şik, onun sә bә bi ni biz -
dәn yox, res pub li ka nın mәt bu at vә in for ma si ya va si tә lә ri nin
rәh bәr lә rin dәn, qә zet vә jur nal la rın re dak tor la rın dan so ruş maq da ha
düz gün olar dı. Qeyd et mәk ye ri nә dü şәr di ki,  ko mis si ya ya mü ra ci әt
edәn bü tün jur na list kor pu su nun cid di qey di apa rı lır. İt ti faq or qan la -
rın dan bi zә çox mü ra ci әt et miş lәr. Xa ri ci öl kә lәr dәn Fran sa, İn gil tә rә,
ABŞ vә Ya po ni ya müx bir lә ri ko mis si ya dan ma te ri al lar gö tür müş -
lәr. Res  pub li ka jur na list lә ri is tin taq ko mis si ya sı nın işi lә çox az
ma raq lan mış lar.  
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M.S. – İş çi qru pu nun üz vlә ri ilә bu çox şa xә li söh bәt dәn
son ra is tin taq ko mis si ya sı nın sәdr mü a vi ni, Azәr bay ca nın
xalq de pu ta tı Ta mer lan Qa ra ye vә mü ra ci әt et dim. 

T.Q. – Hal- ha zır da ko mis si ya öz fә a liy yә ti ni ye kun laş dır maq
әrә fә sin dә dir. İn di ko mis si ya ye kun rә yin üzә rin dә ça lı şır. Mәq sәd qoy -
mu şuq ki, şә hid lә ri mi zin ilin dә ko mis si ya nın rә yi xal qa çat dı rıl sın. Bu
gü nә dәk әl dә olan mә lu ma ta әsa sәn de mәk olar ki, bi la va si tә hәrb -
çi lәr tә rә fin dәn tex ni ka ilә, si lah la, sün gü lәr lә, hәr bi tex ni ka ilә öl dü -
rü lәn şә hid lә ri mi zin sa yı 131-dir. On lar dan iki ki şi me yi di nin şәx siy yә ti
in di yә dәk mü әy yәn edil mә miş dir. Şә hid lә ri mi zin 122-si ki şi, 5-i qa dın,
4-ü uşaq dır (2-si qız, 2-si oğ lan). Mil liy yәt cә 117 nә fә ri azәr bay can -
lı, 6-sı rus, 3-ü ta tar, 3-ü yә hu di dir. 4 mi lis iş çi si (2 za bit, 2 ser jant ),
1 tә ci li yar dım hә ki mi, 1 tә ci li yar dım vә 1 yan ğın sön dü rәn sü rü cü sü,
12 nә fәr Er mә nis tan dan gәl miş di dәr gin, 12 tә lә bә (8 әya ni, 4 qi ya -
bi), 1 as pi rant, 3 el mlәr dok to ru hә lak ol muş lar. Bә zi vaxt ma raq la nıb
de yir lәr ki, axı, bun dan çox rә qәm gös tә ri lir di mәt bu at da. Elә bi zim
ko mis si ya mız tә rә fin dәn dә vax ti lә 169 nә fәr gös tә ri lir di. Dә qiq yox -
la ma lar za ma nı mә lum ol muş dur ki, şә hә ri mi zin bir sı ra sa kin lә ri, vә -
tәn daş la rı mız bi la va si tә hәrb çi lәr tә rә fin dәn öl dü rül mә yib sә dә, an caq
onun ölü mü nün bu vә ya di gәr dә rә cә dә o ha di sә ilә әla qә si var dır.
Mәn zә hәr içib ölәn o ca van gә li ni – şә hid İl ha mın hә yat yol da şı Fә -
ri zә xa nı mı nә zәr dә tu tu ram, son ra qo ca man aka de mi ki miz S.Ә li ye vi
ki, evi nin part la dıl dı ğı nı gö rüb ürә yi part la yıb. .. Son ra be lә ha di sә lәr
olub ki, kü çә lәr dәn me yid lәr yı ğış dı rı lan da o dәh şәt li sәh nә lә ri gö rüb,
gә lib ev dә ürәk tut ma sı tu tub. Mә sә lәn, Nә ri man Al lah ver di yev. .. Şüb -
hә siz, bun lar da qan lı yan var fa ci ә si nin qur ban la rı, şә hid lә ri dir, an caq
biz hü qu qi ba xım dan bu ha di sә lә ri ay rı -ay rı lıq da tәh qi qat edi rik. Ölü -
mü bu ha di sә ilә bağ lı olan la rın sa yı bu dә qi qә dә qiq lәş di ri lir, o mә -
na da ki, biz dә ye ni mә lu mat lar da var dır. Rә yi miz ha zır olan da,
şüb hә siz, dә qiq lәş di ril miş rә qәm or da öz әk si ni ta pa caq dır. 
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M.S. – Mәt bu at da vax ta şı rı it kin dü şәn lә rin haq qın da
ya zıl mış mә qa lә lә rә rast gә li rik. Vә bu ya zı lar, şüb hә siz ki,
hәr bi ri mi zin qәl bi ni ağ rı dır. Be lә çı xır ki, yan var ha di sә lә rin -
dә it kin dü şәn lәr, bu gü nә dәk nә ölü sü, nә di ri si ta pıl ma yan -
lar xey li dir. Bu ba rә dә.  

T.Q. – Әv vәl cә bu say çox idi. Açı ğı nı de yәk ki,  it kin dü şәn lә -
rin sa yı nı fev ral ayın da biz 400 nә fәr gös tәr miş dik. Son ra bi zә mә lum
ol du ki, hә min şәxs lәr dәn ço xu hәbs olun muş dur. Am ma hәbs olun -
duq la rı ba rә dә nә ai lә lә ri nә, nә ya xın la rı na xә bәr ve ril mә di yi nә gö rә
it kin lә rin si ya hı sı na dü şüb lәr. Qa lan la rın da әk sә riy yә ti bu ha di sә dәn
son ra giz lәn miş di lәr. İn di it kin dü şәn lә rin sa yı beş nә fәr qa lıb. On la -
rın va li deyn lә ri dә hә lә bir ümid lә ya şa yır ki, ola bi lәr hәbs edib lәr, bәl -
kә uzaq la ra apa rıb lar. .. Bu ba rә dә İt ti fa qın da xi li iş lәr or qan la rı na
sor ğu la rı mı zın ve ril mә si ni da vam et di ri rik, hә lә lik bu 5 nә fә rin ta le yi
ba rә dә dә qiq mә lu ma tı mız yox dur.  

M.S. – Yan var gün lә rin dә or du tә rә fin dәn şә hәr tә sәr -
rü fa tı na bö yük zi yan vu rul muş du. Döv lәt vә ic ti mai әm la ka
dә yәn zә rә rin miq da rı mü әy yәn lәş di ri lib mi?  

T.Q. – Bә li, o mü әy yәn lәş di ri lir. Şә hә rә vә sa kin lә ri nә, şә hә rin
mü әs si sә vә tәş ki lat la rı na vu ru lan zi ya nın mәb lә ği in di dә dә qiq lәş di -
ri lir. Bu sa hә dә biz müx tә lif ek sper ti za lar tә yin et mi şik. Bu gün lәr dә
son rәy lә ri alan dan son ra axır nә ti cә ni öz rә yi miz dә gös tә rә cә yik ki,
nә qә dәr vә tәn daş la ra, nә qә dәr dә tәş ki lat la ra vә şә hә rә zi yan vu-
 ru lub dur. Biz he sab edi rik ki, is tin taq ko mis si ya sı nın rә yi nә  Ali So vet
tә rә fin dәn ba xı lan dan son ra rәs mi döv lәt sә viy yә sin dә mә sә lә qal dı -
rı la caq vә bü tün vә tәn daş la ra vu ru lan zi yan lar ha mı sı ödәn mә li dir. 

M.S. – Kim tә rә fin dәn? 
T.Q. – Biz әv vәl cә dәn öz rә yi mi zi bil dir mi şik ki, bu zi yan lar İt-

 ti faq büd cә sin dәn, yә ni hәr bi na zir li yin büd cә sin dәn ödәn mә li dir. 
M.S. – Ta mer lan mü әl lim, bir xalq de pu ta tı ki mi de yin,
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siz cә, Ba kı da kı yan var fa ci ә si nә si ya si qiy mәt ve ri lә cәk mi? 
T.Q. – Gör dü yü nüz bu qa laq- qa laq sә nәd lәr bö yük zәh mәt nә -

ti cә sin dә yı ğı lıb. İnam ol ma sa, şüb hә siz, bir be lә zәh mәt dә çә kil mәz -
di. Bә li, inam da var, biz dә ça lı şı rıq. He sab edi rәm ki, ko mis si ya işi ni
ye kun laş dı ran dan son ra bu ha di sә yә si ya si qiy mәt ve ri lә cәk, bu ha -
di sә ni tö rә dәn lә rә, onun ba şın da du ran la ra da hü qu qi qiy mәt ve ri lә -
cәk. Ba kı da kı yan var fa ci ә lә ri nә hәm si ya si, hәm hü qu qi qiy mәt
ve ri lә cәk!  Mә nim bu na heç bir şüb hәm yox dur. 

M.S. – Elә biz dә söh bә ti mi zi bu inam la bi tir mәk is tә yi -
rik, әziz oxu cu lar. Ay lar dan bә ri xal qı mı zı na ra hat edәn su al-
 lar ca vab tap maq әrә fә sin dә dir. Res pub li ka Ali So ve ti nin
is tin taq ko mis si ya sı öz işi ni so na çat dır maq üz rә dir. İn di bir
sı ra bey nәl xalq tәş ki lat la rın da diq qә ti bu mә sә lә yә cәlb
olun muş dur. Yo la sal dı ğı mız qan lı- qa da lı 90-cı ilin son gün -
lә rin dә AB Ş-dan in san hü quq la rı nı mü da fiә edәn Hel sin ki
qru pu nun nü ma yәn dә lә ri dә Ba kı ya gәl miş di lәr. Qreq Uol-
 lans la Ro bert Ku şe ni Mosk va da kı “Me mo ri al” cә miy yә ti nin
üz vü Dmit riy Le o nov mü şa yi әt edir di. Hәr üçü hü quq şü nas -
dır. Nü ma yәn dә lәr is tin taq ko mis si ya sı nın ma te ri al la rı i lә ta -
nış ol du lar. İlk tә әs sü rat ki mi sә nәd lә rin yük sәk sә viy yә dә
ha zır lan dı ğı nı qeyd et di lәr. On lar şә hid lә ri mi zin ili mü na si -
bә ti lә Ba kı da kı yan var fa ci ә si haq da Hel sin ki qru pu adın dan
mә ru zә ha zır la yır lar. Mә sә lә ni dün ya sә viy yә si nә çı xar maq
ba rә sin dә ko mis si ya ya dә yәr li tәk lif lәr ve rib lәr. Bir dә onu
qeyd edib lәr ki, Qәrb jur na list lә ri be lә ha di sә lә ri adә tәn bir
il dәn son ra ge niş işıq lan dır ma ğa, dә rin ana li zә baş la yır lar.
İnan maq is tә yi rik ki, gec dә ol sa haqq ye ri ni ta pa caq. Bu qan
yer dә qal ma ya caq!  

“Yurddaş” qәzeti 
8 yanvar 1991-ci il, sәh.5
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SUSMAĞIN BƏLASI
Er mә ni mәt bu a tı (is tәr Er mә nis tan res pub li -

ka sın da, is tәr sә dә xa ri ci öl kә lәr dә) Azәr bay can
türk lә ri nә qar şı yö nәl dil miş “sә lib yü rü şü”n dә
mü hüm rol oy na yır. Bu mәt bu a tı oxu maq bi zim
üçün son dә rә cә ağır dır. La kin mәhz bu zә rәr li xü -
su siy yәt lә ri nә gö rә dә xal qı mı zın er mә ni mәt bu a -
tın dan xә bәr dar ol ma sı va cib dir. 

Er mә ni ya zı çı sı Se ro Xan zad ya nın “So ve ta kan Ha yas tan”
(er mә ni dilindә “So vet Er mә nis ta nı”– M.S.) qә ze tin dә dәrc olun muş
(10.IX. 1988) “Ta ri xi ni, doğ ma nı bәr pa et mә li” (yә ni ta ri xi vә
doğ ma ola nı bәr pa et mә li – M.S.) mә qa lә sin dә ki bә zi id di a la rı to po -
ni mi ya ilә mәş ğul olan dil çi lә ri mi zin, ta rix çi vә coğ ra fi ya şü nas la rı mı -
zın diq qә ti nә çat dır maq is tә yi rik. S.Xan zad yan ya zır: 

“... haq lı ola raq ya zır lar ki, bir çox coğ ra fi ad lar bi zә ta -
ri xi ke çid lә rin möv cud lu ğu nu xa tır la dır, xalq hә ya tı nın uzaq
ru hu nu oya dır lar. Be lә yer ad la rı is tәr Qәr bi, is tәr sә dә Şәr qi
Er mә nis tan da say sız- he sab sız dır, aha, on lar dan bi ri – Dağ lıq
Qa ra ba ğın er mә ni mux tar vi la yә tin dә As ge ran (Әs gә ran –
M.S.) ad lı şә hәr tip li qә sә bә vә ra yon var dır. Bu nun türk sö zü
olan “әs gәr” lә qә tiy yәn әla qә si yox dur. Bu, “ast ge ran” söz
bir lәş mә si dir. Hә min bu As tge ran qa la sı nın qa lıq la rı in di dә
du rur. Ya da elә Qa ra bağ adı nı gö tü rәk. “Hay ren ba tum ”um -
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da de mi şәm (ә sә ri nin adı dır – M.S.) in di dә de yi rәm, bu әsl
er mә ni Ba ğaq, Bağk, Ba ğa berd, Ba ğa kan, Ba ğa ho vit, Ba ğa sa -
kan yer ad la rı nın bir for ma sı dır. Be lә ad lar Kür vә Araz çay -
la rı nın qo vu şu ğun dan baş la mış Sü ni kin Bәr gü şad
va di si nә dәk hәr yer dә va rıy dı, in di dә var”.

Bu sәr sәm lә mә dәn Se ro nun mәq sә di gün ki mi ay dın dır. Axı, to -
po nim lәr hәr bir coğ ra fi әra zi nin mil li pas por tu, ora da ya şa yan xalq -
la rın mil li tәr cü me yi- ha lı dır. Şә hәr, kәnd, dağ, yay laq, çay ad la rı nın
dә yiş di ril mә si lә hә min әra zi dә ya şa mış xal qın ta ri xi dә it kin dü şür,
yad daş lar dan si li nir. Bu ba xım dan Er mә nis tan SSR-dә vә Azәr bay can
SSR-in DQMV-dә (Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yә tin dә) so vet ha ki miy -
yә ti il lә rin dә dә yiş di ri lib er mә ni lәş di ril miş yer ad la rı Azәr bay can xal -
qı na qar şı mә nә vi ge no sid dir. Hә lә 30-cu il lәr dәn baş la ya raq
Er mә nis tan SSR әra zi sin dә min lәr lә türk mәn şә li yer adı döv lәt qә rar -
la rı ilә dә yiş di ri lib. Biz isә sus mu şuq. Ad la rın bir qis mi di li miz dәn bir -
ba şa tәr cü mә olu nub: Dә rә çi çәk – Dzax qad zor, Qı zıl te mir –
Vos ke vaz, Ağ bu laq – Lu saxp yur, Ar mud lu – Tand zut, Qır mı -
zı lı – Karm ra şen, Al ma lı – Xndzo rut, Daş qa la – Ka ra berd, Qa -
ra qa la – Se va berd vә s. Qa lan la rı nı isә er mә ni to po nim lә ri ilә әvәz
edә rәk bu nun la da gu ya ta ri xi hә qi qә ti bәr pa edib lәr. Әs lin dә isә Azәr -
bay can xal qı nın ta ri xi yad da şı olan to po nim lә rin mәh vin dәn Er mә nis -
tan SSR әra zi si nin ta ri xәn er mә ni mәs kә ni ol ma sı id di a sı nı
әsas lan dır maq mәq sә di gü dü lüb dür. Ne cә ki, 60-cı il lәr dә er mә ni alim -
lәr inin vә Er mә nis tan par ti ya vә döv lәt rәh bәr lә ri nin cid di- cәh di  sa -
yә sin dә, sax ta üsul lar la qә dim Azәr bay can şә hә ri olan İrә va nın
gu ya era mız dan әv vәl lәr möv cud ol muş Ere bu ni şә hә ri (yә ni
qә dim er mә ni tor pa ğı) ol du ğu “sü bu ta ye ti ril di”.

Qa tı mil lәt çi olan Xan zad yan bu mә qa lә ni yaz maq la iki cid di
“sәh vә” yol ve rib dir. Әv vә la, o eti raf edir ki, 30-cu il lәr dәn baş lan mış
ad dә yiş mә mә ra si mi bu to po nim lәr türk mәn şә li ol du ğu na gö rә dir.
Diq qәt ye ti rin, yә ni min lәr lә yer ad la rı heç dә Er mә nis tan SSR Ali So -
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ve ti nin qә rar la rın da de yil di yi ki mi, “qu la ğa yat ma yan, çә tin tә lәf füz
edi lәn” ad lar ol du ğu üçün yox, mәhz türk mәn şә li söz lәr ol du ğu üçün
dә yiş di ri lib. İkin ci si, Se ro Xan zad yan 1988-ci ilin pa yı zın da dәrc olun -
muş hә min mә qa lә sin dә azәr bay can lı lar ya şa yan bir sı ra kәnd lә rin
adı nı çәk mәk lә er mә ni ta ri xi üçün özü dә bil mә dәn xo şa gәl mәz bir sә -
nәd qo yub ge dir. Axı, er mә ni psi xo lo gi ya sı na rәğ mәn az son ra id dia
edә cәk lәr ki, ümu miy yәt lә ta rix bo yu heç vaxt Er mә nis tan SSR әra zi -
sin dә azәr bay can lı lar ya şa ma yıb vә bu xalq heç vaxt zor gü cü nә hә -
min tor paq dan qo vul ma yıb. Ne cә ki, Ye re van şә hә rin dә cә mi 70-80 il
bun dan әv vәl әsa sәn azәr bay can lı lar ya şa dı ğı nı da nır lar.  

Bir şey göz qa ba ğın da dır ki, türk mәn şә li to po nim lә ri er mә ni
mәn şә li söz lәr ki mi qә lә mә ver mәk dә Se ro is te da dı nı, bi li yi ni әsir gә -
mә yib. Bu nu mә qa lә mü әl li fi nin Ar mud lu vә Va ra maz yar to po nim -
lә ri nә ver di yi şәrh lә rin tim sa lın da ay dın gö rü rük. Gün ki mi ay dın dır
ki, Va ra maz yar sö zü nün hәr fi mә na sı “yar gә lә bil mәz” dir. Bu,
әsl türk mәn şә li söz dür. Çox gü man ki, xalq ara sın da Va ra maz yar
adıy la bağ lı rә va yәt var dır. La kin bu sö zü tәh rif edә rәk Va raz may ri
şәk li nә sal maq la Se ro Xan zad yan onu er mә ni lәş di rir. Çün ki “Va raz”
er mә ni di lin dә ki şi adı, “mayr” isә “a na” de mәk dir.  

S.X. : “VAR MAZ YAR. - Bu, Sü ni kin Şә rur qә za sı nın Va -
raz may ri kәn di dir. Yad lar bu ra Va ra maz yar de yib lәr.  

TAND ZUT. – Ya del li kö çә ri lәr bu na Ar mud lu de yib lәr.
Bi zim ki lәr kәn din adı nı bәr pa et mәk is tәr kәn Tand zut qo yub -
lar. Hal bu ki, bu kәn din adı Ar mut dur, Ye rasx ça yı nın bir qo lu-
 nun adı dır, V әs rdә Qor yun tә rә fin dәn xa tır la dı lır”. 

İn di ki Er mә nis ta nın әra zi sin dә ki Azәr bay can to po nim lә ri nin hәr
bi ri nin ma raq lı ta rix çә si, dil lәr dә das tan olan, nә sil dәn- nәs lә ke çәn
rә va yә ti var dır. İn di o tor paq lar әli miz dәn zor gü cü nә alın sa da, o ad -
lar, o mә nә vi sәr vәt lәr xal qın yad da şın da ya şa yır. Kim bi lir, bir -i ki nә -
sil dәn son ra bu yad da şın ta le yi ne cә ola caq? Ne çә ki, gec de yil, o
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to po nim lә ri top la yıb ça pa ver mәk, tәd qi qa ta cәlb et mәk va cib dir. Әsl
vә tәn pәr vәr lik bu dur. 

Er mә nis ta nın Qә mәr li ra yo nun da Ya man ca lı ad lı bir kәnd
var dı. İn di ki Ar ta şat ra yo nu nun Dex sut kәn di. Gün lә rin bi rin dә sa -
kin lә rin dәn so ruş dum ki, bu kәn din adı na ni yә Ya man ca lı de yib lәr?
Bil dir di lәr ki, Ya man ca lı adı rә va yәt lә bağ lı dır.  

– Ta rix dә mәş hur Çal dı ran dö yü şü za ma nı qa sid Şah İs ma yı la
mü hüm  xә bәr apa rır mış. Tә pә lәr dәn- düz lәr dәn yel ki mi ke çәn at lı
bu oba ya ça tan da qә fil dәn atın aya ğı ça la ya dü şür. Qa sid ba şı üs tә ye -
rә gә lir, hu şu nu iti rir. Ayı lan dan son ra aya ğa qal xan at lı üs t-ba şı nı çır -
pa- çır pa әt ra fı na ba xıb de yir: “Nә ya man ça la imiş? !” Әh va lat Şah
İs ma yı la da ça tır. O vaxt dan bu kәn din adı Ya man ça la qa lır. Son ra lar
söz tә lәf füz dә de for ma si ya ya uğ ra ya raq Ya man ca lı şәk li nә dü şür. 

1988-ci ilin pa yı zı na dәk hә min kәnd dә cә mi 12 ai lә azәr bay -
can lı qal mış dı. On lar dan 7-si nin evi yan dı rıl dı, ma lı- mül kü ta lan olun -
du. İn di hә min 12 ai lә nin hә rә si Azәr bay ca nın bir gu şә sin dә
mәs kun la şıb. Kim bi lir, doğ ma kәn din qә dim adıy la bağ lı rә va yәt bu
12 ai lә dәn tö rә nә cәk nә sil lә rә ötü rü lә cәk mi? Tez- tez “yad lar” bu na
be lә de yib, “ya del li kö çә ri lәr” bu ye ri be lә ad lan dı rıb ya zan Se ro Xan-
 zad ya na üz tu tub so ru şu ram: Kim dir bu tor paq da kı ya del li kö çә ri –
hә lә XV әs rdә bu kәn dә Ya man ça la adı nı qo yan lar, yox sa 1967-ci il -
dә Dex sut adı nı ve rәn lәr? .. Be lә mi sal la rın sa yı yüz lәr lә dir. Er mә ni
mil lә ti nin ata sı Se ro isә qә lә mi nә güc ve rә rәk de yir: 

–“Bi zim mil li bi oq ra fi ya mı zın say sız- he sab sız sә hi fә lә ri
po zul muş dur. Bә zәn 3-4 mi nil lik ta ri xi olan mә na lı vә әsl yer
ad la rı dә yiş di ri lib. Düz dür, yax şı iş lәr dә gö rü lüb. Be lә ki, Әli -
qu ça ğı Ku çaq et mi şik, Ba yan dur öz Va ğa tur mә na sı nı ta pıb,
Ya yı cı isә Har jis. La kin bu yax şı iş lә rin mü qa bi lin dә na qis iş -
lә ri miz dağ ki mi qa laq la nıb. Ta li nin Mas ta ra (Mәs dә rә - M.S.)
kәn di nin adı nı (IV әs rdәn xa tır la dı lır) son za man lar Da la rik
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qo yub lar. Mәş hur Por taq kәn di nә yad lar Or taq lı de yib lәr. Bi -
zim ki lәr dә qә di mi, әsl ola nı iti rә rәk Dzax qa şat ad lan dı rıb -
lar. Ey ni lә dә Mxi tar Qo şa yax şı ta nış olan Ca bo tik kәn di.
Yad lar bu na tәh rif olun muş şә kil dә Çu bux lu de yib lәr. İn di
Dzo vag yuğ dur, ye nә dә qә dim mә na lı ad iti ri lib dir. Ta ca ra -
ba ğı (Ta cir ba ğı – M.S.) Dzo raxp yur edib lәr. Çox qә ri bә dir ki,
bi zim Bo zi ze ği 1935-ci il dә Hәm zә çi mәn elә di lәr. Ni yә Sa rı -
xan adı nı sax la yaq, özü dә “yan” sız (“yan” er mә ni di lin dә
mil li mәn su biy yә ti bil di rәn so yad son lu ğu dur – M.S.). Su al
edәk ki, Yel qo va nın adı nı ni yә Ko tayk qoy du lar? Axı o, Yel ğo -
vann idi. Ye ğeq nad zo run Yen gi cә kәn di isә ta ri xi Yern çak dır.
Ni yә mәş hur Te ja ru kun adı nı ba şa düş mә dәn Meğ rad zor et -
di lәr? Yad lar onu tәh rif edә rәk Tay ça rıx de yib lәr. 50 il dәn ar -
tıq dır ki, xalq tәh qi ra miz Ala ver di (yә ni Al lah ver di – M.S.)
adın dan әzab çә kir, şi ka yәt edir. .. dә yiş di ril mir. .. Elә cә dә
1934-cü ilin de kab rın dan Ki ro va ba da çev ril miş qә dim er mә -
ni şә hә ri Qand zak - Gәn cә nin  ta ri xi adı gә rәk bәr pa olun-
 sun”.

1988-ci il dә Er mә nis tan da ad dә yiş mә kam pa ni ya sı xü su si vü sәt
al mış dı. “Xә bәr lәr” proq ra mı nın dik tor la rı te le vi zi ya ek ra nın dan gü -
lüm sә yә- gü lüm sә yә, qa lib bir әday la “Ar menp res ”in son mә lu mat la -
rı nı oxu ya raq әha li nin tә lә biy lә da ha bir sı ra “yad yer ad la rı nın”
dә yiş di ril di yi ni, mil li lәş di ril di yi ni bil di rir di lәr. Qә zet lәr dә il bo yu türk
mәn şә li yer ad la rı nın dә yiş di ril mә si ni tә lәb edәn ya zı lar dәrc edir di lәr.
Elә hә min dövr dә Ge vork Ma nuk yan ad lı bir mü әl li fin “Qra kan
tert” (er mә ni lә rin “Ә dә biy yat qә ze ti” – M.S.) qә ze tin dә (29.IV. 1988)
dәrc olun muş “İ ki tәk lif” ya zı sın da da de yi lir di:  

–“Mә lum dur ki, Ala ver di şә hә ri nin adı XVII әs rdә Er mә -
nis ta nın Qu qark vi la yә ti nә so xul muş Bor ça lı tay fa baş çı sı Al-
 lah ver di Mol la oğ lu Tәr xa nın adıy la bağ lı dır. 1936-cı ilә dәk
şә hә rin adı mәt bu at da “Al lah ver di” şәk lin dә ya zı lır dı: (bax:
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mә sә lәn, “Xorh rda yin Ha yas tan” (“Şu ra Er mә nis ta nı” – M.S.)
qә ze ti, № 155,  8 iyul 1936-cı il). İn di o söz dәn “h” vә iki nci
“l” hәr fi çı xa rı lıb, şә hә rin adı  “A la ver di” ya zı lır.  

Ki ra kos Qand za ket su ilә Var tan Pat mi çin әsәr lә rin dә
Ala ver di Ma nes, ya xud Ma nas qo mer ad la rıy la xa tır la dı lır. Er -
mә ni so vet en sik lo pe di ya sın dan al dı ğı mız mә lu ma ta gö rә isә
er mә ni pad şa hı I Ar ta şe sin vax tın da bu ya şa yış ye ri Qu qark
vi la yә ti nin Dzo ra por qә za sı na da xil olub dur.  

Tәk lif edi rәm ki, şә hә rin iki min il dәn ar tıq ta ri xi olan
qә dim er mә ni adı – Dzo ra por bәr pa edil sin. Zәn nim cә, bu
hәm şә hә rin dağ lıq şә ra i ti nә uy ğun dur, hәm tә lәf fü zü ra hat -
dır vә әn mü hü mü bu dur ki, er mә ni cә dir”. 

Әgәr hә qi qә tәn bu gün kü Er mә nis tan res pub li ka sı nın әra zi si qә -
dim dәn bә ri vә bü tün dövr lәr dә er mә ni mәs kә ni imiş sә, bu tor paq da -
kı coğ ra fi ad lar gö rә sәn ni yә baş dan- ba şa Azәr bay can türk lә ri nә
mәx sus olub? Bu nun özü dә bir ta rix de yil mi? Gö rә sәn, ta rix baz er -
mә ni lәr bu ta ri xi fakt ba rә dә heç dü şü nüb lәr mi? Mәn cә, sus du ğu muz
ye tәr. 

“Açıq söz” qәzeti
5 aprel 1991-ci il, sәh.3
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YURD  AĞRISI 
İl lәr lә sus ma ğı mız, ta ri xi ha di sә lә ri vә fakt la rı ör t-bas -

dır et mә yi miz, xal qı mı zın yad da şı nı kor şalt ma ğı mız bi zi çox
fә la kәt lә rә dü çar edib. Sus ma ğı mı zın nә ti cә si dir ki, öl kә vә
dün ya ic ti ma iy yә ti düş mәn in for ma si ya sı na ina nır, bi zi tәq -
sir kar bi lir. Mә qa mın da cә sa rәt gös tәr mә yәn zi ya lı la rı mız,
uza ğı gö rә bil mә yәn si ya sәt çi lә ri miz su sa- su sa, xal qa “döz”
de yә- de yә mey da nı düş mә nә ve rib lәr. 

Üçün cü il dir ki, res pub li ka mız qaç qın dal ğa sın dan çal x-
a la nan tә la tüm lü dә ni zә dö nüb. Yax şı ki, gec dә ol sa ötәn ilin
so nun da Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy yә ti ya ra dıl dı. Vә Azәr -
bay ca na pә nah gә tir miş yüz min lәr lә in sa nın prob lem lә ri lә
mәş ğul ol ma ğa baş la dı. Ötәn ay lar әr zin dә gö rül müş iş lәr ba -
rә dә mә lu mat al maq üçün cә miy yә tin ida rә he yә ti nә mü ra -
ci әt et dik. Mü sa hi bi miz Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy yә ti nin
sәdr mü a vi ni İs ma yıl Vә li yev dir.  

M.S. – İs ma yıl mü әl lim, Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy -
yә ti  ya ran dı ğı  8 ay әr zin dә Er mә nis tan dan qo vu lan, Dağ lıq
Qa ra bağ da kı doğ ma ocaq la rı nı tәrk et mәk mәc bu riy yә tin dә
qa lan, Fәr qa nә dәn vә baş qa yer lәr dәn di dәr gin sa lı nan
әzab keş adam la rın prob lem lә ri ni ne cә hәll et miş dir? Ümu -
miy yәt lә, bu gün res pub li ka mız da nә qә dәr qaç qın var vә on -
la rın yer lәş di ril mә si, mәn zil vә iş lә tә min olun ma sı sa hә sin dә
Qaç qın lar Cә miy yә ti mü әy yәn tәd bir lәr gör müş dür mü?
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İ.V. – Qaç qın prob le mi zә ma nә nin әn cid di, hәl li çә tin prob -
lem lә rin dәn bi ri dir. Çox tә әs süf ki, öl kә dә qaç qın lıq prob le mi ya ra nan -
da döv lәt bu mә sә lә yә cid di ya naş ma dı. On la rın yer lәş di ril mә si, il kin
tә mi nat, iti ril miş әm la kın qey dә alın ma sı, ci na yәt kar la rın mә su liy yә -
tә cәlb olun ma sı ba rә dә ope ra tiv tәd bir lәr gö rül mә di, rәs mi döv lәt
proq ra mı iş lә nib ha zır lan ma dı. Öl kә dә bu gü nә dәk “qaç qın sta tu su”
prob le mi hәll olun ma yıb. Ona gö rә dә qaç qın la rın  prob lem lә ri gün -
dәn- gü nә ar tma ğa vә ço xal ma ğa baş la dı. Son mә lu mat la ra gö -
rә, res pub li ka mız da 300 mi nә ya xın qaç qın var dır. On la rın
yer lәş di ril mә si, mәn zil lә,  iş lә tә min olun ma sı çox cid di prob lem dir.
İn di yә dәk Ba kı da vә di gәr şә hәr lәr dә yer lәş miş әmәk qa bi liy yәt li qaç -
qın la rın de mәk olar ki, 50-60 fa i zi iş lә tә min olu nub. Bә zi lә ri mәn zil
prob le mi ni dә hәll edib. La kin mü vәq qә ti ola raq mәn zil lәr dә ya şa yan -
la rın da sa yı az de yil. 

SSRİ Na zir lәr So ve ti nin ke çәn il ki vә bu ilin yan var vә ap rel ay -
la rın da qә bul et di yi qә rar lar da qaç qın la rın  prob le mi ni hәll et mәk gü -
cü nә ma lik de yil. Qә rar lar in di yә dәk ka ğız üzә rin dә qa lıb. Çün ki, tam
mә su liy yәt lә de yi rәm, on lar ya ran mış ob yek tiv vә ziy yә tә әsas la na raq
ha zır lan ma yıb, mü ba hi sә do ğu ran elә bәnd lәr var ki, tә ci li ola raq dә -
qiq lәş di ril mә li dir. 

Qaç qın lar Cә miy yә ti ic ti mai tәş ki lat dır, döv lәt tәş ki la tı de yil. O
öz im kan la rı da xi lin dә, әha li dәn vә ida rә lәr dәn top la dı ğı vә sa it he sa -
bı na qaç qın la ra yar dım edir, on la ra mi ni mal şә ra it ya ra dıl ma sı na qay -
ğı gös tә rir. La kin bir döv lәt dә ki qaç qın lıq prob le mi ya ra nıb vә döv lәt
bu prob le min qar şı sı nı al maq da aciz lik gös tә rib, o döv lәt özü öz vә -
tәn daş la rı nın – qaç qın la rın  prob le mi ni hәll et mә li dir. Biz mә sә lә ni bu
şә kil dә qo yu ruq.  

M.S. – Bil di yi niz ki mi, qaç qın la rın hәr bi ri mü әy yәn pe -
şә, sә nәt, ix ti sas sa hi bi olub. İn di ye ni mәs kun laş dıq la rı yer -
dә iş lә tә min olu nan da on la rın әmәk vәr diş lә ri, püx tә lәş di yi
sa hә şә ra it lә uy ğun gә lir mi? 
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İ.V. – Ümu miy yәt lә, Er mә nis tan SSR-dәn , o cüm lә dәn dә Öz -
bә kis tan dan vә Qa za xıs tan dan res pub li ka ya gә lәn qaç qın la rın әk sә riy -
yә ti kәnd tә sәr rü fa tı ilә mәş ğul olan adam lar dır. On lar res pub li ka ya
gә lәn dә qaç qın la rın yer lәş di ril mә si ilә bağ lı proq ram ha zır lan ma dı ğın -
dan әk sә riy yә ti  şә hәr lәr dә yer lәş miş, za vod vә fab rik lәr dә iş lә mә yә
mәc bur ol muş lar. Hal bu ki Әr zaq proq ra mı nın ye ri nә ye ti ril mә sin dә,
әr zaq qıt lı ğı nın ara dan qal dı rıl ma sın da qaç qın la rın әmә yin dәn ağıl lı,
sә mә rә li şә kil dә is ti fa dә et mәk olar dı. Çox tә әs süf ki, vax tın da bu mә -
sә lә yә fi kir ve ril mә di. “Qı zıl әl lә ri” olan, gö zәl xalq sә nә ti bi li ci lә rin dәn
dә düz gün is ti fa dә olun mur. Qaç qın la rın ara sın da gö zәl xal ça, ki lim,
co rab, ce cim to xu yan lar az de yil. Mü va fiq ida rә vә mü әs si sә lәr on la rı
ax ta rıb tap ma lı vә iş lә tә min et mә li dir lәr.  

M.S. – Qaç qın la rın çox say lı prob lem lә ri lә bağ lı han sı
mә sә lә lә rin hәl li ni tә ci li he sab edir si niz? 

İ.V. – İlk növ bә dә qaç qın la rın iti ril miş әm lak la rı nın öz lә -
ri nә qay ta rıl ma sı na, ya şa dıq la rı yer dә qey dә alın ma la rı na vә iş -
lә tә min olun ma la rı na xü su si әhә miy yәt ve ril mә li dir. Qaç qın
sta tu su nun mü әy yәn lәş mә si bir sı ra mә sә lә lә rin hәl li ni sü rәt lәn di rә
bi lәr. Nә zә ri ni zә çat dı rım ki, BMT-nin nәz din dә qaç qın lar la mәş ğul
olan xü su si ida rә fә a liy yәt gös tә rir. SSRİ- nin bu ra da im za sı ol ma dı ğı -
na gö rә, biz bu ida rә ilә iş lә yә bil mi rik. Bir sı ra bü rok ra tik sәd lәr bey -
nәl xalq tәş ki lat lar la әla qә sax la ma ğa ma ne olur. Biz ça lış ma lı yıq ki,
qaç qın la rın ümu mi prob lem lә ri ni hәll et mәk üçün bey nәl xalq nor ma -
lar da xi lin dә hә rә kәt edәk, bey nәl xalq hü qu qu öy rә nәk vә qaç qın la -
rın prob lem lә ri nin sә mә rә li şә kil dә hәl li nә na il olaq.  

M.S. - Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy yә ti nin gә lә cә yi ni
ne cә gö rür sü nüz?  Cә miy yәt qaç qın lar prob le mi ni tәd qi qa ta
cәlb edә cәk mi, ya xud edib mi?  

İ.V. - Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy yә ti gә lә cәk dә öz fә a liy yә ti -
ni ge niş lәn dir mә li vә işi ni el mi әsas lar la qur ma lı dır. Bu ya xın lar da cә -
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miy yә tin el mi- tәd qi qat mәr kә zi ya ra dıl dı. Mәr kә zә ta rix el mlә ri dok to -
ru, pro fes sor Hә mid Әli yev rәh bәr lik edir. Mәq sәd bü töv lük dә qaç qın -
lı ğın ta ri xi ni, si ya si -iq ti sa di, de moq ra fik, mә nә vi-p si xo lo ji
prob lem lә ri ni dә rin dәn tәd qiq et mәk dir. Yә ni tәk cә bu gün ki qaç qın la -
rın ta le yi de yil, bü töv lük dә Azәr bay can xal qı nın ba şı na gә lәn ta ri xi fa -
ci ә lәr kök lü şә kil dә araş dı rıl ma lı dır. Bil di yi niz ki mi, dün ya nın müx tә lif
öl kә lә rin dә Cә nu bi Azәr bay can dan da çox lu qaç qın lar var. On lar da si -
ya si tәz yiq lә rә mә ruz qa la raq öz ata- ba ba tor paq la rı nı, mәn zil lә ri ni
tәrk edib lәr. Bun dan baş qa, prob le min ta ri xi kök lә ri dә araş dı rıl ma lı -
dır. 1905, 1915-17, 1917-20-ci il lәr dә, son ra isә so vet döv rün dә 1930-
40-cı il lәr dә, 1948-52-ci il lәr dә, da ha son ra isә 1988-ci il dәn baş la nan
qaç qın hә rә ka tı komp leks şә kil dә öy rә nil mә li dir. 

M.S. – İs ma yıl mü әl lim, qon şu res pub li ka tә rә fin dәn
әra zi mi zә vә xal qı mı za qar şı yö nәl dil miş tә ca vüz kar lıq bir
qrup ek stre mis tin işi ki mi yox, döv lәt sә viy yә sin dә apa rı lır.
Vә nә dәn sә mәr kә zi döv lәt or qan la rı bu na göz yu mur. Hәt ta
SSRİ pre zi den ti nin 25 iyul 1990-cı il ta rix li ge cik miş fәr ma -
nı da Er mә nis tan da tәt biq olun ma dı. SSRİ Kons ti tu si ya sı nın
vә İt ti faq döv lә ti nin res pub li ka mı za vә mil lә ti mi zә ver di yi
vәd lәr özü nü doğ rult mur. Ona gö rә dә, gә rәk bu gün ki sәr -
hәd lә ri mi zi qo ru maq la ya na şı, dü nәn ki tor paq la rı mız ba rә dә
döv lәt sә viy yә sin dә mә sә lә qal dı raq. Son 70 il dә әli miz dәn
alın mış tor paq lar ba rә dә sus ma ğı mız ye tәr. Әks hal da, it ki lә -
ri miz çox ola bi lәr.  

İ.V. – Er mә nis tan tә rәf dәn mün tә zәm su rәt dә bi zim res pub li -
ka nın su ve ren hü quq la rı na zidd hә rә kәt lәr edi lir. Bu na rәs mi, si ya si,
hü qu qi qiy mәt ve ril mә li dir. SSRİ xalq de pu ta tı ti tu lu nu qa zan mış Z.Ba -
la yan, V.Qri qor yan, D.Da dam yan, S.Xan zad yan, V.Qab ri el yan, Q.Po -
ğos yan vә baş qa la rı yük sәk mәc lis lәr dә res pub li ka mı zın vә xal qı mı zın
ün va nı na böh tan lar söy lә yir, ağ la sığ maz id di a lar irә li sü rür lәr. Biz –
mü qa bil tә rәf isә hә mi şә su sur, mәr kә zi hö ku mәt dәn hә rә kәt göz lә -
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yir vә cid di tә lәb lәr irә li sür mü rük. Vax ti lә Zәn gә zur ma ha lı vә baş qa
әra zi lәr er mә ni lә rә ba ğış lan mış dır. İn di azәr bay can lı әha li nin sıx ya -
şa dı ğı Göy çә ki mi bö yük ma hal, bü töv lük dә azәr bay can lı lar ya şa yan
Ama si ya ra yo nu zor gü cü nә әli miz dәn alı nıb. Biz bu na sus ma ma lı yıq.
Azәr bay can lı la rın qә dim ta ri xi ata- ba ba yur dun da qo yub gәl dik lә ri abi -
dә lә ri, kol xoz la rın vә sov xoz la rın әm la kı nı, bö lün mәz fon du nu, ki tab -
xa na la rı tә lәb elә mә li yik. Xalq ora da bö yük xә zi nә qo yub. Biz nә
itir mi şik sә ha mı sı nı mü әy yәn lәş dir mә li vә mü va fiq su rәt dә öz tә lәb -
lә ri mi zi irә li sür mә li yik. Di gәr tә rәf dәn hә min әra zi lә rin ya res pub li ka -
mı za qa tıl ma sı, ya da mux ta riy yәt ya rat maq la gә lә cәk dә әha li ni öz
yer lә ri nә qay tar maq mә sә lә si ni qoy ma lı yıq. 

M.S. – İt ki lә ri miz çox dur. Ata- ba ba tor paq la rı mı zı qo -
yub gәl mi şik. Әs rlә rin daş sal na mә si ni, daş yad da şı nı qo ru -
yub sax la yan mә za rıs tan la rın dәr di ürә yi mi zi göy nә dir.
Şәr qin bö yük sә nәt kar la rı Aşıq Alı nın, Dә dә Әlәs gә rin ru hu
or da uyu yur. Qә dim mәs cid lә ri miz, xal qın mi nil lik ta ri xi ni
özün dә ya şa dan abi dә lә ri miz qa lıb o yurd da. Cis mi miz bur da
ol sa da, ürә yi miz qa lıb or da. Yurd ağ rı sı ya man dәrd dir! Vә
bu ağ rı za man- za man di dir, par ça la yır qәlb lә ri. Bu mәc bu ri
köç dәn son ra dәr dә tab gә ti rә bil mә yib, iq li mә uy ğun la şam -
ma yıb dün ya dan vaxt sız kö çәn lә rin, Azәr bay can tor pa ğı na
әbә di lik qo vu şan la rın sa yı ya man çox dur, ya man… Әn bö yük
it ki miz dә bu dur: in san it ki si. Hә yat gös tә rir ki,   qaç qın lar
ara sın da ölüm fa i zi çox yük sәk dir. Bu, tә bii nor ma la rı üs tә lә -
yir. Bil mәk is tәr dik, Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy yә tin dә bu
fakt lar öy rә ni lir mi? 1948-1952-ci il lәr dә Er mә nis tan dan zor -
la kö çü rü lәn azәr bay can lı әha li bu res pub li ka da aran ra yon -
la rın da yer lәş di ril di. Vә on la rın ço xu iq li mә uy ğun la şa
bil mә yib mәhv ol du... Hә min fa ciә tәk rar olun ma sın de yә,
heç ol maz sa bu dә fә qaç qın la rın mü na sib әra zi lәr dә yer lәş -
di ril mә si qay ğı sı na qa lı nır mı? Bu çox va cib dir. 
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İ.V. – Qaç qın la rın ço xu iq lim şә ra i ti da i mi ya şa yış ye ri nә uy -
ğun gәl mә yәn yer lә rә köç mә yә mәc bur ol muş dur. Mә sә lәn, dağ lıq
şә ra it dә ya şa yan adam lar Min gә çe vir dә ki er mә ni lәr lә ev lә ri ni dә yiş -
mә li olub lar. Son dövr lәr dә qaç qın lar mә sә lә qal dı rır lar ki, is ti şә ra it -
dә ya şa ya bil mi rik. Tә bii mә sә lә dir. Hә lә 1988-ci il dә Er mә nis tan dan
qo vu lan azәr bay can lı la rın bir ço xu Dağ lıq Qa ra ba ğın kәnd әha li si ilә
ev lә ri ni dә yiş dir mә yә ra zı laş mış dı lar. O za man on la ra im kan ve ril mә -
di. Bu na mәr kә zi hö ku mәt or qan la rı cid di şә kil dә ma ne ol du. Res pub-
 li ka hö ku mә ti dә bu işә gi riş mә di. Hal bu ki azәr bay can lı vә er mә ni
vә tәn daş lar ara sın da iki tә rәf li ra zı laş ma var idi. İn di isә qaç qın la rı mü-
 va fiq iq lim şә ra i ti olan hә min әra zi lәr dә yer lәş dir mәk xey li çә tin dir.
Gә rәk әv vә la, ya şa yış ev lә ri ti kil sin, iş şә ra i ti ya ra dıl sın, son ra isә ya -
vaş- ya vaş qaç qın lar öz ar zu vә tәk lif lә ri nә zә rә alın maq la o әra zi lә rә
kö çü rül sün lәr. İn di ki hal da Ba kı da ya şa yan 1500-ә qә dәr qaç qın ai lә -
si ra yon vә kәnd yer lә rin dә ya şa maq üçün әri zә ve rib. 

Qaç qın lar o vaxt öz әra zi lә rin dәn qo vu lan da çox lu ölüm hal la rı
ol du. Bi zә mә lum olan fakt la ra gö rә, 200-dәn çox adam qaç qın lıq döv -
rün dә hә lak ol du. Yol lar da ölәn lәr, xәs tә lә nәn lәr dә az de yil dir. Bә zi -
lә ri gә lәn dәn son ra iş lә tә min olun ma dı lar, mәn zil ala bil mә di lәr,
ev lә ri ni dә yi şә bil mә di lәr, ona gö rә dә çox la rı әsә bi vә ziy yәt lәr ke çi -
rir. Qaç qın lar ara sın da әsәb xәs tә li yi, ürәk xәs tә li yi, in farkt hal la rı çox-
 dur. Bu dövr әr zin dә on lar baş qa xәs tә lik lә rә dә dü çar olub lar.
Xü su si lә uşaq lar vә qo ca lar ara sın da ölüm hal la rı çox dur.  

M.S. – Ba kı da mәs kun laş mış qaç qın lar la әla qә dar әha -
li nin bә zi tә bә qә lә rin dә be lә fi kir ya ra nıb ki, gu ya qaç qın la -
rın pay taxt da yer lәş di ril mә si Ba kı şә hә rin dә mәn zil
prob le mi nin hәl li ni da ha da çә tin lәş di rib. 

İ.V. – Mәn bu fi kir lә ra zı de yi lәm. Ba kı ya cә mi 70 min dәn çox
qaç qın gә lib. On la rın 50 min dәn ço xu hә lә ötәn il mәn zil lә ri ni qa nu -
ni yol la dә yiş miş di. Yer dә qa la nı na isә cә mi 2-5 min mәn zil ki fa yәt
edir di. Hal bu ki Ba kı da hә lә yan var ha di sә lә rin dәn әv vәl 25 min boş
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mәn zil var idi. Tә әs süf ki, biz dә mәn zil prob le mi ağıl la, әda lәt lә hәll
edil mә di. İn di dö zül mәz gәr gin lik ya ra nıb. 

M.S. -  Qaç qın la rın prob lem lә ri çox ol du ğun dan tә bii ki,
bir söh bәt dә mә sә lә lә rin ha mı sı na to xun maq müm kün de yil.
Sağ lıq ol sun, tә ki qaç qın lar üçün ya nan ürәk lә rin odu so yu -
ma sın, xal qın qlo bal prob lem lә ri nә mә i şәt qay ğı la rı do nu ge -
yin dir mәk mey lin dәn uzaq olaq, heç ol maz sa bun dan son ra
mil lә tin bir his sә si nin ba şı na gә ti ri lәn fa ci ә dә bü tün xal qa
qar şı yö nәl dil miş olan qәs din iz lә ri ni vax tın da gö rәk. Ayıq-
 sa yıq olaq. 

“Vәtәn  sәsi” qәzeti,
5 sentyabr 1990-сı il, sәh.3
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ÇAYKƏNDİN QAYĞILARI
VӘ YAXUD 4 İL DAVAM EDӘN KÖÇ

Tә bi ә tin dil bәr gu şә sin dә yer lә şәn Çay kәnd son il lәr Azәr bay -
can xal qı na qar şı yö nәl di lәn tә ca vüz mәr kәz lә rin dәn bi ri nә çev ril miş -
di. Er mә ni qul dur la rı stra te ji cә hәt dәn son dә rә cә әl ve riş li möv qe dә
yer lә şәn bu kәnd dә yu va qur muş du lar. Mün tә zәm su rәt dә bu ra dan
әt raf kәnd lә rә edi lәn bas qın lar, dinc azәr bay can lı la ra tu tu lan di van lar
nә ha yәt, sәbr ka sa mı zı dol dur du. Çö rә yi mi zi ye yib özü mü zә qә nim
kә si lәn ya ğı lar dan Çay kәn di tә miz lә mәk  zә ru rә tә çev ril di.  

Ma raq lı dır ki, si la hı vә tә ca vüz kar lıq plan la rı nı Ye re van dan alan
tәc rü bә li qul dur lar tәrk si lah edi lәn ki mi kәn din er mә ni sa kin lә ri köç -
mәk ar zu sun da ol duq la rı nı  bil dir di lәr. Sәn de mә, on lar da hәm mil lәt -
lә ri olan ya raq lı- ya saq lı qul dur la rın, qa tı mil lәt çi lә rin әlin dәn zin ha ra
gә lib lәr miş. Am ma “baş bi lәn lә ri” vә “mil lәt ata la rı” er mә ni lә rin heç
vәch lә Çay kәnd dәn köç mә lә ri nә ra zı ol mur, bu na im kan ver mir di lәr.
Nә ha yәt, ta rix sö zü nü de di. Vax ti lә rus im pe ri ya sı nın әliy lә bu ra kö -
çü rül müş er mә ni lәr Çay kәn di tәrk et di lәr. Bo şal mış kәn dә Er mә nis -
tan dan gә lәn azәr bay can lı qaç qın lar yer lәş di ril di. Se vin dik ki,
tor pa ğı mı zın da ha bir par ça sı özü mü zün kü lәş di. La kin se vin ci miz uzun
sür mә di. 3-4 ay keç mә miş Ba kı da Çay kәnd dәn, elә cә dә di gәr kәnd -
lәr dәn qa yı dan qaç qın lar la rast laş dıq. Ürә yi miz ağ rı dı. Yur dun ta le yi,
dörd il dәn bә ri ev -e şi yin dәn di dәr gin düş müş xal qın ta le yi bi zi sar sıt dı.

Bu gün res pub li ka mız müs tә qil li yә doğ ru ad dım -ad dım irә li lә yir.
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Be lә bir vaxt da hәr kәn din, hәr qa rış tor pa ğın qә dir- qiy mә ti ni bil mә -
sәk qә lә bә yә doğ ru yo lu muz çox uza na caq, hәr in san ta le yi nә
qay ğı ilә ya naş ma saq, әha li nin tәh lü kә siz li yi ni vә әmәk mәş ğul -
lu ğu nu tә min et mә sәk prob lem lә ri miz da ha da ar ta caq. Konk ret Çay -
kәn dә gә lin cә isә, onun dәr di unu dul maq dәr di dir. Kәn di qul dur lar dan
tә miz lә mәk lә vә zi fә si ni bit miş he sab edәn yu xa rı tәş ki lat lar, rәh bәr
iş çi lәr ötәn ay lar әr zin dә bir dә fә be lә Çay kәn dә üz tut ma yıb, ye ni
sa kin lә rin eh ti yac vә qay ğı la rıy la ma raq lan ma yıb lar. Gö rüş dü yü müz
qo ca lar, ca van lar Xan lar ra yo nu nun  keç miş rәh bәr li yi nin ün va nı na
bol lu ca şi ka yәt yağ dır dı lar. Ba kı dan jur na list gәl di yi ni  eşi dәn Çay kәnd
әh li ba şı mı za top laş dı. Ca vab la rı müş kül su al la ra hә dәf ol sam da,
kәnd dәn ha mı nın qa çıb get di yi nә da ir eşit di yim şa yi ә lә rin ya lan çıx -
ma sı na se vin dim.  

Söh bәt za ma nı Gәn cә su- mü ha fi zә vzvo du nun star şi na sı (ta qı -
mı nın baş gi zi ri – M.S.) Mә hәr rәm Nә si rov de di ki, may ayın dan bu-
 ra da yam. Biz Ağ su ya nә za rәt edir, kәn din mü ha fi zә si ni
göz lә yi rik. Çay kәn dә er mә ni gir mә yib. La kin Sa rı su da, To-
 dan da tez- tez atış ma baş ve rir, Buz luq vә Ma na şid dә er mә -
ni lәr tә rәf dәn gül lә ba ran baş la nır, ca ma at qor xu ya dü şür. Bir
çox la rı uşaq la rı nı apa rıb әt raf ra yon lar da ya şa yan qo hum la -
rı nın ya nı na qo yub. Mәk tәb lә ri miz dә şa gird lәr sey rә lib. ..

Kәn din gi rә cә yin dә rast laş dı ğı mız Әn vәr Ab dul la qı zı Ba ba ye -
va nın da söh bә ti mәhz bu kә dәr li not üs tün dә qu rul muş du. 

-Ay qı zım, in di ki di lәn çi gör kә mi mә bax ma,– de di –
mәn dә vax ti lә xa nım- xa tın ol mu şam, әsl in san ki mi ya şa mı -
şam. 36 il Meh ri ra yo nu nun Leh vaz kәn din dә iş lә dim. Әli min
әmә yi lә özü mә top da ğıt maz ev -e şik qur dum. Nә de yim düş -
mә nә, nә qar ğı yım? !... Ya şı mın bu sin nin dә mә ni yurd suz- yu -
va sız qoy du. Qaç ha qaç dan son ra Ba kı da, qar da şım gi lin
bi na sın da bir er mә niy lә söv dә lәş dik. Mәn dәn 15 min ma nat
alıb köç dü Leh vaz da kı evi mә. Mәn dә qa nun- qay day la sә nәd -
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lә ri dü zәl dib baş la dım or da ya şa ma ğa. Ötәn yaz da gәl di lәr
ki, ev dәn çıx ma lı san. Mәh kә mә işi gah mә nim xey ri mә kәs -
di, gah da әk si nә. Uzun çәk- çe vir dәn son ra bir gün gә lib gör -
düm ki, ev әş ya la rı mı tö küb lәr ba yı ra.

Min bir әzab -ә ziy yәt lә, borc -xәrc lә Ba kı da mәs kun laş dıq la rı ev -
dәn qa nun suz ola raq çı xa rıl ma hal la rı tәk Әn vәr xa la nın yox, әk sәr
qaç qın la rın әn ya ra lı ye riy di. Bu ba rә dә çox la rı nın şi ka yә ti ni din lә dik.
Yә qin ki, hü quq- mü ha fi zә or qan la rı nә vaxt sa hә min qaç qın la rın şi ka -
yәt lә ri ni araş dı ra caq, әlin dә mü va fiq sә nә di olan la rın Ba kı da er mә ni -
lәr dәn al dıq la rı ev lә rin xәr ci nin ödә nil mә si üçün la zı mi tәd bir lәr
gö rә cәk lәr. İn di sә әsas mә sә lә bu dur ki, Çay kәnd dә vә di gәr bo -
şal mış kәnd lәr dә yer lәş di ri lәn әha li yә nor mal iş vә hә yat şә -
ra i ti ya ra dıl sın. Elә şә ra it ki, qaç qın lar mәs kun la şa bil sin lәr.
Dörd il da vam edәn köç ha kö çә son qo yul sun.

Ba kı– Çay kәnd marş ru tu nun açıl ma sı ba rә dә çox dan qә rar
ve ril sә dә, in di yә cәn av to bu sun üzü nü gö rәn ol ma yıb. Kәn din bu ba -
şın dan o ba şı na 8 km-dir. Mәk tәb li lә ri dә dәr sә av to bus apar ma lı dır.
O da yox dur. Bu gün Çay kәnd dә hәm or ta mәk tәb, hәm dә sәk ki zil -
lik  mәk tәb fә a liy yәt gös tә rir. Acı na caq lı hal dır ki, sәk ki zil lik  mәk tә -
bin şa gird lә ri uçuq- sö kük bi na da dәrs ke çir lәr. Bu da va li deyn lәr dә
haq lı na ra zı lıq do ğu rur.  

Ba zar iq ti sa diy ya tı na ke çid lә әla qә dar uşaq ge yim lә ri xey li ba -
ha la şıb. Bu na gö rә dә ca ri dәrs ilin dә döv lәt tә rә fin dәn hәr   mәk tәb -
li yә 200 ma nat mәb lә ğin dә ödәnc (kom pen sa si ya) nә zәr dә tu tu lub.
Am ma çay kәnd li lәr bu gü nә cәn o mәb lә ğin üzü nü dә gör mә yib lәr. 

Kәnd dә uşaq hә ki mi yox dur. Tibb mәn tә qә si, әc za xa na dәr -
man la zә if tәc hiz olu nub. Adi cә yod da ta pıl mır. 1450 ev dәn iba rәt
Çay kәnd dә min lәr lә әha li ya şa yır. Bu boy da kәn dә cә mi bir cә tә ci li
yar dım ma şı nı ay rı lıb ki, onun da iş lә mә yә ben zi ni yox dur. Ya xın lıq da
isә mü ha ri bә ge dir. Elan olun ma mış, la kin qan lı- qa da lı әsl  mü ha ri bә.
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Kәn din şö bә mi li si, baş ser jant (baş ça vuş – M.S.) Meh man Pa şa yev
ya na- ya na de yir di ki, biz Vә tәn uğ run da ölü mә ge dir dik, di gәl
ki, ma şı nı mı zı dol dur ma ğa ya na caq yox dur. Ni yә Çay kәn dә
ki fa yәt qә dәr ya na caq fon du ay rıl mır? Ni yә Go ran boy dan gә -
ti ri lәn ya ra lı OMON çu la rı bu ra da ca mü a li cә et mә yә, la zım
gәl dik dә hәt ta cәr ra hiy yә әmә liy ya tı apar ma ğa şә ra it ya rat -
mır lar? Axı, Xan la ra, Gәn cә yә çat dı rın ca ya ra lı nın vә ziy yә ti
ağır la şır, bә zәn onun hә ya tı nı xi las et mәk müm kün ol mur. ..

Bә li, ürә kağ rı dan vә ziy yәt dir. Nәq liy yat yox, te le vi zor iş lә mir,
qә zet köş kü bağ lı dır. San ki dün ya dan tәc rid olu nub çay kәnd li lәr. Ya -
xın lıq da di gәr ya şa yış mәn tә qә lә ri nin ol du ğu nu isә bu ba şı bә la lı in-
 san la ra Go ran boy dan gә lәn gül lә sәs lә ri xa tır la dır. Әli ya lın xalq
atәş dәn  sәk sә nә- sәk sә nә na mә lum sa ba hı nı göz lә yir.  

Er mә ni lәr Çay kәnd dәn kö çәr kәn bir sı ra ev lә ri qәs dәn yan dı rıb
ge dib lәr ki, tür kә qal ma sın. Ev böl gü sün dә qis mә ti nә bu sa yaq mәn -
zil dü şәn lәr qa pı sız- pәn cә rә siz, dö şә mә siz ev lәr dә yurd -yu va qur ma -
ğa mәc bur olub lar. 11 nә fәr lik ai lә nin baş çı sı İm mi Әs gәr qı zı Әli ye va,
18 yaş lı qı zı nı Çay kәnd dә dәfn elә yәn Nә bi Mәm mә dov, әlil oğul ata -
sı Yәh ya Qu li yev, bö yük ai lә sa hi bi Mux tar Xu di yev vә baş qa la rı mәn -
zil şә ra i ti nin pis li yin dәn gi ley lәn di lәr. Tә bii ki, qar lı- çov ğun lu qış
gün lә rin dә qa pı sız- pәn cә rә siz ev lәr dә ya şa maq qey ri- müm kün dür. Bir
yan dan da odun -o caq, ya na caq qә hәt dir. Ca ma at bil dir di ki, Xan lar-
 dan vә Gәn cә dәn Çay kәn dә qa pı- pәn cә rә lә ri dü zәlt mәk üçün us ta lar
gön dә ri lib. La kin gә lәn lәr köç kü nün dәr di nә ağ la mır, öz ci bi nә iş lә yir.
Çay kәnd üçün ay rıl mış 110 ton ya na caq dan – daş kö mür, neft vә sal-
 yar ka dan (di zel ya na ca ğı) hә lә lik  xә bәr -ә tәr yox dur. İn di yә dәk 1450
ev dәn cә mi 100-ü nә qaz xәt ti çә ki lib. O da im ka nı olan la ra.  

Ve te ran ai lә si olan Mi na yә Qә zәn fәr qı zı Nov ru zo va iş siz lik dәn
şi ka yәt lәn di. Onun hә yat yol da şı Әh mәd Rә hi mov Er mә nis tan dan qo -
vu lar kәn No yem ber yan ra yo nu nun Kör pü lü kәn din dә ağır ya ra la nıb,
al dı ğı xә sa rәt dәn Sum qa yıt da xәs tә xa na da vә fat edib. Bö yü yü 10 ya -
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şın da olan üç uşaq ana nın ümi di nә qa lıb. Ana isә iş siz dir. Bәs, ai lә
ne cә do lan ma lı dır?! 

Çay kәnd ve te ran lar şu ra sı nın sәd ri, Әf qa nıs tan dö yüş çü sü, II
qrup әlil Arif Әs gә rov, Azәr bay can Qaç qın lar Cә miy yә ti Çay kәnd da -
yaq dәs tә si nin sәd ri Lә tif Ab dul la yev, Xan lar ra yon baş mәş ğul luq
mәr kә zin dә әha li nin so si al mü da fi ә si üz rә baş in spek tor iş lә yәn Sәt -
tar xan Cab ba rov, mü ha ri bә ve te ran la rı Mu sa Әli yev, Dur sun Ab ba sov
vә baş qa la rı bir sı ra mü hüm prob lem lәr dәn söh bәt aç dı lar. De di lәr ki,
bu gün Çay kәnd dә 100 nә fәr ve te ran ya şa yır. On lar heç bir
gü zәşt dәn is ti fa dә edә bil mir lәr. Yaş lı la rın ço xu 4 il dir ki, tә -
qa üd al mır. Kәnd dә ha mam yox dur. Ca ma at әr zaq qıt lı ğın -
dan kor luq çә kir, әt, ma ka ron, ver mi şel, şir niy yat, kar tof,
tә rә vәz vә s. ta pıl mır. Ay da adam ba şı na 250 qram qәnd, 250
qram da yağ ve ri lir. Ca van lar çün iş yer lә ri yox dur. Bir sı ra ai -
lә lә rә ev ve ril sә dә, hә lә lik tor paq sa hә si ay rıl ma yıb. Әha li -
yә mal- qa ra, qo yun- qu zu ve ril mә liy di. Bu mә sә lә dә hә lә lik
get- gә lә sa lı nır. Ca ma a ta ça ta caq yar dım pu lun dan sәs- so -
raq yox dur.

Xa tır la daq ki, kö çü rül mә za ma nı bir in cә mәt lәb unu du lub: әha -
li nin re gi on mәn su biy yә ti nә zә rә alın ma yıb. Çay kәn dә Er mә nis ta nın
Ba sar ke çәr, Kras no sels k, Ama si ya, Ve di, Zәn gi ba sar, Meh ri, Ye ğeq -
nad zor ra yon la rın dan, hәt ta Ye re van şә hә rin dәn gәl miş qaç qın ai lә -
lә ri kö çü rü lüb. Hal bu ki müx tә lif adәt -ә nә nә lә rә ma lik dağ vә aran
ca ma a tı nı bir- bi ri nә qa rış dır maq dan sa, konk ret bir zo na nın adam la rı -
nı bir kәn dә kö çür mәk da ha mәq sә dә uy ğun olar dı.  

Çay kәnd dә bü tün әha li cәn ga vәr ruh lu dur. Ha mı sı Vә tәn uğ run -
da sәn gәr dә dur ma ğa ha zır dır. Elә ağ saq qal Әs gәr xan Ha cı ye vin ay rı -
lıq mә qa mın da de dik lә ri dә bu nun la bağ lıy dı. De di: –“Qı zım, Ba kı ya de,
bi zә ya raq gön dәr sin lәr, ge dәk Qa ra bağ da, Go ran boy da, Nax çı van da
tor pa ğı mı zı qo ru yaq. Әr zaq- fi lan boş söh bәt dir.  Bi zә si lah ver sin -
lәr ki, hәm özü mü zü qo ru yaq, hәm dә әt raf kәnd lә rә da yaq olaq! ..” 
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Be lә cә,  gö rü şüb ay rıl dım çay kәnd li lәr dәn. Yol bo yu axar- ba -
xar lı tә bi әt mәn zә rә lә ri ni – To ğa na nı, Ağ su nu, Ka mo nu, Mi xay lov ka -
nı, Qo şa bu la ğı, Ha cı kәn di, Aşıq lı nı, Köş kü nü seyr et dik cә qәl bim dә
Çay kәn din qay ğı la rı nı da şı yır dım. İna nır dım ki, әla qә dar tәş ki lat lar
mü ha ri bә nin әn qay nar nöq tә sin dә ya şa yan çay kәnd li qar daş vә ba -
cı la rı mı zın dәr di nә bir әn cam çә kә cәk lәr. 

“Millәt” qәzeti
17 yanvar 1992, sәh.8, 
25 yanvar 1992, sәh.7
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NƏDƏN BAŞLAYAQ
Xal qı mı zın sa ba hın dan çox ni ga ra nıq. Bu gün hәr bir azәr bay -

can lı tәk özü nün, ai lә si nin yox, bü tün mil lә tin qay ğı la rıy la ya şa yır, xal -
qı nın sa ba hı nı dü şü nür. Nә ha yәt  ba şa düş mü şük ki, bü töv lük dә
mil lә tin qis mә ti nә dü şәn ta le dәn onun hәr bir oğ lu na, qı zı na da pay
dü şür: nur lu ta le dәn–tә rәq qi, yük sә liş, xoş gün lәr; acı qis mәt dәn –
dәrd -ә lәm. Son dörd ilin ic ti ma i- si ya si ha di sә lә ri bu hә qi qә ti dö nә-
 dö nә is ba ta  ye ti rib.  

Bu gün mil li bir li yә, mil li hәm rәy li yә can atı rıq. Do la şıb qal dı ğı -
mız prob lem lәr çox lu ğun da kә lә fin ucu nu tap ma ğa ça lı şı rıq. Nә dәn
baş la yaq? Ne cә edәk ki, dü nәn ki sәhv lә ri miz dәn ya xa qur ta raq, sa ba -
hı mı zı möh kәm so si al -iq ti sa di- si ya si tә mәl üzә rin dә qu raq? Elә bu mә -
qam da gül ba la la rı mız gә lir göz önü nә. Gә lir vә xa tır la dır ki,
öv lad la rı mı zın tә lim- tәr bi yә sin dәn baş la ma lı yıq. Çün ki xal qın sa ba hı -
nı on lar mü әy yәn lәş di rә cәk–bu gün par ta ar xa sın da otu ran şa gird lәr.
Әgәr biz or ta tәh sil il lә rin dә öv lad la rı mı za dә rin mil li mә nә viy yat aşı -
la ma saq, on la ra әsl ta ri xi mi zi, әdә biy ya tı mı zı öy rәt mә sәk, dә qiq el -
mlәr sa hә sin dә dә rin bi lik lәr ver mә sәk sa ba hı mız dan ne cә ar xa yın ola
bi lә rik? Ana di li ni ka mil bil mә yәn, vә tә ni nin coğ ra fi ya sın dan bi xә bәr
qa lan, doğ ma mә dә niy yә ti nә bә lәd ol ma yan şa gird dәn nә göz lә yә bi -
lә rik? Dәrd bu ra sın da dır ki, düz 10 il rus di li ni, 6-7 il xa ri ci di li tәd ris
edәn mәk tәb lә ri miz hә min dil lә ri әk sәr şa gird lә rә heç gün dә lik ün -
siy yәt sә viy yә sin dә dә öy rә dә bil mir. Baş qa fәn lәr dә dә vә ziy yәt
on lar dan fәrq lәn mir. Nә ti cә dә, on il mәk tә bә ayaq dö yәn şa gird
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ora dan kәm sa vad, heç bir pe şә yә- sә nә tә yi yә lәn mә miş, hә ya ta
ha zır lıq sız çı xır.  

Dәrs lik lә rin ide ya vә mәz mun ca gü nün tә lәb lә ri nә ca vab ver -
mә mә si bir ya na qal sın, say ca az ol ma sı, ça tış ma ma sı son il lәr tәh sil
pro se si nә da ha ağır zәr bә vu rur. Ke çәn dәrs ilin dә or ta mәk tәb lә ri miz -
dәn bi ri nә get miş dim. Şa gird lәr lә söh bәt edir dim. IX si nif dә oxu yan
Röv şәn ad lı bir oğ lan bil dir di ki, si nif dә cә mi 4 dә nә “Cәbr”  dәrs li yi
var. Şa gird lәr elә bil bu sö zә bәnd idi lәr. Hә rә si bir yan dan gi ley lәn -
mә yә baş la dı. Mә lum ol du ki, VI  si nif dә “Rus di li”, V  si nif dә “İn gi lis
di li” vә “Coğ ra fi ya”, VI II  si nif dә “Ә dә biy yat” vә “A zәr bay can ta ri xi”,
IV si nif dә “Ri ya ziy yat”, VII si nif dә “Kim ya” vә “A zәr bay can di li” dәrs -
lik lә ri ça tış mır. I si nif dә oxu yan Nәr giz “A na di li” ki ta bım yox dur” ,- de -
yәn dә lap sar sıl dım. Axı, I si nif dә tәh si lin tә mәl daş la rı qo yu lur. “A na
di li” ki ta bı ol ma yan kör pә ana di li ni ne cә öy rә nә cәk? Ya xud 4 әdәd
“Cәbr”  dәrs li yi ilә 30-40 şa gird ri ya zi bi lik lә ri han sı sә viy yә dә mә -
nim sә yә bi lәr? Min tә әs süf ki, bu hal bü tün mәk tәb lә ri miz üçün xa -
rak te rik dir. Son il lәr dә döv lә ti mi zin özü nü doğ rult ma yan bir sı ra
proq ram la rı ki mi, mәk tәb is la ha tı da acı nә ti cә lә ri ni ve rib.  

Ye ni dәrs ili әrә fә sin dә tәc rü bә li  pe da qoq la rı mız dan bi riy lә –
Ba kı şә hә rin dә ki 102 nöm rә li or ta mәk tә bin tә lim- tәr bi yә iş lә ri üz rә
di rek tor mü a vi ni El dar Cә fә rov la ümu mi dәrd lә ri miz dәn da nı şır dıq. 

– Si zin mәk tә bin ki tab xa na sın da kı dәrs lik lә rin sa yı şa gird lә rin
sa yı ilә mü va fiq gә lir mi? Bu il al ma lı ol du ğu nuz ye ni dәrs lik lә ri al dı nız -
mı?- su al la rı ma o be lә ca vab ver di. 

– Dәrs lik lә rin pul suz ve ril mә si qә ra rı mәk tә bi bir sı ra
çә tin lik lәr lә üz lәş di rib. Xü su si lә Azәr bay can böl mә sin dә
dәrs lik lәr ça tış mır. Hal bu ki rus böl mә si üçün hәr bir mәk tәb -
dә dәrs lik lә rin sa yı bә zәn şa gird lә rin sa yın dan xey li çox, bә -
zәn sә iki dә fә ar tıq olur. Son il lә rin ha di sә lә ri ilә bağ lı,
şә hә ri mi zin bü tün mәk tәb lә rin dә ol du ğu ki mi, bi zim 102
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nöm rә li mәk tәb dә dә  Azәr bay can böl mә si fә a liy yәt gös tәr -
mә yә baş la yıb. Tә әs süf lәr ol sun ki, Azәr bay can böl mә sin dә -
ki hәr sin fin dәrs lik lә tә mi na tı I rü bün so nu na ki mi an caq hәll
olu nur. Bu dur ye ni dәrs ili qa pı nı kә sib, 28 nә fәr III si nif şa -
gir di üçün hә lә ki, bir dә nә dә ki tab al ma mı şıq. 

Son 2-3 il dә Azәr bay can di li nin hә qi qә tәn döv lәt di li nә
çev ril mә si haq qın da uzun -u za dı söh bәt lә rin şa hi di yik. Әv vә -
la, gә lin gö rәk bu nun üçün әmә li ola raq nә iş gö rü lüb? Yә qin
eti raz et mәz si niz ki, çox az. İkin ci si dә, bu mә sә lә ilә mәş ğul
olan şәxs lәr ilk növ bә dә mәk tәb lә ri mi zin Azәr bay can böl mә -
si nin ki tab tәc hi zat rı ilә ma raq lan say dı lar da ha yax şı olar dı.
Bu, va cib mә sә lә dir. Çün ki son il lәr dә ey ni ai lә dәn gә lib hәr
iki böl mә dә oxu yan uşaq la rın sa yı ar tıb. Rus böl mә si nin
dәrs lik lә gen- bol tә min olun du ğu nu va li deyn lәr açıq -aş kar
hiss edir lәr. Bә zi lә ri öv lad la rı nı Azәr bay can böl mә si nә qoy -
duq la rı üçün pe şi man çı lıq çә kir lәr. Çün ki bü tün ata -a na lar
is tә yir ki, öv la dı oxu sun. Oxu maq üçün sә dәrs lik ça tış mır. .. 

Bә li,  dәrs lik ça tış mır. Bu çox cid di mә sә lә dir. La kin dәr di miz bir
bu dur mu?.. Yax şı bi li rik ki, ümu miy yәt lә  tәh sil sis te mi, dәrs lik lәr hә -
mi şә döv lә tin si ya si ab -ha va sı nı özün dә әks et di rib. Elә son 70 il dә is -
ti fa dә et di yi miz dәrs lik lәr dә hә mi şә bu prin sip lә ha zır la nıb. La kin son
il lәr hә ya tı mız da dә rin ic ti ma i- si ya si dә yi şik lik lәr baş ve rib. Dәrs lik lә -
ri miz isә ne cә var dı sa, elә cә dә qa lıb. Bu da mәk tәb lә ri miz vә mü әl -
lim lә ri miz qar şı sın da әla vә çә tin lik lәr ya ra dır. Hә yat dan, gün dә lik
mәt bu at dan al dı ğı mә lu mat la uy ğun gәl mә yәn el mi bi lik lәr şa gir di
çaş- baş vә ziy yәt dә qo yur. Onun dәr sә, mәk tә bә, mü әl li mә ina mı nı
azal dır. Ya ra dı cı, tәc rü bә li mü әl lim lә ri miz hә min möv zu la rı mü a sir ba -
xım dan tәd ris edir vә ya bu gü nә mü na sib möv zu ilә әvәz edir lәr. La -
kin nә zә rә al maq la zım dır ki, heç dә bü tün mü әl lim lә ri miz yük sәk
sә viy yә li  ha zır lı ğa ma lik de yil dir lәr, bә zi lә ri dәrs lik dәn kә na ra çıx ma -
ğı qә tiy yәn ba car mır. 
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A cı na caq lı vә ziy yәt dә olan dәrs lik lә ri miz sı ra sın da “A zәr -
bay can ta ri xi” xü su si yer tu tur.  Azәr bay can ta ri xi nin in di yә dәk
zә if tәd qiq olun ma sı, mәk tәb lәr dә  ta ri xi mi zin tәd ri si nә la zı mi diq -
qәt ye ti ril mә mә si ha mı mı zın ya ra lı ye ri miz dir. Son il lәr mәt bu at da, ra -
dio vә te le vi zi ya da, el mi da i rә lәr dә bu ba rә dә söh bәt lәr baş alıb ge dir.
Am ma nә fay da, or ta da bir şey yox dur. Hә lә dә xalq  Azәr bay can
El mlәr Aka de mi ya sı nın ha zır la ya ca ğı 9 cild lik “A zәr bay can ta ri xi” nin
yo lu nu in ti zar la göz lә yir. Di gәl, ta rix çi alim lә ri miz ümu mi rә yә gә lib,
mü ba hi sә lә rә son qo ya bil mir lәr. İl lәr sә göz lә mir, nә sil lәr bir- bi ri ni
әvәz edir. Ye tiş mәk dә olan gәnc nә sil öz ta ri xin dәn  xә bәr siz qa lır.  

Mü sa hi bim bu fәn nin tәd ri siy lә bağ lı ma raq lı fakt da nış dı. 
Ba kı mәk tәb lә rin dәn bi rin dә iki il әv vәl  Azәr bay can ta -

ri xi ni tәd ris edәn bir mü әl lim var mış. Mil liy yәt cә rus imiş. 25
yaş lı bu gәnc mü әl lim Ru si ya da do ğu lub, hәrb çi ai lә sin dәn -
dir. Ata sı nın xid mә ti ilә әla qә dar Ye re van da tәh sil alıb. 1988-
ci il ha di sә lә ri ilә bağ lı ai lә Ba kı ya kö çüb. El dar mü әl lim mә nә
su al ver di ki, Azәr bay can, onun  ta ri xi vә Azәr bay can xal qı -
nın adәt -ә nә nә si ilә heç bir bağ lı lı ğı, mә lu ma tı ol ma yan mü -
әl lim, in di ki ya rar sız dәrs lik lә bu fәn ni ne cә tәd ris edә bi lәr? 

Ha zır da Ba kı mәk tәb lә ri nin rus böl mә si üçün ta rix mü -
әl lim lә ri ça tış ma dı ğı nı qeyd edәn hәm söh bә tim ya na- ya na
de di ki, bu gün rus böl mә sin dә oxu yan şa gird lә rin 85-90 fa -
i zi nin  azәr bay can lı ba la la rı ol du ğu nu unut ma ma lı yıq. Vә öz
ta ri xi ni bil mәk on la rın hәr bi ri nin mü qәd dәs bor cu dur! 

Mәn cә, in di ki dövr dә hu ma ni tar el mlә ri tәd ris edәn mü әl lim lә -
rin üzә ri nә da ha bö yük mә su liy yәt dü şür. O mә na da ki, hә min fәn lәr
şa gird lә rә bir ba şa mil li mә nә viy yat, mil li ruh aşı la yır. On la rı konk ret bir
mil lә tin nü ma yәn dә si ki mi for ma laş dı rır. Giz li de yil ki, rus tәh si li alan-
 lar da ha çox rus ki mi dü şü nür vә mü ha ki mә yü rü dür, on la rın dav ra -
nı şın da vә hә yat tәr zin dә rus xa rak te ri nә meyl li lik nә zә rә çar pır.
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Әl bәt tә, bu ra da mü әl lim lә rin kim li yin dәn, yә ni bi lik, sә riş tә vә vic da -
nın dan, elә cә dә mil li mәn su biy yә tin dәn çox şey ası lı dır. 

Ey ni qay da da azәr bay can ca tәh sil alan lar da da azәr bay can lı dü -
şün cә tәr zi, psi xo lo gi ya sı, xa rak te ri da ha güc lü olur. Çün ki tәh sil pro -
se si yal nız bi lik ver mәk lә mәh dud laş mır, o hәm dә şa gir dә mil li
mә nә viy yat aşı la yır.  

Bu sa hә dә “Ә dә biy yat” fәn ni nin xü su si ro lu var. Am ma heyf ki,
if ti xa ra la yiq әdә biy ya tı mı zı da ide ya vә mәz mun ca köh nәl miş dәrs -
lik lәr lә tәd ris edir, çox gör kәm li şa ir vә ya zı çı la rı mız , tәn qid çi lә ri miz
ba rә dә şa gird lә rә yan lış mә lu mat lar ver mәk dә da vam edi rik.  

Bu gün par ti ya nın (Sov .İKP nә zәr dә tu tu lur – M.S.), Le ni nin,
Ok tyabr in qi la bı nın tә rәn nü mü nә hәsr olun muş bә dii әsәr lә rin dәrs -
lik lәr dәn çı xa rıl ma sı vax tı çat mış dır. Ya lan çı bey nәl mi lәl çi lik dәn dәm
vu ran, Şa um ya nı, Ki ro vu, XI Qı zıl Or du nu qәh rә man ki mi tәq dim vә
mәdh edәn şe ir, he ka yә vә seç mә mәtn lәr “A na di li” , “A zәr bay can di -
li” ,  “Ә dә biy yat” vә “Rus di li” dәrs lik lә rin dәn çı xa rıl ma lı, ye ri nә in di -
yә dәk “әk sin qi lab çı”, “mü sa vat çı”, “pan tür kist” ki mi dam ğa lan mış
Azәr bay can әdib lә ri nin ya rat dı ğı әsl bә dii әsәr lәr sa lın ma lı dır. Bö yü -
mәk dә olan gәnc nәs lә im kan ya rat ma lı yıq ki, әdә biy ya tı mız vә mә -
dә niy yә ti miz lә dә rin dәn ta nış ol sun. 

Bu gün res pub li ka mız da dәrs lik mә sә lә si әn kәs kin prob lem lәr -
dәn bi ri dir. Dәrs lik lәr hәm kә miy yәt cә az dır, hәm dә key fiy yәt cә tә zә -
lәn mә li dir. Öl kә dә ki ka ğız qıt lı ğı, po liq ra fi ya sә na ye mi zin zә if li yi, son
il lәr ka ğı zın qiy mә ti nin vә mәt bәә xәrc lә ri nin dur ma dan ar tma sı vә -
ziy yә ti da ha da gәr gin lәş dir miş dir. Res pub li ka Xalq Tәh si li Na zir li yi -
nin, Azәr bay can Döv lәt Mәt bu at Ko mi tә si nin, “Ma a rif” nәş riy ya tı nın
әmәk daş la rıy la söh bәt lә ri miz dәn bir da ha ay dın ol du ki, an caq 1993-
1994-cü dәrs ili üçün tә zә dәrs lik lәr ve rә bi lә cәk lәr. Çün ki bi zim şә -
ra it dә hәr bir dәrs li yin si fa riş ve ril mә sin dәn çap olun ma sı na dәk әn
azı 3 il vaxt tә lәb olu nur. 
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Be lә lik lә, xal qı mı zın sa bah kı ta le yi, mil lә ti mi zin gә lә cәk tә rәq -
qi si üçün çox mü hüm ic ti ma i- si ya si vә so si al әhә miy yә tә ma lik olan
ye ni dәrs lik lә ri hә lә 3 il dә göz lә mә li yik. İnan maq is tә yi rik ki, ye ni
dәrs lik lәr köh nә sәhv lәr dәn azad olu na caq lar. Xü su si lә, ib ti dai si nif
dәrs lik lә ri, “A na di li” vә  “A zәr bay can di li” ki tab la rı üçün se çil miş
mәtn lәr ba la la rı mı za yük sәk mil li- mә nә vi hiss lәr, bә şә ri ide al lar aşı la -
ya caq, ya lan çı bey nәl mi lәl çi lik dәn xi las ola caq. Çün ki hәr şey ib ti da -
dan baş la nır.  

Za man dövr edir, si ya sәt dә yi şir, xalq isә o za man mil lәt olur ki,
ta ri xin axa rın da әri mir, öz mil li si ma sı nı qo ru yub sax la ya bi lir. Dün ya
be lә gә lib, be lә dә ge dә cәk. Ötә ri si ya si ab -ha va vә re jim lә rә uyub
tәh si li mi zi, el mi mi zi si ya sә tә uy ğun laş dır maq dan sa öz mil li var lı ğı mı -
za, kö kü mü zә, re al ta ri xi mi zә söy kәn sәk da ha ahәng dar in ki şaf edәr,
güc lü ola rıq. Biz tәh sil lә bağ lı prob lem lә ri mi zi hәll et mә sәk  heç bir iq -
ti sa di is la hat, heç bir xa ri ci döv lәt lә әla qә lә rin ge niş lәn mә si, heç bir
si ya si dә yi şik lik özü öz lü yün dә xal qı mız üçün ar zu olu nan sә mә rә ni
ve rә bil mәz. Mil lә ti mi zin tә rәq qi si ni is tә yi rik sә, tәh sil sis te min dәn baş -
la ma lı yıq! 

“Hikmәt” qәzeti
18 oktyabr 1991-ci il, sәh.7
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AZSAYLI  XALQLARA  QAYĞI
Azәr bay can El mi Tәd qi qat Pe da qo ji El mlәr İn sti tu tun-

 dan  “Az say lı xalq la rın ana dil lә ri nin öy rә nil mә si” prob le mi -
nә hәsr olun muş “Dә yir mi ma sa” ya dә vәt alan da bu xoş
mә ra mın hә ya ta ke çi ril mә si sa hә sin dә mü hüm ad dım la rın
atıl dı ğı na se vin dim. Xal qı mın hu ma niz mi nә vә in di göz dәn
düş müş bey nәl mi lәl çi li yi nә ürә yim dә bir da ha yә qin lik ha sil
et dim. Mil lә ti min bu key fiy yәt lә ri bü tün za man lar da if ti xa ra
la yiq dir, bir şәrt lә: o dә rә cә dә bey nәl mi lәl çi olaq ki, özü mü -
zü unut ma yaq! 

“Dә yir mi ma sa” da res pub li ka nın 16 ra yo nun dan – Lәn -
kә ran, Ma sal lı, Le rik, As ta ra, Qu sar, Qu ba, Sa at lı, Qә bә lә,
Oğuz, Bey lә qan, Yev lax, Qax, Za qa ta la, Ba la kәn vә Şa ma xı -
dan gәl miş nü ma yәn dә lәr, az say lı xalq la rın qa baq cıl zi ya lı -
la rı iş ti rak edir di lәr. Tә әs süf ki, La çın, Kәl bә cәr, Qu bad lı,
Nax çı van ki mi sәr hәd ya nı ra yon lar da er mә ni qul dur la rı nın
tәx ri bat la rı nә ti cә sin dә ya ran mış ağır vә ziy yәt lә әla qә dar
dә yir mi ma sa ya o böl gә lәr dәn dә vәt olun muş nü ma yәn dә lәr
gә lә bil mә miş di lәr. 

Tәd bir dә Azәr bay can EA Nә si mi adı na Dil çi lik İn sti tu-
 tu nun di rek to ru pro fes sor Ağa mu sa Axun dov, in sti tu tun dil
әla qә lә ri şö bә si nin mü di ri, fi lo lo gi ya el mlә ri na mi zә di Nov -
ru zә li Mәm mә dov, Azәr bay can Sә na ye Uni ver si te ti nin әmәk -
daş la rın dan Ham let Hü sey nov, res pub li ka Tәh sil Cә miy yә ti
İda rә He yә ti nin üz vü Hik mәt Mәm mә dov, M.F.A xun dov adı -
na Azәr bay can Pe da qo ji Rus Di li Әdә biy ya tı İn sti tu tu nun do -
sen ti Ya fәz Әh mә dov, Xalq Tәh si li Ko mi tә sin dәn Nә cәf
Nә cә fov, “Ma a rif” nәş riy ya tın dan az say lı xalq la rın dil lә ri üz -
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rә şö bә mü di ri İn qi lab Sü ley ma nov vә baş qa la rı iş ti rak edir -
di lәr.  

“Dә yir mi ma sa” nı in sti tu tun di rek to ru, pe da qo gi ka el mlә ri na -
mi zә di Za hid Qa ra lov aça raq bil dir di ki, bu el mi- tәd qi qat oca ğın da
“Az say lı xalq la rın ana dil lә ri nin öy rә nil mә si” prob le mi nә hәsr olun muş
ilk tәd bir za ma nı irә li sü rül müş tәk lif lәr dö nә- dö nә nә zәr dәn ke çi ri lib,
ma raq lı mü la hi zә lәr dәn is ti fa dә edi lib. O qeyd et di ki, öl kә miz çox -
mil lәt li dir, bu ra da müx tә lif xalq la rın nü ma yәn dә lә ri ya şa yır. Tez- tez
de yi rik ki, gü cü müz çox luq da dır. La kin bu gü nә cәn heç kәs SSRİ- dә
ya şa yan xalq la rın dә qiq sa yı nı bil mir. İs tis na sız ola raq bü tün xalq lar -
da mil li şü u run oyan dı ğı in di ki dövr dә bu nu dә qiq lәş dir mәk va cib dir.
Bi zim in sti tut res pub li ka mız da ya şa yan  az say lı xalq la rın mә dә niy yәt -
lә ri nin, ilk növ bә dә dil lә ri nin qo ru nub nә sil dәn- nәs lә ötü rül mә si sa hә -
sin dә bir sı ra tәd bir lәr hә ya ta ke çi rir.  

Son ra tәd bir iş ti rak çı la rı mü za ki rә yә dә vәt olun du lar. Ön cә
Az .ET PE İ- nin az say lı xalq la rın dil lә ri nin tәd ri si me to di ka sı la bo ra to ri -
ya sı nın mü di ri To fiq Se yi dov çı xış et di:  

– La bo ra to ri ya mız 1989-cu ilin ok tyabr ayın dan işә baş la yıb dır.
Bu müd dәt dә bir ne çә dә fә Ümu mit ti faq se mi nar- mü şa vi rә lә rin dә iş -
ti rak et mi şik. Ha zır da biz dә tat, udin, türk vә kürd dil lә ri üz rә el mi
әmәk daş lar fә a liy yәt gös tә rir. Qә ra ra al mı şıq ki, ilk növ bә dә Azәr bay -
can da ya şa yan az say lı xalq la rın dil lә ri nin tә li mi prob le mi lә әla qә dar
hә min xalq la rın öz rә yi ni öy rә nәk. Bu is ti qa mәt dә xey li sor ğu apar mış,
gö rüş lәr ke çir mi şik.  

Ötәn müd dәt dә ta lış, udin, kürd, tat, lәz gi vә türk dil lә ri üz rә
13 ad da dәrs vә sa i ti ya ra dı lıb dır. Bu sa hә dә la bo ra to ri ya mı zın işi nә
cәlb et di yi miz 24 nә fәr kә nar el mi müx bi rin bö yük zәh mә ti var dır. İşi -
mi zin sә mә rә li li yi na mi nә biz әt ra fı mı za alim lә rin, az say lı xalq la rın zi -
ya lı nü ma yәn dә lә ri nin cәlb edil mә si ni da vam et di ri rik. Kürd
Mә dә niy yәt Mәr kә zi nin sәd ri Әh mәd Api ye vin işә qo şul ma sı kürd di li
proq ra mı nın ha zır la nıb yer lә rә gön dә ril mә si mә sә lә si ni hәll et di. Lәz -
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gi ya zı çı sı Za bit Riz va no vun, Qu sar ra yon xalq tәh si li şö bә si nin me to -
dis ti Ra sim Mәm mә do vun vә pro fes sor Әli Mu sa ye vin ya xın dan kö -
mәk li yi ilә lәz gi di li proq ra mı tәr tib olun muş, “Lәz   gi  cә -a zәr bay can ca- rus ca
lü ğәt” ha zır lan mış dır. Türk di li proq ra mı ne çә ay lar dır ki, nәş riy yat -
da dır. Ta lış, tat vә türk dil lә ri üz rә me to dik töv si yә lәr, dәrs lik vә әlif -
ba ki tab la rı da öz ça pı nı göz lә yir.  

İl lәr bo yu kürd di li dәrs lik lә ri Ye re van da, lәz gi -a var dil lә ri dәrs -
lik lә ri Ma haç qa la da ha zır lan mış dır. İn dәn be lә bu dәrs lik lә rin ha mı sı -
nı Azәr bay can da ha zır la yıb çap et dir mәk fik rin dә yik. Ma haç qa la da kı
el mi- tәd qi qat in sti tu tu ilә yax şı әla qә lә ri miz var. Ora da ya şa yan Dәr -
bәnd zo na sı azәr bay can lı la rı üçün  dәrs lik lә rin ha zır lan ma sın da bi zim
nü ma yәn dә lәr iş ti rak edir lәr. Biz isә lәz gi, avar vә sa xur dil lә ri üz rә re-
 gi o nal dәrs lik lә rin ha zır lan ma sı işi nә da ğıs tan lı yol daş la rı cәlb edә cә -
yik.  

İb ra him Ta ğı yev (Ma sal lı ra yo nu, Hiş kә dә rә kәn di, ta rix- di -
yar şü nas lıq mu ze yi nin di rek to ru):  

–  Mәn bi o lo gi ya mü әl li mi yәm, özüm dә 48 il dir ki, mu zey di-
 rek to ru yam. 1929-cu il dә mәk tә bә ge dәn dә ta lış di lin dә dәr sә baş la -
mı şam. 1936-cı ilә dәk Lәn kә ran Pe da qo ji Mәk tә bin dә ta lış ca dәrs
keç mi şәm. Son ra mәk tәb lә ri miz Azәr bay can dil li ol du. Әv vәl lәr Lәn -
kә ran da bir üzü ta lış, bir üzü  azәr bay can ca “Sә- ta lış” vә “Ye ni hә yat”
qә zet lә ri nәşr olu nur du. Bi lir si niz, elә söz, elә fi kir var ki, onu ta lış ca
tam ifa dә et mәk ol mur. Yax şı olar ki, Azәr bay can ta lış la rı na hәr iki dil
pa ra lel öy rә dil sin. Biz lәr dәn heç kәs ay rı res pub li ka ol maq id di a sın da
de yil. Ağıl lı adam lar bu tә mәn na da ol maz, ola da bil mәz. Am ma di lin
it mә yi qa nu na uy ğun gәl mir. Bu ra da iş ti rak edәn alim lәr dәn xa hi şim
bu dur ki, ta lış di li nin ya şa ma sı na kö mәk et sin lәr.  

Z.Qa ra lov: –  Bir hal da ki, mә sә lә nә zә ri sә viy yә dәn çı xıb,
әmә li müs tә vi yә ke çib, gә lin ha zır әmә li tәk lif lә ri mü za ki rә edәk. Bu -
gün ki “Dә yi mi ma sa” da prob le min qo yu lu şu ba xı mın dan fi kir mü ba -
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di lә mi zi bir mәc ra da apar maq mәq sә di lә Si zin diq qә ti ni zi  aşa ğı da kı
su al la ra cәlb edi rәm: 

1. Az say lı xalq la rın ana di li nin ümum tәh sil mәk tәb lә rin dә bir
fәnn ki mi tәd ri si nә ne çәn ci si nif dәn baş la ma ğı vә bu işi ne çәn ci sin -
fә ki mi da vam et dir mә yi mәq sә dә uy ğun he sab edir si niz? Tәd ris pla -
nın da hәf tә lik sa at la rın miq da rı na mü na si bә ti niz ne cә dir?  

2. Sa vad tә li mi nә han sı si nif dәn baş la ma ğı la zım bi lir si niz? 
3. Az say lı xalq la rın nü ma yәn dә lә ri nin yığ cam hal da ya şa ma dıq -

la rı әra zi lәr dә on la rın ana dil lә ri nin öy rә dil mә si işi ni ne cә hә ya ta ke -
çir mә yi töv si yә edәr di niz?  

4. Müx tә lif di a lekt lә ri olan dil lәr (mә sә lәn: ta lış, tat vә s. ) üz -
rә dәrs vә sa it lә ri ni ne cә ha zır la ma ğı töv si yә edәr di niz?  

5. Bu dil lә rin tәd ri si ilә mәş ğul olan pe da qo ji kadr la rın tәk mil -
lәş di ril mә si nin han sı yol la rı nı tәk lif edә bi lәr si niz?  

Ca van şir Sa la yev (As ta ra ra yo nu,  Ta lış Mә dә niy yәt Mәr kә zi -
nin sәd ri):  

–  Biz dә ta lış di li an caq I si nif dә ke çi lir, özü dә hәf tә dә 2 sa at.
Lәn kә ran da isә IV sin fә dәk ke çir lәr. Mәn is tә yi rәm ki, res pub li ka da
va hid fi kir, va hid gös tә riş ol sun.  

Z.Qa ra lov: –  Biz proq ra mı ha zır la yan da ta lış di li nin tәd ri si ni IX
sin fә dәk nә zәr dә tut mu şuq. Ar zu edәn lәr isә tәd ri si hәt ta XI sin fә qә -
dәr da vam et di rә bi lәr lәr.  

Ab dul la Qa la yev (Ba la kәn ra yo nu, Şah mur kәnd mәk tә bi nin
di rek to ru): 

–  Res pub li ka da ya şa yan az say lı xalq la rın dil lә ri nin tәd ri si se vin -
cә sә bәb olub. Bu xalq lar dan bi ri dә avar xal qı dır. Ba la kәn dә 12 mü -
әl lim avar di li ni tәd ris edir. Ye ri gәl miş kәn qeyd et mәk is tә yi rәm ki,
avar di li nin ra yo nu muz da tәd ri sin dәn söh bәt ge dәn dә, әv vәl cә avar
va li deyn lәr öz lә ri bu na eti raz et di lәr ki, uşaq la rı mız üçün çә tin ola-
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 caq. Çün ki on suz da tәd ris proq ra mı ağır dır, üs tә lik avar di li nә dә әla -
vә vaxt ay rıl sa, çә tin ola caq. 

Azәr bay can di li çox şi rin dil dir. Biz Azәr bay can xal qı nın di li ni,
adәt -ә nә nә si ni se vi rik, mu si qi miz Azәr bay can mu si qi siy lә bir gә in ki -
şaf edir. Mәk tә bi miz dә bey nәl mi lәl dir. İlk vaxt lar avar di li ni tәd ris edә
bi lә cәk kadr la rı mız yox idi. Ma haç qa la ilә әla qә sax la dıq. Ora da avar
vә rus dil lә ri ni tәd ris edәn ix ti sas lı hәm kәnd li lә ri miz qa yı dıb gәl di lәr.
Ha zır da Ba la kәn dә 18 si nif dә avar di li tәd ris olu nur. La kin bә zi mәk -
tәb lәr dә hә lә ki, ix ti sas lı mü әl lim lәr dәrs de mir, ça lı şı rıq ki, bu sa hә -
dә kadr lar ye tiş di rәk. Da ğıs tan Xalq Tәh si li Ko mi tә siy lә әla qә
sax la yı rıq. On lar bi zә pul suz dәrs lik ve rir lәr. Mәk tә bi mi zin mә zun la rın -
dan bir ne çә si Buy naks ki şә hә rin dә mü sa bi qә dәn kә nar mәk tә bә qә -
bul olun muş dur. Tәk li fim bu dur ki, avar di li nin tәd ri si nә hәf tә dә 2 sa at
yox, 3 sa at ay rıl sın vә tәd ris müd dә ti XI sin fә dәk da vam et di ril sin.
Dәrs lik lәr isә müt lәq Ba kı da ha zır lan sın.  

Kә rim Kә ri mov (Res pub li ka Mü әl lim lә ri Tәk mil lәş dir mә İn sti-
 tu tu nun әmәk da şı, fi lo lo gi ya el mlә ri na mi zә di):  

– Yol daş lar, ix ti sa sar tır ma üçün kadr la rı Ma haç qa la ya gön dә rә -
cә yik, yox sa bu ra da tәk mil lәş di rә cә yik? 

Z.Qa ra lov: –  Res pub li ka mız da ya şa yan az say lı xalq la rın dil lә ri
ar tıq tәd ris olu nur. Ona gö rә dә mü va fiq kadr la rın ix ti sas ar tır ma sı ilә
gә rәk si zin in sti tut mәş ğul ol sun, Kә rim mü әl lim. 

Ra sim Mәm mә dov (Qu sar ra yo nu, xalq tәh si li şö bә si nin me to -
dis ti):  

– Ra yo nu muz da lәz gi di li 1963-1964-cü il dәn eti ba rәn tәd ris
olu nur. Mәk tәb lә ri miz dә isә I-V si nif lәr dә bu dil ke çi lir. Dәrs lik lә ri isә
hә lә ki, Da ğıs tan dan gә ti ri rik. Bu yol ve ril mәz dir. Ha zır da bi zim әmәk -
daş lar I-IV si nif lәr üçün ye ni proq ram ha zır la yır lar. Hә min proq ra ma
әsa sәn dәrs lik dә ha zır la ya ca ğıq. O gün Var ta şen dәn (in di ki Oğuz ra -
yo nu – M.S.) bir yol daş gә lib de yir ki, ey ni proq ra mı bi rin ci si nif dә dә,
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be şin ci dә dә, doq qu zun cu si nif dә dә ke çi rik. Be lә ol maz. Proq ram mә -
sә lә si ni tә ci li hәll et mә li yik. 

Yax şı olar dı ki, az say lı xalq la rın dil lә ri nin tәd ri si nә ha zır lıq sin -
fin dәn baş la nay dı. Әv vәl cә uşaq lar düz gün tә lәf füz qay da la rı nı öy rә -
nәy di lәr, son ra isә ya zıb -o xu ma ğı.  

Xa lid Taş ta nov (Sa at lı ra yo nu, xalq tәh si li şö bә si nin in spek-
 to ru): 

–  Mes xe ti türk lә ri ta ri xәn dil cә hәt cә Tür ki yә dәn bir qә dәr uzaq
olub, Azәr bay can la da ha ya xın olub. Bu gün Azәr bay can xal qı bi zә
ya xın dan kö mәk edir. Doğ ma di li miz dә tәd ri sә dә im kan ya ra dır, am -
ma iş bir qә dәr lәng ge dir.  Bi zim mes xe ti türk lә ri nin öz di lin dә dәrs
keç mә si çox çә tin dir. Şa gird lә rә 4 dil öy rәn mәk çә tin ola caq dır. Gә lin
işә I si nif dәn baş la yaq, fa kül tә tiv mәş ğә lә lәr dәn is ti fa dә edәk. Sa at lı
vә Sa bi ra bad ra yon la rın da kom pakt hal da ya şa yan  (mü va fiq su rәt dә
15 min vә 10 min) mes xe ti türk lә ri üçün 3 ay lıq kurs lar aç maq la zım -
dır. Bu nu elә in di dә tәş kil et mәk olar. Vax ti lә Gür cüs tan da “A dı gün”
kol xoz- sov xoz te at rı olub, in di ölüb- ge dib. Yax şı olar ki, mil li te at rı mı -
zı dir çәl dәk, qә zet bu ra xaq. El mi- mә dә ni mәr kәz lәr ya rat maq la zım -
dır. Azәr bay can da heç ol maz sa, türk di lin dә tex ni kum açıl ma lı dır.
Ha zır da bu res pub li ka da 70 min mes xe ti tür kü ya şa yır, Ru si ya ya ge -
dәn lәr dә ha mı sı kö çüb Azәr bay ca na gә lir. Çox sağ olun, doğ ma di li -
mi zi ya şat maq da bi zә kö mәk edir si niz, xa hiş edi rik qә zet açıl ma sı na
da kö mәk edә si niz. Qoy biz dәn ta rix vә әdә biy yat el mlә ri üz rә as pi-
 ran tu ra ya kadr lar gö tür sün lәr. Әgәr bi zә ra dio vә te le vi zi ya da öz di li -
miz dә ve ri liş lәr üçün vaxt ay rıl ma sa di li mi zi in ki şaf et di rә bil mә rik.  

T.Se yi dov: –  Xa lid mü әl lim, qeyd et di niz ki, mes xe ti türk lә ri -
nin di li Tür ki yә nin rәs mi döv lәt di li de yil, bu hal da siz han sı di lin tәd -
ri si ni mәs lә hәt bi lir si niz?  

X.Taş ta nov: Öz lәh cә mi zi sax la maq is tә yi rik. 
HA Şİ YӘ: Çı xış çı nın tәk li fi na ra zı lıq la qar şı lan dı, mü ba -
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hi sә do ğur du. Mö tә bәr alim lә ri miz dәn bir ne çә si tәd ri sin di-
 a lekt әsa sın da qu rul ma sı nı qey ri -el mi, düz gün ol ma yan yol
he sab edә rәk eti raz la rı nı bil dir di lәr. Mü ba hi sә lә ri pro fes sor
Ağa mu sa Axun dov kә sә rәk de di:

–  Biz, Nә si mi adı na Dil çi lik İn sti tu tun da mes xe ti türk lә ri nin di -
li nin tәd qi qi ni pla na da xil et mi şik. On la rın ya şa dıq la rı yer lә rә nü ma -
yәn dә lәr ge dә cәk, mә sә lә el mi şә kil dә öy rә ni lә cәk dir.  

Әh mәd Api yev (“Ro na yi” Kürd Mә dә niy yәt Mәr kә zi nin sәd ri): 
–  Da ğa ona gö rә dağ de yir lәr ki, o dağ dır. Әgәr biz xır da la nıb

di a lekt lә rә par ça lan saq, ye ri miz dә heç nә qal maz. Za hid mü әl lim, si -
zin in sti tut tә rә fin dәn az say lı xalq la ra, o cüm lә dәn kürd lә rә qar şı bu
qә dәr qay ğı min nәt dar lıq his si do ğu rur. Dün ya da 20 mil yon kürd var -
sa, onun bir qis mi dә Azәr bay can da dır. Mәn cә, I si nif dә uşaq iki әlif -
ba nı öy rә nә bil mәz, ona gö rә dә yax şı olar ki,  I si nif dә an caq
Azәr bay can di li öy rәn sin, kürd cә tәd ris II si nif dәn baş la na raq VI II
sin fә dәk da vam et di ril sin.  

Әbül fәz Rә cә bov (M.Ә. Rә sul za dә adı na BDU- nun pro fes so ru,
Az say lı xalq lar şu ra sı nın sәd ri): 

–  Mosk va da mәr kәz ya ra da caq lar ki, az say lı xalq la rın prob lem -
lә ri lә mәş ğul ol sun. Bu, ya ra maz. Qa ra bağ bi zim çün acı tәc rü bә dir.
Dәrs lik lә ri Er mә nis tan dan alır dıq. Nә ti cә ha mı ya bәl li dir. Mәn qә ti su -
rәt dә dәrs lik im por tu nun әley hi nә yәm. Çün ki kә nar da ha zır lan mış
dәrs lik dә Azәr bay ca nın spe si fik xü su siy yәt lә ri öz әk si ni tap ma ya caq,
ide ya cә hәt cә hә min ki tab lar da azәr bay can lı lıq ol ma ya caq. Azәr bay -
can da ya şa yan bü tün az say lı xalq lar üçün ne cә olur -ol sun özü müz
dәrs lik ha zır la yıb öz res pub li ka mız da çap elә mә li yik. Yox sa, ağ rı sı nı
20 il dәn son ra çә kә rik. Elә Da ğıs tan dan gә lәn ki tab da Mosk va nı vәsf
edә cәk, Bay ka lı tәs vir edә cәk, la kin or da şa gird Ba kı bu ruq la rı nı, Göy
gö lün gö zәl li yi ni, Lәn kә ra nın ya şıl lı ğı nı gör mә yә cәk. 

Kadr mә sә lә si nin hәl li üçün yax şı olar ki, Xa ri ci Dil lәr İn sti tu tun -
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da tә lә bә lә rә az say lı xalq la rın dil lә ri әla vә dil ki mi öy rә dil sin. Ey ni za-
 man da V.İ. Le nin adı na APİ- dә ay rı ca fa kül tә açıl sın. Biz dә ta lış di li nin
tәd qi qi be şil lik pla na sa lı nıb dır.  

Bir çә tin li yi miz dә bun dan iba rәt dir ki, bә zi az say lı xalq la rın
(mә sә lәn, ta lı şın, ta tın) әdә biy ya tı yox dur. 3-4 ilә qram ma ti ka ha zır -
la maq olar. Am ma 3-4 ilә ta lış әdә biy ya tı ha zır la maq ol maz. Tә zә- tә -
zә şe ir, he ka yә ya zan lar var, al ma nax ha zır la yı rıq, gә lә cәk dә
dәrs lik lә rin tәr ti bin dә bu nü mu nә lәr dәn is ti fa dә et mәk olar. Özüm ta -
lı şam. 4 çap vә rә qi hәc min dә or foq ra fi ya lü ğә ti ha zır la mı şıq. IX si nif
şa gird lә ri üçün “A zәr bay can ca- ta lış ca lü ğәt” ki ta bı da bir il dir ki, nәş -
riy yat da dır.  

Yer lәr dә az say lı xalq la rın mә dә niy yәt mәr kәz lә ri nin fә a liy yә ti -
lә bağ lı onu de mәk is tә yi rәm ki, bә zi yol daş la rın dü şün dü yü ki mi ora -
da heç dә ça lıb -oy na maq ol ma ya caq, hә min mәr kәz lәr dә ta rix dә,
et noq ra fi ya da öy rә ni lә cәk. 

Ra fiq Ka şan lı (A zәr bay can Mә dә niy yәt Fon du sәd ri nin bi rin ci
mü a vi ni): 

– Bi zim fә a liy yә ti mi zin әsas is ti qa mәt lә rin dәn bi ri az say lı xalq -
la rın prob lem lә ri lә mәş ğul ol maq dır. Söz süz ki, 70 il dә yı ğı lıb qal mış
prob lem lә ri 1-2 gün dә hәll et mәk ol maz.  

Azәr bay can Mә dә niy yәt Fon du lәz gi vә ta lış mәr kәz lә ri nin mә -
dә niy yәt gün lә ri ni ke çi rib. Ötәn de kabr da Be lo ru si ya nın pay tax tı
Minsk şә hә rin dә Azәr bay can Mә dә niy yә ti Gün lә ri ke çi ri lәr kәn ora ya
“Ha lay” ta lış kol lek ti vi ni gön dәr miş dik. Qә ra ra al mı şıq ki, res pub li ka -
da kı bü tün az say lı xalq la rın mә dә niy yәt gün lә ri ni, ya xud fes ti va lı nı
ke çi rәk. İn di yә dәk biz o qә dәr bey nәl mi lәl çi ol mu şuq ki, öz xal qı mı zı
unut mu şuq. Çox tә әs süf lәr ol sun ki, bö yük qay ğıy la ya naş dı ğı mız az -
say lı xalq la rın bә zi lә rin dәn hәr dәn bir şo vi nizm tәh lü kә si gә lir.  

Әlir za Әli yev (Lәn kә ran ra yo nu, xalq tәh si li şö bә si nin mü dir
mü a vi ni, fi lo lo gi ya el mlә ri na mi zә di):  



164

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

–  Mәn ey ni za man da Lәn kә ran Mә dә niy yәt Mәr kә zi nin sәdr
mü a vi ni yәm. İs tәr dik res pub li ka Mә dә niy yәt Fon du ay rı -ay rı ra yon -
lar da kı az say lı xalq la rın mә dә niy yәt mәr kәz lә ri ilә mün tә zәm әla qә
sax la sın. Yax şı olar ki, az say lı xalq la rın ya şa dı ğı әra zi dә ib ti dai tәh sil
mil li dil dә ol sun. Ta lış di li nin tәd ri si nә gә lin cә, düz dür, ta lış la rın әdә -
biy ya tı hә lә yox dur. Am ma bu xal qın qә dim әdә biy ya tı, yә ni folk lo ru
var, on dan is ti fa dә et mәk olar. Ta lış әdә bi di li nә apa rı cı xü su siy yәt lә ri
gә tir mәk la zım dır. Yox sa, bir kәnd dә iş lә di lәn söz o bi ri kәnd lәr dә ba -
şa dü şül mür. Yax şı olar ki, yer lәr dә pe da qo ji in sti tut la rın fi li al la rı açıl -
sın. Bi zi ya da sa lan xalq tәh si li iş çi lә ri vә jur na list lәr dir, döv lәt isә
ma raq lan mır. 

T.Se yi dov: –  Әdә biy ya tı ol ma yan vә ya az olan xalq la rın dil -
lә ri nin tәd ri si nin müd dә ti nin uza dıl ma sıy la bağ lı de mәk is tәr dim ki,
mә sә lәn, udin di li üz rә nü mu nә lәr top la maq ol mur, folk lor nü mu nә -
lә ri top la yır lar ki, dәrs lik lә rә sa laq. Mәn cә, hә min dil lәr hә lә lik 4 il şi -
fa hi ke çil sә, bәs dir. Gә lә cәk üçün tәc rü bә top la nar. Yu xa rı si nif lәr dә
udin di li tәd ri si ni fa kül tә tiv mәş ğә lә lәr dә da vam et di rә rik. Udin zi ya -
lı lar, ağ saq qal lar öz lә ri be lә qә ra ra gә lib lәr. Yox sa, dәrs lik ol ma ya -ol -
ma ya mü әl li min sin fә gi rib şa gir din vax tı nı al ma ğı düz gün de yil.  

Yәh ya Kә ri mov (A zәr bay can ET PE İ- nin di rek tor mü a vi ni, pro-
 fes sor): 

–  İn sti tu tu muz da baş la dı ğı mız bu iş  bir ide ya dan do ğub: bir
dә fә Za hid mü әl lim de di ki, tә lim- tәd ris dә mil li kon sep si ya ol sun vә ki -
çik xalq lar öz ana dil lә ri ni in ki şaf et dir sin lәr. İn di bi zim 2 proq ra mı mız
ol ma lı dır: mi ni mum vә mak si mum proq ram lar. Әv vәl cә sent yab ra,
uza ğı bir ilә qә dәr gör mә li ol du ğu muz iş lә ri mü әy yәn lәş dir mә li yik.
Bü tün prob lem lә ri bir- bi ri nә qa rış dır saq, na zir lik dә pә ra kәn dә iş lә -
yә cәk, heç nә dә hәll olun ma ya caq. 

Uşaq mәk tә bә qә dәr dövr dә dә ha zır laş dı rıl ma lı dır. Bә zi xalq lar -
da ai lә nin bu sa hә dә ki ro lu sı fır dә rә cә dә dir. Ha zır lıq mәr hә lә si üçün
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Ru si ya da İn no ken ti Va sil yev ad lı bir alim xü su si dәrs lik ha zır la yıb dır.
Bu me tod bi zim üçün dә sәr fә li dir. Be lә bir va hid dәrs li yin nәş ri mәt -
bәә im kan la rı ba xı mın dan da ha re al dır, nә in ki 18 xal qa 18 dil dә dәrs -
lik çap olun ma sı. Dәrs lik lә rin ha zır lan ma sı pro se sin dә ar dı cıl lıq
göz lә nil mә li, hәr son ra kı sin fin dәrs li yi әv vәl kin dә ve ri lәn bi li yi ta -
mam la yıb, in ki şaf et dir mә li dir. Dәrs lik lә rin tәr ti bin dә mil li lik vә re gi o -
nal xü su siy yәt lәr müt lәq ol ma lı dır, ba la la rı mız üçün ki tab la rı özü müz
tәr tib et mә li yik.  

Kadr mә sә lә si ni hәll et mәk üçün hә lә lik tat, lәz gi, sa xur vә avar
dil lә ri üz rә mü әl lim lәr Da ğıs tan da tәk mil lәş di ril mә li, ta lış lar Ba kı ya
top lan ma lı dır lar. Gә lә cәk dә mü әl lim kadr la rı nın ha mı sı nı özü müz Ba -
kı da ha zır la ma lı yıq.  

Proq ram vә dәrs lik lә rin ha zır lan ma sı nı tez lәş dir mәk üçün el mi
müx bir lә rin sa yı nı ar tır saq, on lar da bir qә dәr fә al lıq gös tәr sә lәr, nә -
ti cә sә mә rә li olar. 

Jo ra Kö çәr li (Qә bә lә ra yo nu, Nic kәn di, mü әl lim): 
–  Udin di lin dә 52 hәrf var. On lar dan 22-si diq qәt lә nә zәr -

dәn ke çi ri lib sa dә lәş di ril mә li vә tә lim üçün mü na sib olan şәk lә
sa lın ma lı dır. 

İs lam Hәsәnov (Şa ma xı, Mәl hәm kәnd or ta mәk tә bi nin di-
 rek to ru): 

– Tat di li nin bir- bi rin dәn әsas lı şә kil dә fәrq lә nәn di a lekt -
lә ri var. (O, Şa ma xı nın ay rı -ay rı kәnd lә rin dә ya şa yan tat la rın dil -
lә rin dәn mi sal lar gә ti rә rәk, fәrq lә ri qeyd edir). Be lә kәs kin  di a lekt
fәrq lә ri ol du ğu hal da, dәrs vә sa it lә ri ne cә ya ra dıl ma lı dır? Bu ba rә dә
fi kir lәş mәk la zım dır. 

Әh mәd Qur ba nov (Za qa ta la, me to dist -mü әl lim, fi lo lo gi ya el -
mlә ri na mi zә di):  

–  Za qa ta la da 5 mәk tәb dә sa xur di li nin tәd ris olu na ca ğı nә zә -
rә alın ma lı vә mü va fiq dәrs vә sa it lә ri ya ra dıl ma lı dır. Şә ki ra yo nu nun
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Qay nar vә digәr kәnd lә rin dә ru tul xal qı nın nü ma yәn dә lә ri ya şa yır.
Odur ki, ru tul di li nin tә li mi ba rә dә dә tәd bir gö rül mә li dir.  

“Dә yir mi ma sa” әt ra fın da kı söh bәt qız ğın mü za ki rә lәr
şә ra i tin dә keç di. Tәd bir dә iş ti rak edәn mü әl lim lәr, alim lәr,
zi ya lı lar az say lı xalq la rın qay ğı la rıy la bağ lı әn müx tә lif prob -
lem lә ri qal dır dı lar, bir- bi rin dәn ma raq lı rәy vә tәk lif lә ri ni bil -
dir di lәr. Bu gün res pub li ka mız da ya şa yan 18-ә ya xın ki çik
xalq la rın dil lә ri nin tәd ri siy lә bağ lı çә tin lik lәr araş dı rıl dı, ar zu-
 lar nә zә rә alın dı. Be lә xe yir xah vә mü hüm bir işә baş la dı ğı
üçün Azәr bay can ET PE İ- nin ün va nı na dö nә- dö nә min nәt dar -
lıq söz lә ri söy lә nil di. İşin sә mә rә li li yi na mi nә dә yәr li tә şәb -
büs lәr, tәk lif lәr irә li sü rül dü. O da qeyd olun du ki, bir sı ra
bәd xah lar Azәr bay can da iğ ti şaş sal maq mәq sә di lә bu tor-
 paq da mәs kun laş mış az say lı xalq la rı öz mil li müs tә qil lik lә ri
uğ run da mü ba ri zә yә qalx ma ğa tәh rik edir. Be lә tә şәb büs lәr
nә ti cә siz dir vә ol duq ca tәh lü kә li dir. Xü su si lә kör pә qәlb lәr -
dә, mәk tәb li şü u run da bu sa yaq to xum lar әk mәk son dә rә cә
zi yan lı dır. Mü әl lim gә rәk uşa ğa hә qi qә ti ba şa sal sın ki, onun
sa ba hın dan ni ga ran qal ma sın. Ge niş qәlb li xal qı mız bi zim lә
bir tor paq da ya şa yıb, ey ni ha va dan nә fәs alan, ey ni su yu içәn
hәr bir xal qın nü ma yәn dә si nә öz doğ ma di li ni, adәt -ә nә nә si -
ni qo ru yub- ya şat ma ğa hәr cür şә ra it ya ra dır. Hәm vә tәn lә ri -
miz dә öz növ bә sin dә gә rәk Azәr bay can xal qı nın
bö yük lü yü nü qiy mәt lәn di rib, onun da ya ğı na çev ri lә lәr. 

Res pub li ka mız da ya şa yan az say lı xalq la rın qay ğı vә
prob lem lә ri nә diq qәt gü nü- gün dәn ar tır. Rәs mi döv lәt ida -
rә lә rin dәn tut muş müx tә lif el mi mü әs si sә lә rә, mә dә niy yәt
ida rә lә ri nә, mәt bu or qan la ra dәk çox say lı ida rә vә tәş ki lat lar
bir tor paq da çi yin- çi yi nә ya şa yıb, bir gә mad di ne mәt lәr is-
 teh sal et di yi miz ki çik xalq la ra qay ğıy la ya na şır lar. Son il lәr
әk sәr az say lı xalq la rın top lu şә kil dә ya şa dıq la rı әra zi lәr dә
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mә dә niy yәt mәr kәz lә ri ya ra dıl mış dır ki, bu da mil li mә dә niy -
yәt lә rin in ki şa fın da mü hüm әhә miy yә tә ma lik dir. Ki çik
xalq la rın әsas mil li gös tә ri ci si olan ana dil lә ri nin mәk -
tәb dәn baş la ya raq tәd ris olun ma sı sa hә sin dә dә xey li iş
gö rül müş dür. 

Ar tıq beş il dir ki, Qu sar ra yo nu nun 85 ümum tәh sil mәk -
tә bi nin 80-dә lәz gi di li tәd ris olu nur.  Qu ba ra yo nu nun Di -
gah, Qı mıl, Ye le nov ka, Qı mıl qış laq, Qı mıl qaz ma,
Küs   nәt qaz ma vә Üç kün kәnd lә rin dә dә lәz gi lә rin ana di li
tәd ris olu nur. Ba la kәn, Za qa ta la zo na sın da yer lә şәn Şam bul,
Me şә şam bul, Xa la ta la, Qay sa, Qaz bö lük, Ma zım çay, Qa baq -
çöl, Ka tex vә Şә rif kәnd mәk tәb lә rin dә isә avar di li    tәd ris
edi lir. Ta lış la rın yığ cam ya şa dıq la rı Ma sal lı, Lәn kә ran, As ta -
ra vә Le rik ra yon la rın da şa gird lә rә ta lış di li öy rә di lir.   Res -
pub li ka mı za Fәr qa nә dәn pә nah gә tir miş mes xe ti türk lә ri nin
doğ ma dil lә rin dә oxu ma sı mә sә lә si dә diq qәt mәr kә zin dә dir.
Әl bәt tә, res pub li ka mız da ya şa yan az say lı xalq la rın hәll olun -
ma mış prob lem lә ri dә var dır. La kin o prob lem lәr әsa sәn bü -
tün İt ti faq da möv cud olan prob lem lәr dir ki, bu sa hә dә hәr
han sı xal qı ayı rıb “mәz lum, zil lәt çә kәn” ob ra zın da qә lә mә
ver mәk düz gün de yil dir. 

“Az say lı xalq la rın ana dil lә ri nin öy rә nil mә si” prob le mi -
nә hәsr olun muş “Dә yir mi ma sa” da sә mә rә li fi kir mü ba di lә -
si apa rıl dı. İs tәk lәr lә im kan lar ara sın da kı tә na süb
mü әy yәn lәş di ril di. Tә bii ki, res pub li ka mız üçün mü hüm  әhә -
miy yә tә ma lik olan be lә in cә mәt lәb lәr dә re al lı ğı nә zә rә al -
maq va cib dir. Biz cә, iş gü zar şә ra it dә ke çәn yı ğın caq dan ha mı
iş gü zar әh val- ru hiy yә ilә qa yıt dı.  

“Yurddaş” qәzeti
26 iyun 1991-ci il, sәh. 6-7
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ƏLİFBAMIZ,  TALEYİMİZ...
Ulu xal qı mı zın ya zı mә dә niy yә ti öz ta ri xi bo yun ca dö nә-

 dö nә әlif ba dә yi şik li yi nә mә ruz qa lıb. Ta le be lә gә ti rib ki, biz
Azәr bay can türk lә ri bu gün dә - XXI әs rin as ta na sın da ye ni -
dәn әlif ba prob le mi ilә üz -ü zә da yan mı şıq. Çün ki ha kim si ya -
si re ji min tәz yi qi ilә qә bul edә rәk  әl li il iş lәt di yi miz ki ril
әlif ba sı di li mi zin sәs tәr ki bi ni, in ki şaf qa nu na uy ğun luq la rı nı
әks et di rә bil mir. Mil lә ti mi zin adı, so yad la rı mı zın son lu ğu ki -
mi, ki ril әlif ba sı da Sta lin re ji mi nin Azәr bay can xal qı na ver -
di yi “töh fә lәr” dәn dir.  

Tәd qi qat çı lar çox dan aş kar la mış lar ki, era mı zın әv vәl -
lә ri nә dәk oğuz türk lә ri mi xi ya zı lar dan, qә dim run, uy ğur,
ma ni xey әlif ba la rın dan is ti fa dә et miş lәr. VII әs rdә әrәb is ti -
la sı nә ti cә sin dә bü tün türk xalq la rı ki mi Azәr bay can türk lә ri
dә әrәb әlif ba sı na keç miş lәr. Be lә lik lә dә, ya zı mә dә niy yә ti -
miz ta ri xin dә әn uzu nö mür lü әlif ba fә a liy yә tә baş la mış dır.
Min il dәn ar tıq bir dövr dә ta ri xi sal na mә lә ri miz, el mi -ә dә bi-
 bә dii ir si miz, qiy mәt li tәr cü mә lәr, qon şu döv lәt lәr ara sın da -
kı müx tә lif ya zış ma lar mәhz әrәb әlif ba sın da qә lә mә
alın mış dır. Әlif ba nın ümu mi li yi sa yә sin dә türk xalq la rı bir- bi -
ri ni  asan lıq la oxu yub -an la mış, mә nә vi ya xın lıq la rı nı qo ru -
yub sax la ya bil miş lәr. Әrәb әlif ba sı nın dә yiş di ril mә si hәr
şey dәn ön cә türk xalq la rı nı bi ri- bi ri nә yad laş dır maq, unut-
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 dur maq qәs di ni güd müş dür. La kin döv rü nün bö yük zi ya lı sı
olan gör kәm li şәx siy yәt lә ri miz be lә bu mü hüm ami li nә zәr -
dәn qa çır mış, doğ ma xal qın tә rәq qi si ni әrәb әlif ba sı nın
dә yiş di ril mә sin dә gör müş lәr. Nә ti cә dә türk dün ya sı çox şey
itir miş dir. Azәr bay can türk lә ri nә isә iki qat zәr bә dәy miş dir:
әv vә la, öz ta ri xi kök lә ri miz dәn, ulu ba ba la rı mı zın qo yub get-
 di yi mi nil lik mә dә ni- mә nә vi ir si miz dәn ay rı düş mü şük, ikin-
 ci si, şi mal da ya şa yan xal qı mız cә nub da ya ra nan
әdә  biy yat dan xә bәr siz dir, cә nub da ya şa yan lar sa şi mal da kı
mә nә vi sәr vәt lә ri oxu ya bil mir.  

Za man- za man içi mi zi göy nә dәn әlif ba prob le mi son iki
il dә mil li özü nü dәr kin nә ti cә si ki mi bü tün kәs kin li yi ilә mey-
 da na çıx mış dır. Ta ri xi әda lә ti bәr pa et mә yin vax tı çat mış dır.
Nә ti cә dә döv lәt tә rә fin dәn rәs mi ola raq Әlif ba ko mis si ya sı
ya ra dıl dı. Mәt bu at da ge dәn mü za ki rә lәr dә müx tә lif pe şә sa -
hib lә ri, alim lәr, ge niş xalq küt lә lә ri iş ti rak edә rәk öz dü şün -
cә lә ri ni, mü la hi zә vә tәk lif lә ri ni bil dir di lәr. Әlif ba is la ha tı
is ti qa mә tin dә ata ca ğı mız növ bә ti ad dım da la tın qra fi ka sı
әsas lı әlif ba ya qa yı dı şın zә ru ri li yi ni qeyd edәn lәr  çox luq tәş -
kil et di lәr. Bәl kә dә bu, la tı nın kö nül lü qә bul et di yi miz ye ga -
nә әlif ba ol ma sıy la әla qә dar dır?..  Hәr hal da dün ya nın beş
qi tә sin dә is ti fa dә olu nan la tın әlif ba sı nın mü tә rәq qi cә hәt lә ri
in ka re dil mәz dir. Bu ba rә dә çox de yi lib, çox ya zı lıb dır. Mәq sә -
di miz heç dә әrәb vә la tın әlif ba la rı nı qar şı- qar şı ya qoy maq
de yil dir. Çün ki bu gün la tı na qa yı dı şı la büd bil di yi miz ki mi,
әrәb әlif ba sı nı  öy rәn mә yin dә zә ru rәt ol du ğu nu dәrk edi rik. 

Ә lif ba prob le mi mi zin hәl li yol la rı ba rә dә oxu cu la rı mı za mö tә -
bәr mә lu mat ver mәk üçün res pub li ka Ali So ve ti nin Rә ya sәt He yә ti ya -
nın da ye ni Azәr bay can әlif ba sı nı ha zır la yan xü su si ko mis si ya nın üz vü,
pro fes sor Ka mal Ab dul la yev lә gö rüş dük. Azәr bay can xal qı nın qar şı -
sın da du ran çox say lı prob lem lә rә to xu nan pro fes sor bil dir di ki,  bu
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çox lu ğun için dәn әlif ba prob le mi ni  ayır maq xü su si lә va cib dir. Gör -
kәm li zi ya lı la rı mı zın, elm vә mә dә niy yәt xa dim lә ri mi zin, ya zı çı la rı mı -
zın top lan dı ğı Әlif ba ko mis si ya sı doğ ru dan da bö yük iş gör dü. Ye ni
Azәr bay can әlif ba sı na ke çid res pub li ka Ali So ve ti nin ya rat dı ğı ko mis -
si ya nın gün dә lik işiy di. Әn әv vәl dil çi lәr dәn, mü tә xәs sis lәr dәn iba rәt
bö yük bir qrup әs rin әv vәl lә rin dә Azәr bay can da iş lә dil miş la tın qra fi -
ka sı әsas lı әlif ba nın ye ni  la yi hә si ni iş lә yib ha zır la dı. Bu, o qә dәr dә
asan iş de yil di. Bә zәn sa at lar la, gün lәr lә bu vә ya di gәr hәr fin ya zı lı -
şıy la bağ lı mü ba hi sә lәr ge dir di, fi kir mü ba di lә si apa rı lır dı vә nә ha yәt,
or taq fik rә gә li nir di. Bun dan son ra әlif ba ko mis si ya sı qar şı sın da la tın
qra fi ka sı әsas lı ye ni Azәr bay can әlif ba sı na ke çid me xa niz mi ni vә onun
mәr hә lә lә ri ni mü әy yәn lәş dir mәk mә sә lә si dur du ki, bi iş dә ko mis si ya -
nın bü tün üz vlә ri iş ti rak et di lәr. Әlif ba ko mis si ya sı Xalq Tәh si li Na zir -
li yin dәn, Döv lәt Mәt bu at Ko mi tә sin dәn, Döv lәt Plan Ko mi tә sin dәn,
Tәc hi zat Ko mi tә sin dәn gә lәn tәk lif lә ri ümu mi lәş dir di, o tәk lif lә ri il lәr
üz rә mü әy yәn lәş dir di vә hәr tәş ki la tın gö rә cә yi iş lә ri, vә zi fә lә ri dә -
qiq lәş dir di.  

Mü sa hi bi miz dәn onu da öy rәn dik ki, bu il ye ni әlif ba ya ke çid
ba rә dә fәr man ve ri lә cә yi göz lә ni lir. Rәs mi fәr man im za la nan dan son -
ra müx tә lif ida rә vә tәş ki lat lar iş lә ri nin spe si fi ka sı na, öz im kan la rı na,
tex ni ki, mad di, iq ti sa di po ten si al la rı na uy ğun şә kil dә ye ni әlif ba nı tәt -
biq et mәk is ti qa mә tin dә iş lә yә cәk lәr. Bu pro ses 1995-ci il dә da xil ol-
 maq la, tәx mi nәn beş il da vam edә cәk.  

Әl bәt tә, fәr ma nın ve ril mә si lә ye ni әlif ba ya keç mә yi ani bir ad -
dım ki mi tә sәv vür et mәk ol maz. Yә ni “bu gün fәr man ve ril di, sa bah
ha mı ye ni әlif bay la yaz ma lı dır, bü tün tәd ris ocaq la rı, mü әs si sә lәr öz
ya zış ma la rı nın әlif ba sı nı dәr hal dә yiş dir mә li dir” dü şün cә si yan -
lış dır. Mә sә lә ni be lә qoy maq vә hәll et mәk müm kün de yil. Mü -
әy yәn müd dәt, yә ni nә zәr dә tu tul muş 5 il әr zin dә in di is ti fa dә
et di yi miz әlif bay la qә bul edә cә yi miz әlif ba pa ra lel şә kil dә iş lә dil -
mә li dir. Bu nis bәt tәd ri cәn la tın qra fi ka sı әsas lı әlif ba nın xey ri -
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nә dә yiş mә li dir. Yә ni müd dәt ba şa ça ta na dәk  ye n i  ә l i f  ba
tam şә ki l  dә hә ya t ı  mı za tәt biq olun ma lı dır. 

K.Ab dul la yev qeyd et di ki, bu il hәm Xalq Tәh si li Na zir li yi nin,
hәm  Döv lәt Mәt bu at Ko mi tә si nin qar şı sın da on la rın öz lә ri nin ver dik -
lә ri tәk lif lә rә uy ğun ola raq çox bö yük iş lәr du rur. Mә sә lәn, sent yabr
ayın dan Ba kı Döv lәt Uni ver si te tin dә, res pub li ka nın or ta ümum tәh sil
mәk tәb lә rin dә vә di gәr tәd ris ocaq la rın da ye ni әlif ba nı  öy rә dәn fa -
kül tә tiv mәş ğә lә lә rin, kurs la rın tәş ki li nә zәr dә tu tul muş dur. Döv lәt
Mәt bu at Ko mi tә sin dә ye ni әlif ba da iş lә yә bi lәn ma ki na çı la rın ha zır -
lan ma sı nı, kor rek tor la rın, mәt bәә iş çi lә ri nin, qә zet- jur nal, nәş riy yat
әmәk daş la rı nın ye ni әlif ba ya tam yi yә lәn mә lә ri ni tә min edәn tәd bir -
lәr komp lek si hә ya ta ke çi ri lә cәk dir. Mәt bә ә lә rin işi nin ye ni әlif ba ya
uy ğun laş dı rıl ma sı 1994-cü ilә dәk hәll olu na caq dır. Mat ri sa la rın alın -
ma sın dan, po liq ra fi ya mü әs si sә lә rin dә şrift tә sәr rü fa tı nın qis mәn, sә -
tir tö kәn ma şın la rın isә tam ye ni dәn qu rul ma sın dan tut muş,
ki tab- qә zet mәt bә ә lә ri nin tex ni ki ava dan lı ğı nın ye ni әlif ba ya ke çi ril mә -
si nә dәk bü tün bu mә sә lә lәr, heç şüb hә siz, gәr gin әmәk, cid di iş tә -
lәb edir. 

Res pub li ka Na zir lәr So ve ti nin, Döv lәt Te le vi zi ya vә Ra dio Ve ri -
liş lә ri Ko mi tә si nin, Ba kı Şә hәr So ve ti İc ra iy yә Ko mi tә si nin, ra yon ic ra -
iy yә ko mi tә lә ri nin, Azәr bay can  El mlәr Aka de mi ya sı nın, ya ra dı cı lıq
it ti faq la rı nın vә di gәr mü әs si sә lә rin әlif ba is la ha tı nı hә ya ta ke çir mә si
üçün müx tә lif, rәn ga rәng sәp ki li tәd bir lәr komp lek si iş lә nib ha zır lan -
mış dır. Res pub li ka te le vi zi ya sı ilә ye ni әlif ba nı tәb liğ edәn vә öy rә dәn
xü su si kurs la rın tәş kil edil mә si nә zәr dә tu tul muş dur. Ve ri liş lә rin ad la -
rı, titr lәr, elan lar pa ra lel ola raq ye ni әlif ba ilә dә ve ri lә cәk dir. Azәr bay -
ca nın şә hәr vә ra yon mәr kәz lә rin dә   “Ye ni әlif ba” da yaq la rı
ya ra dı la caq, bu әlif ba nı kö nül lü öy rә nәn lәr üçün  kurs lar açı la caq dır.
Ey ni za man da hәm şә hәr, hәm dә kәnd yer lә rin dә kü çә ya zı la rı, vit-
 rin vә rek lam lar, ida rә ad la rı pa ra lel ola raq hәm dә ye ni әlif ba ilә ve -
ri lә cәk dir.  
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1992-ci il dәn or ta mәk tәb lә rin I si nif lә rin dә ye ni әlif ba nın  öy -
rә dil mә si nә baş lan ma sı bir növ la yi hә şәk lin dә plan laş dı rıl mış dır. Ali
mәk tәb lә rin nәş riy yat ba za la rı nın ye ni әlif ba ya keç mә si tә min olu na -
caq, hә min tәh sil ocaq la rın da nәşr edi lәn çox ti raj lı qә zet lә rin Azәr -
bay can va ri an tı gә lәn il dәn ye ni әlif bay la çap edi lә cәk dir. Azәr bay can
di lin dә ki or ta mәk tәb dәrs lik lә ri nin ye ni әlif ba ilә ça pa tәq dim edil -
mә si nә, xә ri tә lә rin, şә hәr, kәnd, qә sә bә vә kü çә ad la rı nın löv hә lә ri -
nin, vә si qә lә rin, VVAQ, no ta ri at, sta tis ti ka, uçot- he sa bat sә nәd lә ri nin
ye ni lәş di ril mә si nә dә gә lәn il dәn baş la nı la caq dır. La kin bu sa hә dә işin
hәc mi çox bö yük ol du ğun dan onu 1995-ci il dә ta mam la maq nә zәr dә
tu tul muş dur.  

1993-cü ilin pa yı na or ta mәk tәb lә rin ib ti dai si nif lә ri üçün dәrs -
lik lә rin tam ti raj la ye ni әlif ba da bu ra xıl ma sı dü şür. Әlif ba ko mis -
si ya sı ke çid mәr hә lә si üçün  res pub li ka qә zet lә rin dәn bi ri nin –
“Kom mu nist ”in, ya xud ye ni cә nәş rә baş la mış “Hә yat” qә ze ti nin tam
şә kil dә ye ni әlif bay la nәş ri ni  mәq sә dә uy ğun he sab   et miş dir.  

1994-cü il dәn eti ba rәn tәh sil sis te mi nin bü tün sa hә lә rin dә ye -
ni әlif ba nın  tәt bi qi ilә Xalq Tәh si li Na zir li yi mәş ğul ola caq dır. Or ta
mәk tәb lә rin yu xa rı si nif lә ri üçün dәrs lik lә rin ye ni әlif ba ilә tam
ti raj la bu ra xıl ma sı na isә Döv lәt Mәt bu at Ko mi tә si nә za rәt edә -
cәk dir. Әgәr nә zәr dә tu tul muş bü tün mәr hә lә lәr il bә il hә ya ta
ke çi ri lә bil sә, pro ses dә lәn gi mә lәr ol ma sa, o hal da 1994-cü il bü -
tün res pub li ka qә zet lә ri nin ye ni әlif ba da nәş ri ilә әla mәt dar ola caq dır.  

1995-ci il dә isә ali vә or ta ix ti sas mәk tәb lә ri üçün  dәrs lik lә rin
tam ti raj la bu ra xıl ma sı, el mi- tex ni ki vә ic ti ma i- si ya si әdә biy ya tın ye ni
әlif ba ilә ça pı mәq sә dә mü va fiq he sab edil miş dir. Gö rün dü yü ki mi, әlif -
ba is la ha tı sa hә sin dә apa rı lan iş lә rin hәc mi il bә il aza la caq dır. Be lә lik -
lә, la tın qra fi ka lı әlif ba 1995-ci il dә hә ya tı mı zın çox bö yük bir sa hә si ni
әha tә edә cәk dir. 

M.S. - Bir әs rdә ar tıq üçün cü dә fә dir ki, әlif ba mı zı dә yiş di ri rik.
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Şüb hә siz, Әlif ba ko mis si ya sı ke çid mәr hә lә si ni mü әy yәn lәş di rәr kәn
keç mi şin tәc rü bә si nә dә mü ra ci әt edib dir. 

K.A. - 1929-cu il dә әrәb әlif ba sın dan la tı na ke çәn dә dә o pro -
ses ani ol ma mış dı. 1922-ci il dәn baş la na raq yed di il müd dә ti nә ta -
mam lan mış dı. Bü tün bu pro ses lәr in di beş ilә sı ğış dı rı lıb. İn di ki
әlif ba nın, ya zı nın hә yat da tut du ğu ye ri nә zә rә al saq gö rә rik ki, bu -
gün kü  şә ra it dә әlif ba nın dә yiş di ril mә si әv vәl kin dәn qat- qat çә tin dir.
Ki ril әlif ba sıy la da bir dә fә lik vi da laş mı rıq. Rus di li ni öy rә nәn dә bu әlif -
ba dan is ti fa dә edә cә yik. Gü man edi rәm ki, әlif ba nın dә yi şil mә si Azәr -
bay can xal qı nın dün ya xalq la rı sı ra sın da irә li yә doğ ru hә rә ka tı nı bir
qә dәr dә sü rәt lәn di rә cәk.  Hәm bir dil çi ki mi, hәm dә vә tәn daş ki mi
ina nı ram ki, bu nun xal qı mı za yal nız vә yal nız xey ri ola caq dır. Ola bi -
lәr ki, biz o xey ri  gör mәz dәn әv vәl sırf iq ti sa di, mad di, mә nә vi sa hә -
lәr dә bö yük çә tin lik lәr lә qar şı la şaq, am ma biz sa ba hı dü şün sәk,
gә lә cәk nәs li dü şün sәk gö rә rik ki, bu is la hat gә lә cәk dә çox bö yük na -
i liy yәt lә rә gә ti rib çı xa ra bi lәr.  

Hör mәt li yurd daş la rı mız!  Әlif ba is la ha tı su ve ren lik yo lun da at -
dı ğı mız mü hüm ad dım lar dan bi ri dir. Döv lәt ko mis si ya sı nın tәr ki bin dә
ça lı şan ta nın mış alim vә mü tә xәs sis lәr xal qı mı zın 1940-cı ilә  qә dәr is -
ti fa dә et di yi la tın qra fi ka lı әlif ba ya ke çi din 1996-cı il dә ta mam lan ma -
sı nı nә zәr dә tut muş lar. Doğ ma res pub li ka dan kә nar da ya şa dı ğı nız
üçün bil di yi niz әlif ba nın dә yiş di ril mә si si zi qay ğı lan dı ra bi lәr. Ta le yi -
miz dәn ke çәn әlif ba fa ci ә si ni ara dan qal dır maq yo lun da gә rәk siz li-
 biz li hәr әziy yә tә qat la şaq. Tә ki, bu dә fә qә bul edә cә yi miz әlif ba
mü a sir Azәr bay can di li nin bü tün in cә lik lә ri ni özün dә әks et di rәn ka -
mil vә ya zı mә dә niy yә ti miz ta ri xin dә hә mi şә ya şar әlif ba ol sun! 

“Yurddaş” qәzeti
13 mart 1991-ci il, sәh. 5
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MÜSTƏQİLLİK  ELAN
EDİLİB,  AMMA...

Azәr bay can pros pek ti, 12. Ya ra dı cı zi ya lı la rı mız bu ün va na yax -
şı bә lәd dir lәr. Әdә biy yat vә in cә sә nәt әsәr lә ri nin küt lә vi nәş ri nә, ifa -
sı na vә is teh sa lı na gö rә ve ri lәn mü әl lif qo no ra rı nın düz gün
bö lüş dü rül mә si nә mәhz bu ra da nә za rәt edir lәr – Mü әl lif lik Hü qu qu
Agent li yin dә.  

1989-cu ilә dәk Ümu mit ti faq MHA- nın Azәr bay can şö bә si ki mi
fә a liy yәt gös tә rәn Agent lik in di müs tә qil lik әl dә edib. Bu yol la ad dım -
la maq isә o qә dәr dә asan de yil. Әv vә la  ona gö rә ki, “müs tә qil sәn -
sә, get ba şı nı özün do lan dır” prin si pi ilә iş lә yәn Mosk va, ic ti mai
әsas lar la fә a liy yәt gös tә rәn Azәr bay can MHA- ya do ta si ya ver mә yi
1991-ci ilin may ayın dan da yan dır sa da, ÜM HA- nın ba lan sın da kı mül -
kiy yә tin dәn  Azәr bay ca na ça ta sı pa yı ayı rıb ver mә yi bil mәr rә “u nu -
dub”. Hal bu ki, 70 il әr zin dә xa ri ci öl kә lәr dәn azәr bay can lı
mü әl lif lә rә gә lәn val yu ta nı mә nim sә yәn dә Mosk va olub, hә min
qo no rar dan mü va fiq Agent li yә ça ta sı fa iz dә ÜM HA- ya ve ri lib.
Val yu ta ilә ödәn miş qo no ra rın әsl sa hi bi olan mü әl lif lәr isә öz
haq la rı nı so vet pu lu ilә alıb lar.  

Res pub li ka val yu ta fon du nun ya ra dıl ma sı ba rә dә tez- tez söh -
bәt lәr ge dir. La kin bu fon da la yiq li töh fә ve rә bi lә cәk MHA- nın hü quq
vә sә la hiy yәt lә rin dәn is ti fa dә et mәk heç kә sin ya dı na düş mür. Acı na -



175

III Fəsil.  PUBLİSİSTİKA

caq lı hal dır ki, Azәr bay can mü әl lif lә ri nә xa ric dәn gön dә ri lәn val yu ta
qo no ra rı elә bu gün dә Mosk va ya gә lir vә özü nü İt ti fa qın va ri si elan
et miş Ru si ya nın büd cә si nә da xil olur. Gör kәm li elm, әdә biy yat vә in -
cә sә nәt xa dim lә ri miz sә hә min val yu ta nın mü qa bi lin dә in flya si ya sı
gün dәn- gü nә sü rәt lә nәn so vet ma na tı al maq da da vam edir lәr. 

Bu da acı na caq lı fakt dır ki, res pub li ka Mә dә niy yәt Na zir li yin -
dәn, Döv lәt Mәt bu at Ko mi tә sin dәn, El mlәr Aka de mi ya sın dan tut muş,
bü tün ya ra dı cı lıq it ti faq la rı na dәk (ya zı çı lar, rәs sam lar, bәs tә kar lar vә
b.) 14-15 tә sis çi si olan bu tәş ki lat ha zır da heç yer dәn yar dım ala bil -
mir. Çün ki o tәş ki lat la rın әk sә riy yә ti in di ki iq ti sa di şә ra it dә im kan sız -
dır. Әs li nә qa lan da, heç müm kün mad di tә mi nat da bu gün MHA- nın
bü tün prob lem lә ri ni hәll et mәk iq ti da rın da de yil. Çün ki dün ya nın әn
bö yük im pe ri ya sı nın sü qu tu nә ti cә sin dә so vet qa nun la rı qüv vә si ni iti -
rib, ye ni qa nun lar isә hә lә qә bul edil mә yib. Heç şüb hә siz, әq li mül kiy -
yә tin, mü әl lif lik hü qu qu nun qo run ma sı sa hә sin dә res pub li ka mı zın öz
qa nun la rı ol ma lı dır. Uk ray na, Ru si ya, Qa za xıs tan, Or ta Asi ya vә di gәr
res pub li ka lar la in dәn be lә tәr cü mә әdә biy ya tı nın nәş ri sa hә sin dә mü -
na si bәt lә ri mi zi ne cә qu ra ca ğı mı zı da tez lik lә ay dın laş dır ma lı yıq. 

Üzü mü zә Şәrq dün ya sı nın qa pı la rı açı lır. Tә bii ki, Şәrq xalq la rın -
da bә dii ki tab la rı mı za, mah nı la rı mı za vә te atr ta ma şa la rı mı za ma raq
da ha güc lü dür. Bu ma ra ğı döv lәt sә viy yә sin dә tә min et mәk, qar şı lıq lı
mә dә ni mü ba di lә pro se si ni tәn zim lә mәk üçün dә qiq me xa nizm iş lә -
nib ha zır lan ma lı dır. Ümu miy yәt lә, res pub li ka MHA öz iş struk tu ru nu
kö kün dәn dә yiş mә li vә tәş ki la ti ba xım dan ye ni dәn qu rul ma lı dır.  

MHA- nın sәd ri Svet la na Әziz bә yo va bu ba rә dә de yir: 
– Yax şı olar ki, res pub li ka mız Bern, Ce nev rә vә Ro ma kon ven -

si ya la rı nın üz vü ol sun. O hal da bi zim Agent li yin iş lә ri dә tez lik lә ni za -
ma dü şәr. Çün ki bu kon ven si ya la rın üz vü olan öl kә lәr in san
hü quq la rı nın qo run ma sı na da ir bü tün mә sә lә lәr dә (mü әl lif lik hü qu qu
da hә min hü quq la rın tәr kib his sә si dir) bir- bi ri nin hü quq la rı na söz süz
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әmәl edir lәr. Bu gün müs tә qil lik qar şı mız da ge niş im kan lar açıb. İn di
xa ri ci öl kә lәr lә özü müz bir ba şa әla qә lә rә gi rә bi lә rik. Hә min kon ven -
si ya la rın üz vü ol ma yan Tür ki yә vә İran ki mi öl kә lәr lә dә qar şı lıq lı әla -
qә lәr ya ra da ca ğıq. İs tәr şa ir vә ya zı çı la rı mı zın, is tәr bәs tә kar vә
mü ğәn ni lә ri mi zin, is tәr sә dә rәs sam la rı mı zın xa ric dә is ti fa dә olu nan
әsәr lә ri nә gö rә mü әl lif lik hü qu qu nu özü müz qo ru ya ca ğıq. Am ma hә -
lә lik Agent li yi mi zin tex ni ki ba za sı çox zә if dir. Kom pü ter lә ri miz, te leks
vә kse roks la rı mız yox dur. Bi na mı zın әsas lı tә mi rә eh ti ya cı var. Hәm
ma a şı mız yük sәl dil mә li, hәm dә ştat la rı mız ar tı rıl ma lı dır ki, dün ya miq -
ya sın da bu iş lә rә nә za rәt edә bi lәk. Na zir lәr Ka bi ne ti nә tәq dim et -
mәk üçün tәk lif lәr top lu su ha zır la mı şıq. Bu ra da qo no rar la rın
ar tı rıl ma sı mә sә lә si ni dә qal dır mı şıq. Ümid va rıq ki, tәk lif lә ri miz
nә zә rә alı na caq. 

Dün ya döv lәt lә ri ilә әla qә lә ri mi zin ge niş lәn di yi, keç miş müt tә -
fiq lә ri mi zin su ve ren döv lәt lә rә çev ril di yi in di ki dövr dә tә bii ki, Azәr -
bay can MHA- nın sә la hiy yәt lә ri dә ar tır, işi dә. İn di te atr trup pa la rı,
kon sert bri qa da la rı, mü ğәn ni lә ri miz da ha tez- tez xa ri cә qast rol la ra
ge dir lәr. Vax ta şı rı xa ri ci öl kә lәr dә rәs sam la rı mı zın sa tış- sәr gi lә ri açı lır.
Alim lә ri mi zin el mi mo noq ra fi ya la rı, әdib lә ri mi zin gör kәm li әsәr lә ri çap
olu nur. Tu rizm әla qә lә ri ge niş lә nir. Ge dib- gә lәn lәr Azәr bay can dan val-
 lar, ka set lәr, xal ça lar vә s.  apa rır lar. Vi de ok lip lәr ya ra dı lır. Kom mer si -
ya mәq sә di lә Azәr bay can in cә sә nә ti nә mәx sus әsәr lәr dәn
is ti fa dә olu nur. Bü tün bu hal lar da  azәr bay can lı mü әl lif lә rin hü -
quq la rı nın bey nәl xalq miq yas da qo run ma sı zә ru ri dir. Bu va cib
işi hә ya ta ke çir mәk üçün isә res pub li ka MHA- sı na möh kәm mad -
di ba za vә güc lü sta tus la zım dır. 

“Axtarış” qәzeti
28 fevral 1992-ci il, sәh.6
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DÜNYAYA İNSAN GƏLİR
Daş  qәlbli  insanları  neylәrdin, ilahi ?

Bizdә bu soyuq qanları neylәrdin, ilahi ?
M.Ә.SABİR

Körpәnin ilk çığırtısı eşidilir: inqәәәәә... Dünyaya İNSAN gәlir!
Uşaq evin ya ra şı ğı dır, – de yib müd rik ba ba la rı mız. Oğul ol du,

qız ol du  fәr qi yox dur, öv lad do ğu lan gün ai lә dә toy- bay ra ma çev ri lir.
Hәr kör pә ata -a na sı na, qo hum- qә bi lә yә, bü töv lük dә cә miy yә tә nә
qә dәr se vinc bәxş edir. Bu uşa ğın dün ya ya gәl mә si nә isә se vi nәn yox
idi. Dün ya dan xә bәr siz kör pә sa hib siz li yi ni duy muş du de yә sәn. Na zı -
nı çә kәn ol ma dı ğı nı bi lir di san ki. Sus muş du... Ana öv la dın dan do ğum
evin dә cә im ti na et miş di... 

Ba kı şә hә rin dә ki sü dә mәr kör pә lәr evin dә bu gün ata qay ğı -
sın dan, ana nә va zi şin dәn mәh rum 100 uşaq var dır. Kör pә lә rә bax dıq -
ca ada mın ürә yi ağ rı yır. Gö rә sәn bu zә rif mәx luq la rın gü na hı nә dir ki,
do ğul duq la rı gün dәn ta le yin әn ağır zәr bә si nә mә ruz qa lıb lar?! 15
gün lük dәn 3 ya şa dәk olan kör pә lәr üçün bu uşaq evin dә hәr cür şә -
ra it ya ra dı lıb. Bi na da tә miz lik, sә li qә- sah man hökm sü rür. Kör pә lә rә
84 tәr bi yә çi, 6 hә kim xid mәt edir. La kin ne cә ol sa da, bu ev heç vaxt
ai lә oca ğı nı әvәz edә bil mәz.  

Ha zır da res pub li ka mız da 3 sü dә mәr kör pә lәr evi (Ba kı da, Gәn -
cә dә vә Nax çı van da), 5 uşaq evi (3-ü Ba kı şә hә rin dә,  Şә ki dә vә Lәn -
kә ran da), 2 in ter nat mәk tәb (Mәr dә kan da vә Maş ta ğa da) var dır.
Bun lar da va li deyn hi ma yә sin dәn mәh rum olan 1.500 nә fә rә ya xın oğ -
lan vә qız ya şa yır. Gә lin bir lik dә ma raq la naq, gö rәk ne cә olur ki, uşaq -
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lar bu ev lә rә dü şür lәr.  
Ba kı  da kı   sü dә mәr kör pә lәr evi  nin baş hә ki  mi Rә na

Möh sün za dә de yir:  
– Bir qi sim ana lar do ğum evin dә cә  öv la dın dan im ti na

edir, be lә lik lә uşaq dü şür bu ra. Ha zır da kör pә lә ri mi zin 10 fa -
i zi be lә lә rin dәn dir. 15 fa i zi dә kü çә dә atıl mış lar dır ki, on la rı
ay rı -ay rı vә tәn daş lar, ya xud mi lis ta pıb gә ti rir. Ye tim vә kim -
sә siz uşaq la rı mız da var. Bi zim kör pә lәr evin dә ki oğ lan
vә qız la rın әk sә riy yә ti isә tәk ana lar tә rә fin dәn mü vәq qә ti
sax lan ma ğa ve ril miş dir. On lar dan bir qis mi әrin dәn ay rı lıb,
bir qis mi nin isә әri vә fat edib. Heç şüb hә siz, öv la dı nı bu ra ya
gә ti rәn lәr bәd bәxt qa dın lar dır vә on la rı ba şa dü şüb kö mәk
et mәk la zım dır. Uşaq la ra ay da bir dә fә baş çәk mәk olar. Üç
ya şı na çat dıq da isә ana gә lib öv la dı nı apar ma lı dır. Әks hal da
biz on la rı Ba kı da kı 1 vә 3 nöm rә li uşaq ev lә ri nә kö çü rü rük.  

Rә na xa nım la söh bә ti miz çö zә lәn dik cә mә sә lә nin kö kü çox dә -
rin lә rә –  so si al prob lem lәr dәn tut muş adәt -ә nә nә lә ri mi zә qә dәr ge -
dir.  ...Hәr dәn eşi di rik ki, han sı sa do ğum evin dә in saf sız bir ana
kör pә si ni qo yub qa çıb. Ya xud “mәr di- mәr da nә” öz uşa ğın dan im ti na
edib. Hey rәt lә ni rik. Bi zә elә gә lir ki, kör pә si ni (әk sәr hal lar da il ki ni)
atan bu gәnc qa dı nın ürә yi daş dır, o, ana lıq hiss lә rin dәn mәh rum dur.
Bir söz lә, in san lıq dan kә nar mәx luq dur. Әs lin dә isә, gәnc lik il lә rin dә -
ki bir sәhv mi, tә sa düf mü, qә za mı bu qız la rın ar zu la rı nı pu ça çı xa rır.
Xoş bәxt li yin yo lu na si pәr çә kir. Bir in sa nın xoş bәxt li yi üçün dün ya ya
ye ni cә qә dәm qoy muş di gәr kö mәk siz in sa nın ta le yi qur ban ve ri lir.
Hә min gәnc lә rin son ra kı ta le yi ilә ma raq lan dıq da gö rü rük ki, on la rın
bә zi lә ri uğur lu ai lә qu rur, öv lad dün ya ya gә ti rir, ata lı oğul vә qız la rı nı
hәr cür qay ğı ya, nә va zi şә bә lә yir lәr. Bu nun la be lә “gәnc lik sәhv lә ri”,
at dıq la rı kör pә unu du lur. Hә yat da xoş bәxt lә ri mü ha ki mә et mir lәr! ..
Ha mı nın sә a dә tә haq qı var! La kin öz kör pә si nin bәd bәxt li yi üzә rin dә
xoş bәxt lik bi na edәn lә ri ba ğış la maq ol maz. Gü nah sız mәx luq la rın ata -
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la rı isә nә dәn sә ya da düş mür. Hal bu ki qa nu ni, ya xud qa nun suz (yә -
ni ni kah dan kә nar) do ğul ma sın dan ası lı ol ma ya raq hәr bir kör pә nin
ata sı var dır. Bәs, ha ra da dır bu “a ta la rın”  ki şi lik qey rә ti? Ki şi dә qa dı -
nı al da dar mı, onu dar ayaq da tәn ha qo yub qa çar mı?? Sa dә cә, tә bi әt
bi zi elә xәlq edib ki, dün ya ya gә lәn hәr bir in san üçün әziy yә tin dә,
mә su liy yә tin dә bö yük his sә si qa dı nın üzә ri nә dü şür.  Bә şә riy yә tin
ana sı olan QA DI NA eh ti ram da elә bu na gö rә dir. Mәhz bi in cә li yi nә -
zәr dәn qa çı ran da dün ya ya qa ra bәx ti özün dәn әv vәl do ğul muş kör pә -
lәr gә lir.  

– Al da nan la rın әk sә riy yә ti az yaş lı, ye ni yet mә qız lar
olur. On lar dün ya ya gә tir dik lә ri kör pә ilә bir gә ai lә lә ri nә
dәrd -bә la, qәm- qüs sә gә ti rir lәr. Be lә uşaq lar dün ya ya gә lәn
ki mi kör pә lәr evi ya da dü şür. Yaş lı va li deyn lәr uşa ğı gә ti rib
ve rir lәr ki, biz bu nu ev dә sax la ma ğı na mu su mu za sı ğış dı ra
bil mә rik. Elә zәnn edir lәr ki, be lә lik lә na mus la rı nı qo ru yur -
lar. An caq mә nә elә gә lir ki, uşa ğı at maq özü әn bö yük na-
 mus suz luq dur. Çox hal lar da gәnc ana kör pә sin dәn ay rıl maq
is tә mir. Va li deyn lәr sә onu mәc bur edir lәr. Ana sı de yir: “ev -
dәn qo va cam”, ata sı de yir: “öl dü rә cәm”. O da ça rә siz qa lıb
uşa ğı nı atır. Nә dәn sә, heç kәs qar şı sı na mәq sәd qoy mur ki,
oğ la nı tap sın, müm kün ol duq da bu iki gәn ci qo vuş dur sun.
Ya xud әla qә dar tәş ki lat lar gәnc qa dı na –  tәk ana ya ev ver -
sin, ona mad di cә hәt dәn kö mәk et sin. 

Bu   ya xın lar da baş ver miş bir ha di sә ha mı mı zı dә rin -
dәn sar sıt dı. Bi zim kör pә lәr evi nә Gәn cә dәn bir qa dın gәl miş -
di. O, gö zü mü zün qa ba ğın da ca 14 yaş lı qı zın dan da, onun
doğ du ğu kör pә dәn dә im ti na et di ki, heç bi ri mә nә la zım de -
yil. Nә qә dәr di lә tut duq ki, qız hә lә uşaq dır, nә yo la get di yi -
ni dәrk et mә yib, bir nә ti cә ha sil ol ma dı. O, qı zı nı da, nә vә si ni
dә atıb qa yıt dı Gәn cә yә. Ana nın aman sız lı ğı bi zi sar sıt dı, –
de yә Rә na xa nım sö zü nü ye kun laş dır dı. 
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Gö rә sәn, hә min an da ana 14 il bәs lә yib bö yüt dü yü qı zı nın gә -
lә cә yi ni dü şü nüb mü? Gö rә sәn, qә nim kә sil di yi kör pә ni bir cә an da ol -
sa, özü nә nә vә bi lib mi? O  yә qin ki, tut du ğu iş dә özü nü haq lı bi lir.
Bәs, biz ne cә?.. 

Ya dı ma bir- bi rin dәn qә ri bә әh va lat lar dü şür. Si zә da nı şa ca ğım
epi zod lar da mә lum sә bәb lә rә gö rә şәr ti ad lar dan is ti fa dә edә cә yәm,
әziz oxu cu lar.  

A li dә nin aqi bә ti. Ali dә ha mi lәy di. Ali tәh sil li, gö zәl- göy çәk qı -
zı nın el adә ti lә gә lin köç mә miş bu vә ziy yә tә düş mә si ana sı Va li dә ni
tәb dәn çı xar mış dı. Nә qә dәr gö tür- qoy et sә dә, Ali dә nin hә rә kә ti ni
bir ya na yo za bil mir di. Ata işin nә yer dә ol du ğu nu bi lәn ki mi qı zı nı ev -
dәn qov du. Ali dә xa la sı gi lә sı ğın dı. Oğ lan evi dә ha di sә dәn xә bәr dar
idi. An caq su sur du lar. Tә nә lәr için dә ay la rı yo la sa lan Ali dә gün lә rin
bi rin dә oğul ana sı ol du. Oğul so ra ğı oğ lan ai lә sin dә ki bu zu sın dır dı.
Ali dә ni kör pә siy lә bir lik dә do ğum evin dәn tәm tә raq la gә lin apar dı lar.
İn di xoş bәxt ai lә lә ri var. Tә әs süf ki, hә mi şә be lә ol mur. 

Nә za kә tin mә hәb bә ti. Ya şı otu zu keç sә dә ai lә qu ra bil mә -
miş di. Sev di yi- gö rüş dü yü oğ lan özün dәn doq quz  yaş ki çik ol du ğun -
dan  oğ lan ai lә si bu iz di va ca qә ti zidd idi. Ai lә sә a dә tin dәn әli ni üzәn
Nә za kәt sev di yi oğ lan dan bir uşaq dün ya ya gә tir di. İlk vaxt lar söz-
 söh bәt, de di- qo du baş alıb get sә dә, az son ra eh ti ras lar so yu du. Üs -
tә lik Nә za kә tin sә mi mi eti ra fı çox qәlb lә ri köv rәlt di: 

– Va hid dәn son ra çә tin ki, ki mә sә isi ni şә bi lәm. Onu çox se vir -
dim. İs tә dim bir uşa ğım ol sun. Öm rü mü Va hi din ya di ga rı nı bö -
yüt mә yә hәsr edim. Qo ca lıq da tәn ha qal ma yım. Ölәn dә da lım ca
ağ la ya nım ol sun.  

Ürә yi ya nan lar da ol du Nә za kә tә, qı na yan lar da. Za man
keç dik cә gәnc qa dı nı ba şa dü şәn lә rin, hә rә kә ti nә qey ri -a di, qey -
ri- nor mal hal ki mi bax ma yan la rın sa yı ço xa lır dı. Kör pә cә oğ lan
isә bü tün bun lar dan xә bәr siz bö yü yür dü. Bir il son ra eşit dik ki,
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Nә za kәt ikin ci uşa ğı dün ya ya gә ti rib. – İs tә yir dim qı zım da ol -
sun, –  de yә o, tә nә vu ran la ra ca vab ve rir di. Öz hә rә kә tin dә
zәr rә qә dәr qә ba hәt gör mür dü.

Oğul- qız ana sı ol maq ar zu su bә şә ri is tәk dir, mü qәd dәs duy ğu -
dur. Bu ar zu han sı qa dın qәl bi nin qa pı la rı nı döy mә yib?! La kin qoy nә -
za kәt lәr mәn dәn in ci mә sin lәr, bir azәr bay can lı qı zı ki mi mәn bu yol la
nә sil ar tır ma ğın tә rәf da rı de yi lәm. Xal qı mın adәt -ә nә nә si nә dә rin hör -
mә tim var. Nә za kә ti vә Nә za kәt ki mi lә ri ni ba şa düş sәm dә, on la rın
hә rә kәt lә ri nә haqq qa zan dı ra bil mi rәm. Gö rә sәn sa bah bu uşaq la rın
“a ta mız kim dir?” su a lı na o nә ca vab ve rә cәk? Bir onu bi li rәm ki, doğ -
du ğu uşa ğı xәs tә xa na da ca atan qa dın lar la mü qa yi sә dә Nә za kәt ki mi
ana lar qat- qat yük sәk dә da ya nır lar. İn sa nın sa ba hı üçün na ra ha tıq sa,
bu gün tәk ana la ra da, on la rın öv lad la rı na da, ye tim lә rә vә kim sә siz -
lә rә dә diq qәt vә qay ğıy la ya naş ma lı yıq. Tәk ana la rın var lı ğı nı mil li
qey rә ti nә sı ğış dı ra bil mә yәn xalq on la rı mey da na gә ti rәn so si al- ic ti-
 mai sә bәb lә ri ara dan qal dır ma lı dır.  

Ha mı mı za mә lum dur ki, tәk ana la rın hü qu qu  döv lәt tә rә fin dәn
qo ru nur. La kin hu ma nist bil di yi miz bir sı ra qa nun lar bu sa hә dә tә zad -
lı, zid diy yәt li vә ziy yәt ya rat mış dır. Be lә ki, döv lәt tә rә fin dәn ana lıq
mә zu niy yә ti bi tәn dәn son ra uşa ğı üç ya şa can sax la maq üçün ay da
35 ma nat mü a vi nәt tә yin olu nub. Bu nun la әla qә dar ola raq uşaq bağ -
ça la rı nәz din dә ki kör pә lәr ev lә ri nin sa yı azal dı lıb. Axı, han sı ana is tә -
mәz ki, öv la dı nı özü bö yüt sün, tәr bi yә si nә özü nә za rәt et sin. Bu
qa nun  әr li qa dın lar üçün çox әl ve riş li dir. Tәk ana lar isә 35 ma nat dan
әla vә cә mi 20 ma nat mü a vi nәt alır lar. De mә li, ay da cә mi 55 ma nat.
Tә bii ki, on lar bu cü zi mәb lәğ lә do la na bil mir lәr. İş lә mәk vә kör pә lә -
ri nin tәr bi yә si ni baş qa la rı na hә va lә et mәk la zım gә lir. İki -üç növ bә li iş -
dә ça lı şan lar is tәr -is tә mәz sü dә mәr kör pә lәr evi nә mü ra ci әt et mә li
olur lar. Göz dәn uzaq, kö nül dәn iraq,– de yib lәr. Bә zi ana lar bun dan
son ra uşa ğın dan bir dә fә lik so yu yur vә onu ömür lük döv lә tin hi ma yә -
si nә ve rir. Yax şı ol maz mı ki, hö ku mә ti miz diq qә ti ni tәk ana la ra vә әr -
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siz qa dın la ra yö nәlt sin, in sa nın in san ki mi bö yü mә si na mi nә mü әy -
yәn gü zәşt lә rә get sin?! Mә sә lәn, kör pә si ni bağ ça ya şı na çat dı ra na -
dәk be lә qa dın la rın әsas iş ye rin dә or ta ay lıq ma a şı 100 fa iz
sax la nıl sa, bun dan yal nız qa za na rıq.  

El şә nin ana sı. Ana sı El şә ni sü dә mәr kör pә lәr evi nә mü vәq qә ti
sax lan ma ğa ver miş di. Za man keç dik cә ana öv la dın dan so yu du vә onu
bir dә fә lik unut du. Uşa ğın 3 ya şı ta mam ol sa da, ana gә lib çıx ma dı. Mi -
lis or qan la rı nın ax ta rı şı nә ti cә ver mә di. Ana ta pıl ma dı ki, ta pıl ma dı. El -
şә ni qay da üz rә bö yük yaş lı lar üçün olan uşaq evi nә kö çür dü lәr. Ana sı
El şә ni bir dә mәh kә mә dә, müt tә him lәr kür sü sün dә otur du ğu za man
xa tır la dı. Bu na nә cib qa dın ha kim lә rә bil dir di ki, uşaq evin dә az yaş lı
oğ lu var dır. Qa nun üz rә cә za sı azal dıl dı. Bu qa nun mәq bul dur mu? 

Bir dә fә mәr kә zi te le vi zi ya ilә Mosk va da kı uşaq ev lә rin dәn bi -
ri nin di rek to ru da nı şır dı. O qeyd et di ki, ata -a na la rı nın sağ lı ğın da ar -
tıq üçün cü nәs lin ye tim xa na da bö yü dü yü ai lә lәr var. Bu, dәh şәt li
fakt dır. Di rek to run bir fik ri ni unu da bil mi rәm: va li deyn nә va zi şin dәn
mәh rum olan, ai lә qay ğı sı gör mә yәn, in ku ba tor cü cә lә ri ki mi ümu mi
ta van al tın da bö yü yәn uşaq lar da in cә duy ğu lar, in sa ni hiss lәr zә if in -
ki şaf edir. Hә min oğ lan vә qız lar  çox vaxt bö yü yәn dә acıq lı, ha mı dan
qi sas al ma ğa ha zır olan bәd xah la ra çev ri lir lәr. 

Hә yat gös tә rir ki, әn mü a sir tәc hi zat lı, әn ali cә nab tәr bi yә çi lә ri
olan uşaq ev lә ri be lә tәr bi yә pro se sin dә heç vaxt ai lә oca ğı nın ye ri ni
ve rә bil mir. Hәt ta әn pi si nin be lә. Gö rü nür, elә bu mü la hi zә lә rә әsa -
sәn dә, in di öl kә dә ai lә tip li in ter nat lar, uşaq ev lә ri ya rat maq pro se si
ge niş lә nir. Res pub li ka mız da da bu sa hә dә ilk ad dım lar atı lır. Ba kı da
ai lә tip li uşaq ev lә ri tik mәk nә zәr dә tu tu lur. 

...Ba kı şә hә rin dә ki sü dә mәr kör pә lәr evin dәn ağır tә әs sü rat la
ay rı lır dım. Bә lәk dә ki kör pә lә rin sә si ha ray zәn gi nә çev ri lib uğul da yır -
dı qu laq la rım da. Buy ru ğa mün tә zir da yan mış kör pә lә rin  (2-3 yaş lı la -
rın) mә sum ba xış la rı nı unu da bil mir dim. Yol ge dә- ge dә dü şü nür düm
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ki, ta le yin tә za dı na bax, bir qa dın il lәr lә öv lad in ti za rın da qov ru lur,
kör pә sә si nә, kör pә nә fә si nә hәs rәt qa lır, di gә ri isә dün ya ya gә tir di -
yi öv la dı ar tıq yük ki mi atır. Bu gün yal nız res pub li ka mı zın pay tax tın -
da öv lad lı ğa uşaq gö tür mәk üçün 400 ai lә növ bә yә da ya nıb.  

Öm rü nü tәk ya şa ma ğa mәh kum ol muş qız la rı mı zın, öv lad la rı nı
tәk bö yüt mә yә mәc bur qal mış qa dın la rın xoş bәxt ai lә qu ra bil mә mә -
si ki min gü na hı dır gö rә sәn? Öz lә ri nin mi? İş siz li yin uc ba tın dan vә tәn -
dәn ay rı dü şәn oğ lan la rı mı zın mı? Yox sa cә miy yә tin? Bәl kә zә ma nә nin
gü na hı dır bu? 

Res pub li ka Xalq Tәh si li Na zir li yin dә eşit di yim әh va lat mә nә da -
ha dәh şәt li tә sir ba ğış la dı. 

Әzi zә nin uşaq la rı. Gün lә rin bi rin dә hә min na zir li yә Nax çı van
MSSR-in İliç ra yo nun dan (in di ki Şә rur ra yo nu – M.S.) 5 uşaq lı bir qa -
dın gә lib. Mә lum olub ki, әri ai lә si ni atıb, Ru si ya ya ge dib. Qa yı na na da
gә li ni ilә nә vә lә ri ni ev dәn qo vub ki, oğ lum ge dәn dәn son ra mә nә bo -
ğaz or ta ğı  la zım de yil. Nә uşaq la rın göz yaş la rı, nә dә gә li nin yal va -
rış la rı bu hik kә li qa rı nın qәl bi ni yum şal da bil mә yib. Beş kör pә si lә
çöl lәr dә qa lan 26-27 yaş lı gә lin Ba kı ya üz tu tub.  Әzi zә nin kör pә lә ri -
ni mü vәq qә ti ola raq uşaq ev lә ri nә yer lәş di rib lәr, özü nә iş, ya taq xa na -
da yer ve rib lәr. Әzi zә nin mad di vә ziy yә ti yax şı laş dıq ca kör pә lә ri ni
bir- bir uşaq ev lә rin dәn gö tü rüb öz ya nı na gә ti rib, ye ni dәn bir oca ğın
ba şı na yı ğı şıb lar. 

...Do ğum evi nin pәn cә rә lә rin dәn bir kör pә sә si dal ğa la nıb ya -
yı lır: in qә ә ә ә ә ә... Bu sәs dә qo ca dün ya ya mey dan oxu yan, ha mı nı
hu ma niz mә sәs lә yәn bir xә bәr dar lıq var: dün ya ya İN SAN gә lir! Dün -
ya ya İN SAN gә lir! !! 

“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 9-10  1990-cı il, sәh.32-33
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UŞAQLARIMIZ HARADA 
OYNASINLAR ?

Doğ ma Ba kı mız gün dәn- gü nә bö yü yür. Şә hәr dә ye ni ya şa yış
mә hәl lә lә ri, qә sә bә lәr sa lı nır. La kin nә dәn sә bu mә hәl lә lәr dә uşaq lar
üçün oyun mey dan ça la rı, is ti ra hәt gu şә lә ri ayır maq vә tik mәk “yad -
dan çı xır”. Bi na in şa olu nar kәn bu mәq sәd lәr lә boş qo yul muş  ki çi cik
sa hә lәr az keç mә miş ba xım sız lıq üzün dәn zi bil li yә çev ri lir, ona gö rә dә
nә uşaq la rın, nә dә bö yük lә rin is ti ra hәt vә әy lәn cә si üçün ya rar lı ol -
mur. Әn yax şı hal da hә min sa hә lәr aşa ğı mәr tә bә lә rin sa kin lә ri tә rә -
fin dәn çә pә rә alı na raq ye rin dә bağ ça sa lı nır. Ya xud bu yer dә şәx si
ta nış lar üçün qa raj ti ki lir. Әl bәt tә, ya şıl laş dır ma da xe yir xah iş dir, qa -
raj da la zım dır. Bir şәrt lә ki, uşaq la rın oyun -әy lәn cә sa hә lә ri zәbt edil -
mә sin.  

U şaq dün ya sı.  Oyun suz -әy lәn cә siz onun nә gö zәl li yi?! Ya dın -
da nә sax la sın, yad da şın da han sı xa ti rә ni ya şat sın әn adi bә şә ri sә a -
dәt dәn – oy na maq se vin cin dәn mәh rum uşaq? Axı, OYUN yal nız
әy lәn cә de yil. Oyun kör pә nin in san ki mi for ma laş ma mә qa mı dır. Bu
pro ses dә uşaq hәm ya şıd la rı ilә ün siy yәt vәr diş lә ri qa za nır, cә miy yәt -
dә ya şa ma ğı vә öz “mәn ”i ni qo ru yub sax la ma ğı öy rә nir. Oğ lan
vә qız lar cür bә cür oyun lar la әy lә nәr kәn on lar da  hәm dә il kin pe şә
ma ra ğı oya nır, әmәk vәr diş lә ri for ma la şır. 
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U şaq or qa niz mi da im hә rә kәt dә ol ma ğı tә lәb edir. Açıq ha va da
“qaç dı- tut du”,  vo ley bol, bas ket bol, fut bol vә di gәr id man oyun la rı
uşaq la rın sağ lam lı ğı na müs bәt tә sir gös tә rir, güm rah bö yü mә lә ri nә
kö mәk edir. On lar da id ma na hә vәs oya dır. De dik lә ri mi zi ye kun laş dı ra -
raq bu qә na ә tә gә li rik ki, uşa ğın hәm әq li, hәm dә fi zi ki in ki şa fın da
oyun lar zә ru ri dir. La kin çox tә әs süf ki, bu gün bö yü mәk dә olan nәs -
lin, xü su si lә dә şә hәr uşaq la rı nın oy na maq üçün şә ra it lә ri yox dur. Son
il lәr dә hә yәt an la yı şı hә ya tı mız dan, mә i şә ti miz dәn il dı rım sü rә ti lә
uzaq la şır. Vә hә yәt siz çox mәr tә bә lә rin sa yı ar tdıq ca bir sı ra mә nә vi
dә yәr lә ri iti ri rik. Hә yәt lә rin sa yı azal dıq ca әnә nә vi qon şu luq mü na si -
bәt lә ri dә so yu yur, qa pı bir qon şu lar get- ge dә yad la şır lar. Hә yәt siz bi-
 na lar da, dörd di var ara sın da bö yü yәn uşaq lar sa ev dә na dinc lik
edir, bö yük lә ri zin ha ra gә ti rir lәr. Hәr dә fә pil lә kәn dә, ya xud lif tin qar -
şı sın da oy na yan kör pә lә ri, top la şıb söh bәt edәn ye ni yet mә lә ri gö rәn -
dә ürә yim ağ rı yır. Ni yә bu gö zәl oğ lan vә qız la rın oy na ma sı,
әy lәn mә si, de yib- gül mә si, bir söz lә, öz uşaq öm rü nü ya şa ma sı üçün
hә yәt yox dur? On -on iki doq quz mәr tә bә li bi na nın sa lın dı ğı әra zi dә
müx tә lif id man qur ğu la rı qu raş dır maq, mey dan ça lar sal maq, is ti ra hәt
gu şә lә ri ayır maq, ağac әk mәk ol maz dı mı? 60-cı il lәr dәn üzü bә ri Ba -
kı da ti ki lәn bi na la ra, sa lı nan ye ni ya şa yış mә hәl lә lә ri nә ba xan da ada -
mı hey rәt bü rü yür.  Nә mik ro ra yon lar da, Әh mәd li dә, Ya sa mal da, nә
dә şә hә rin mәr kәz his sә sin dә yu xa rı da sa da la dıq la rı mı za rast gә li rik.
Hal bu ki öl kә nin di gәr bö yük şә hәr lә rin dә sa lı nan ya şa yış mә hәl lә lә ri
sa kin lә rә xid mәt ba xı mın dan il dәn -i lә tәk mil lә şir. Mosk va, Le ninq rad
(in di ki Sank t-Pe ter burq – M.S.), Ki yev, Minsk şә hәr lә rin dә ki ye ni qә -
sә bә lәr әra zi ge niş li yi, ya şıl lı ğı, oyun -id man mey dan ça la rı, hә yәt- ba -
ca sı ilә qib tә his si do ğu rur. Bәs biz dә ni yә be lә de yil? Şә hәr sal ma
sa hә sin dә ki tә sәr rü fat sız lı ğı mız, nöq san la rı mız nә ilә bağ lı dır? La yi -
hә lә rin zә if li yi ilә mi, yox sa ti kin ti iş lә ri nin key fiy yәt siz li yi ilә? Bәl kә iq -
ti sa di im kan sız lıq la?.. Bu dü şün cә lәr lә Ba kı Şә hәr Döv lәt La yi hә
İn sti tu tu na üz tut dum. İlk ön cә şә hәr sal ma üz rә la yi hә nin baş me ma rı Qә -
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zәn fәr Qu li yev lә gö rüş dük. O de di: 
– Biz la yi hә dә de di yi niz ob yekt lә rin ha mı sı nı nә zәr dә tu tu ruq.

La kin ti kin ti mә dә niy yә ti aşa ğı ol du ğun dan sa lı nan ye ni ya şa yış mә -
hәl lә lә ri nin  gör kә mi ürә ka çan ol mur. Ya şıl laş dır ma ida rә si öz öh dә -
si nә dü şәn vә zi fә ni ye ri nә ye tir mir. Ba xım sız lıq nә ti cә sin dә boş
sa hә lә ri ay rı -ay rı adam lar zәbt edir, çә pә rә ala raq әkir- be cә rir. As falt -
lan mış sa hә yә key fiy yәt siz  as falt dö şәn di yin dәn az son ra ya ğış dan-
 qar dan aşın ma ya mә ruz qa lır. Key fiy yәt ol ma yan yer dә han sı
gö zәl lik dәn da nış maq olar?! 

Növ bә ti mü sa hi bim la yi hә in sti tu tu nun baş mü hәn di si Te o dor
Şa rins ki ol du.  

– Bi zim in sti tu tun ha zır la dı ğı la yi hә lәr dә is tәr qo ca lar,  is tәr sә
dә uşaq lar üçün hәr şә ra it –is ti ra hәt vә id man gu şә lә ri nә zәr dә tu tu-
 lur. Bü tün xәrc lәr he sab la nıb la yi hә sme ta sı na da xil olu nur. La kin bu-
 ra da iş lә di yim 40 il әr zin dә elә bir ha di sә xa tır la mı ram ki, ti kin ti
tәş ki lat la rı bi zim tә lәb lә ri mi zi tam ye ri nә ye tir sin lәr. Dörd di va rı hö rüb,
qa pı- pәn cә rә ni qo yan ki mi qış qı rır lar ki, bi na nı tәh vil alın. La yi hә lә ri -
miz heç vaxt tam şә kil dә hә ya ta ke çi ril mir. Çün ki in şa at pro se sin dә iş -
ti rak edәn tәş ki lat lar mә su liy yәt hiss et mir lәr.  

Şә hәr sal ma üz rә mü tә xәs sis lә rin gös tәr dik lә ri bir sı ra la yi hә lәr
on la rın de dik lә ri ni tәs diq edir di. Me mar Q.Qu li ye vin la yi hә si әsa sın da
Şıx çi mәr li yi ya xın lı ğın da sa lı na caq ye ni ya şa yış mas si vi, Ba dam dar da
ti ki lә cәk mik ro ra yon. .. İd man mey dan ça la rı, ho vuz lar, mә dә ni- mә i şәt
ob yekt lә ri, ti ca rәt şә bә kә lә ri, klub- ki tab xa na, hәt ta fu ni kul yor. .. La yi -
hә lә rә bax dıq ca ada mın ürә yi açı lır. 

Me mar Әli bәy Nov ru zi nin “Ya şa yış par kı” la yi hә si şә hәr sal ma -
da ye ni kon sep si ya dır. O, beş qrup   ya şa yış bi na sın dan iba rәt dir. Bi -
na la rın bi rin ci vә ikin ci mәr tә bә lә rin dә ma ğa za lar, mә i şәt xid mә ti
ob yekt lә ri, ki no te atr, uşaq bağ ça sı vә s. yer lә şir. Әra zi dә iki mәk tәb
ol sa da, bu ra da ha sa ra alın mış mәk tәb ya nı id man -o yun mey dan ça la rı
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yox dur. Ya şa yış par kı nın or ta sın da ori ji nal bir coğ ra fi park var dır – bü -
tün oke an la rı vә al tı qi tә si ilә bir gә Yer kü rә si. Ge niş әra zi üçün nә -
zәr dә tu tul muş  bu coğ ra fi park da mәk tәb li lәr dün ya sә ya hә ti nә çı xa
bi lәr lәr. Me ma rın fik rin cә, hәr qi tә nin flo ra vә fa u na sı bu ra da öz әk -
si ni tap ma lı dır. “Qi tә” lәr dә ki ka fe lәr dә sә ya hәt çi lә rә mәhz hә min öl -
kә lә rә mәx sus ku li na ri ya mә mu lat la rı tәk lif edil mә li, sә ciy yә vi mu si qi
sәs lәn di ril mә li dir. Bir söz lә, coğ ra fi park әsl na ğıl lar alә mi dir. Bir dә fә
bu ra ya sә ya hә tә çı xan uşaq Yer kü rә si nin coğ ra fi ya sı ba rә dә il lәr lә
mәk tәb dә öy rәn dik lә rin dәn qat- qat güc lü tә әs sü rat ala caq. Gö rә sәn,
әla qә dar tәş ki lat lar uşaq la rı mız üçün әsl töh fә ola bi lә cәk bu sa yaq la -
yi hә lә ri hә ya ta ke çir mәk haq qın da nә vaxt dü şü nә cәk lәr? Ә. Nov ru zi -
nin uşaq la ra bö yük mә hәb bә tin dәn qay naq la nan aka de mi ya tip li uşaq
bağ ça sı nın la yi hә si dә no va tor me ma rın uğur lu әsәr lә rin dәn dir. 

Me mar la rı mı zın ya ra dı cı lı ğı ilә ta nış ol duq ca ne çә- ne çә be lә dә -
yәr li la yi hә lә rin ka ğız üzә rin dә qal dı ğı nın şa hi di olu ruq. Hәr dә fә dә
dә rin tә әs süf his si ke çir mi şik. Axı, in san kör pә lik dәn me mar lıq abi dә -
lә ri ilә ta nış olur.  Me mar lıq uşa ğın tә fәk kü rü nә, his siy ya tı na tә sir edir.
Şә hәr vә kәnd lә rin me mar lıq abi dә lә ri, ya şa yış vә is teh sa lat bi na la rı -
nın qu ru lu şu, gör kә mi, me bel, mә i şәt әş ya la rı, yol la rın vә hә yәt -ba -
ca nın ne cә li yi uşa ğın in ki şa fın da si lin mәz iz lәr bu ra xır. On da gö zәl lik
duy ğu su oya dır, zövq for ma laş dı rır. Uşaq lıq dan an caq ey ni tip li pa nel
ev lәr gö rәn şәxs bö yü yüb vә zi fә ba şı na ke çәn dә dә rast laş dı ğı xa ra -
ba lıq lar, bәr bad yol lar, zi bil li hә yәt lәr onu na ra hat elә mir. Çün ki o bu -
na adәt et miş dir. Nә si hәt çi lik lә, qu ru tәb li ğat la in sa na gö zәl lik
duy ğu su aşı la maq müm kün de yil dir. Uşaq gö zәl li yi gö züy lә gö rüb, qәl -
biy lә, bü tün var lı ğıy la duy ma lı dır. Uşaq da gö zәl li yә hey ran lıq his si,
qay ğı keş lik his si tәr bi yә et mәk va cib dir. Hәm ağı la, hәm qәl bә tә sir
gös tә rәn me mar lıq sә nә ti bü tün dövr lәr dә cә miy yә tin güz gü sü ol -
muş dur. Bu gün dә o,  cә miy yә ti mi zin ic ti ma i- si ya si vә iq ti sa di  in ki -
şaf sә viy yә si ni özün dә әks et di rir. 

“U şaq lar gә lә cә yi miz dir!” – de yi rik sә, gә rәk gә lә cә yi miz olan
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ba la la rın hәr tә rәf li in ki şa fı nın qay ğı sı na qal ma ğı da ba ca raq. Yox sa,
hәr dәn ada ma elә gә lir ki, bu şü ar da kı hik mә ti unut ma maq üçün
onu be lә tez- tez tәk rar edi rik. Şәx siy yә tin in ki şa fın da mü hüm
ro la ma lik oyun vә әy lәn cә lә ri, şә ra i ti vә әt raf mü hi ti nә zәr dә
tu ta raq bir da ha әla qә dar tәş ki lat lar dan so ruş maq is tә yi rәm: –
Uşaq la rı mız ha ra da oy na sın lar?? 

“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 4  1991-сi il, sәh.1 
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MÖCÜZƏLƏR REALLAŞIR
Mü a sir el min in di -in di qә bul et di yi rәm mal la rın, mü nәc -

cim lә rin, sehr baz la rın, ca du gәr lә rin var lı ğı bi zә uşaq lıq dan
bәl li dir: sehr li na ğıl lar dün ya sın dan. Dö yü şün so nu nu irә li cә -
dәn xә bәr ve rәn rәm mal la rın bә si rә ti nә, in san la rı til si mә sa -
lan ca du gәr lә rin sehr baz lı ğı na, öz ira dә si lә la zım gәl dik dә
tә bii qüv vә lә ri be lә hә rә kә tә gә ti rә rәk mö cü zә gös tә rәn qәh -
rә man la rın qüd rә ti nә dö nә- dö nә hey ran qal mı şıq. Hә lә uçan
xal ça lar, qeyb dәn gә lәn sәs lәr, öz -ö zü nә alov la nıb ya nan
ocaq lar, kә nar mü da xi lә ol ma dan öz ba şı na  ye ri ni dә yi şәn әş -
ya lar, nә ha yәt, sә ma da uçan boş qab lar bi zi ne cә hey rә tә sa -
lıb?!  Kör pә qәl bi miz dә qor xu qa rı şıq ma raq his si dә baş
qal dı rıb o na ğıl lar dün ya sıy la ta nış lıq dan son ra. Oxu duq -
la rı mı zın, eşit dik lә ri  mi zin ox şa rı  na rast gәl mәk ümi -
diy lә uşaq göz lә ri mi zi hә ya ta da ha ge niş aç mı şıq.
Mö cü zә ax tar mı şıq.

Ta qә dim lәr dәn özü nü dәrk in sa nın ali ar zu su olub. Bi ru -
ni, İbn Si na, Şәms Tәb ri zi, Әbu Sә id, Mes mer vә baş qa gör -
kәm li şәx siy yәt lәr ba rә sin dә ki xa ti rә lәr, rә va yәt lәr, on la rın
al tın cı his sә ma lik ol ma la rı gös tә rir ki, bü tün dövr lәr dә ka mil -
li yә çat mış adam lar ya şa yıb. Әs rlәr bo yu  özü nü dәrk yo lun da
in san la rın top la dı ğı tәc rü bә lәr şa man lıq, tsi- qun, su fizm, yo -
qa vә di gәr mәk tәb lә ri mey da na gә ti rib. Ek stra sen so ri ya ter-
 mi ni son 20 il dә po pul yar laş sa da, el min әsa sı e.ә. IV әs rdә
fi lo sof Әrәs tun (A ris to tel) tә rә fin dәn qo yul muş dur. Bu sa hә dә
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ilk el mi tәc rü bә lә ri isә is veç rә li hә kim T.Pa rat sels apar mış dır.
Ek stra sen so ri ya la tın sö zü olub, “eks tra” - yük sәk, fit ri, kә nar,

xa ric; “sen sus” - qav ra ma, hiss et mә, duy ma de mәk dir. Ek stra sens
de dik dә yük sәk hәs sas lı ğa ma lik, uzaq dan hiss edәn, fit ri hәs sas
adam nә zәr dә tu tu lur. Mü a sir ek stra sen so ri ya el mi hәm dә qә dim Mi -
sir ka hin lә ri nin, Mi di ya mann la rı nın, hind yoq la rı nın, Çin tәr ki dün ya -
la rı nın, şa man la rın ru hi vә mә nә vi in ki şaf yo lun da әl dә et dik lә ri
mö cüz vәr diş lә ri tәd qiq et mәk lә mәş ğul dur. Xalq na ğıl la rı na vә qә -
dim das tan la ra diq qәt ye tir sәk, mö cü zә lәr gös tә rәn qәh rә man la rın
әs lin dә öz bi o sa hә lә ri ni ida rә edә bil mә lә ri sa yә sin dә adi in san lar dan
fәrq li nә ti cә lә rә na il ol duq la rı nı gö rә rik. On la rın gü cü bә si rәt göz lә ri -
nin açıq lı ğın da dır.   Mü qәd dәs ki tab lar da haq qın da bәhs olu nan pey -
ğәm bәr lә rin qüd rә ti lә baş ve rәn mö cü zә lәr dә ka mil li yә çat mış
in sa nın öz ru hu nu, yә ni bi o sa hә si ni güc lәn dir mәk he sa bı na ağ la gәl -
mәz iş lәr gör mәk im ka nın dan xә bәr ve rir. 

Bü tün bi o lo ji var lıq la rın әt ra fın da özü nә mәx sus bi o sa hә ol du ğu
ya şa dı ğı mız XX әs rin son onil lik lә rin dә tam tәs di qi ni ta pıb, müx tә lif
ci haz lar va si tә si lә hә min sa hә nin fi zi ki xas sә lә ri yox la nı lıb, şәk li çә ki -
lib. .. Әs lin dә SSRİ- dә bu sa hә yә da ir tәd qi qat lar hә lә 1917-ci il Ok-
 tyabr in qi la bın dan az son ra da vam et di ril mә yә baş la mış dı, la kin
bol şe viz min kom mu nist - ate ist ide o lo gi ya sı nın tә lә bi nә uy ğun ola raq
nә pro se sin özü, nә dә әl dә edi lәn nә ti cә lәr ba rә dә ge niş xalq küt lә -
lә ri nә heç bir mә lu mat, açıq la ma ve ril mir di. Uzun il lәr bo yu SSRİ
El mlәr Aka de mi ya sı nın müx tә if in sti tut la rın da ek stra sen so ri ya vә pa -
rap si xo lo gi ya ya aid müx tә lif ek spe ri ment lәr apa rıl mış dır. Alim lәr in sa -
nın vә di gәr can lı la rın әt ra fın da kı bi o sa hә nin, maq nit dal ğa la rı nın
xü su siy yәt lә ri ni öy rә nir vә bu sa hә lә rin in sa nın da xi li or qan la rı vә xa -
siy yә ti ilә, o cüm lә dәn әt raf mü hit lә әla qә lә ri ni izah et mә yә ça lı şır dı -
lar. Am ma tәc rü bә lәr ta ma mi lә “mәx fi” sax la nı lır dı. Son il lә rin aş kar lı ğı
öz işı ğı nı bu sa hә nin üzә ri nә dә sal dı. Ek stra sens lә rin möv cud lu ğu
rәs mi şә kil dә eti raf olun du. Mәt bu at dan al dı ğı mız mә lu mat la ra gö rә,
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ha zır da SSRİ- dә ya rım mil yo na dәk pe şә kar ek stra sens, rәm mal, tә -
bib, mü nәc cim vә ca du gәr var dır. 

İn di öl kә dә in san- tә bi әt, in san- can lı alәm, in san -in san, in san-
 kos mos ki mi әla qә lәr is ti qa mә tin dә tәd qi qat lar gü nü- gün dәn ge niş -
lәn di ri lir. Di gәr kos mik si vi li za si ya lar la әla qә ya rat maq mәq sә di lә
ek stra sens lә rin föv qәl im kan la rı na  mü ra ci әt olu nur, bu va si tә dә sı -
naq dan çı xa rı lır. Gә lә cәk dәn xә bәr tut maq üçün mü nәc cim lәr dәn is -
ti fa dә edi lir. İn san psi xi ka sı nın әn mü әm ma lı tә za hür lә rin dәn olan
hip noz, hi ro man ti ya (fal çı lıq), hi ro lo gi ya (gә lә cә yi gör mәk), ek stra -
sen so ri ya, hәm çi nin pol ter qayst (yә ni әş ya la rın öz ba şı na yer dә yiş mә -
lә ri, öz -ö zü nә alı şıb- yan ma lar, “qeyb ”dәn gә lәn sәs lәr, qey ri -a di işıq
pa rıl tı la rı, qo loq ra fik tәs vir lә rin zü hu ru, bo ru lar tam sa la mat ol du ğu
hal da mәn zi li su bas ma sı vә s. bu ki mi ha di sә lәr) bu gün tәd qi qat çı -
a lim lә rin diq qәt mәr kә zin dә dir. La kin gә lә cә yi gör mәk qa bi liy yә ti ilә
bü tün dün ya da mәş hur olan Van qa, Nost ra da mus fe no men lә ri hә lә ki,
tә ba bәt el mi üçün “sirr” ola raq qa lır.  

Azәr bay can da da lap qә dim dövr lәr dәn fit rә tәn qey ri -a di qa bi -
liy yә tә ma lik olan, “bi li ci”, “ba xı cı”, “fal çı” ad lan dı rı lan adam lar olub.
Bә zәn bu adam la rı mis ti ka ya çe vi rib lәr, on la rın qüd rә ti ni ila hi qüv vәy -
lә bağ la yıb lar. La kin fakt bu dur ki, hә min şәxs lәr olub vә adam la ra
kö mәk edib lәr. Cid di qa da ğan il lә rin dә be lә “fi lan kә sә ver gi ve ri lib,
da va- dәr man sız fi lan dәr di sa ğal dır” xә bә ri ni dә fә lәr lә eşit mi şik. İna -
nan ina nıb, inan ma yan öz  әqi dә sin dә qa lıb. Bu gün sә vә ziy yәt dә yi -
şib. Res pub li ka mız da rәs mi qey diy ya ta alın mış  Azәr bay can Xalq
Bi li ci lә ri vә Ek stra sens lә ri İt ti fa qı ya ra dıl mış dır. İt ti fa qın pre zi den ti ek s -
tra sens Eti bar El kin dir. Tәş ki lat Ba kı El mi- Tәd qi qat Trav ma to lo gi ya vә
Or to pe di ya İn sti tu tu nun bi na sın da yer lә şir. Ke çәn il dәn fә a liy yәt gös -
tә rәn “İn san” el mi mәr kә zi dә İt ti fa qın tәr ki bi nә da xil ol muş dur. 

Azәr bay can Xalq Bi li ci lә ri vә Ek stra sens lә ri İt ti fa qı kö nül lü ic ti-
 mai tәş ki lat dır. Mәq sә di mә nә vi in ki şaf әsa sın da fi zi ki vә әx la qi cә -
hәt dәn hәr tә rәf li in ki şaf et miş şәx siy yәt ye tiş dir mәk yo lu ilә
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vә tәn daş la rı sağ lam laş dır maq dır. O, xalq küt lә lә ri ilә vax ta şı rı gö rüş -
lәr ke çi rә cәk, mü za ki rә vә dis put lar, mü şa vi rә vә se mi nar lar, xü su si
tәd ris kurs la rı tәş kil edә cәk, yer lәr dә ma raq lar üz rә klub lar, müx tә lif
bir lik lәr ya ra da caq dır. Bi o e ner ji, ener ji in for ma si ya mü ba di lә si, ek stra -
sen so ri ya vә pa rap si xo lo gi ya ya aid tәd qi qat vә tәd bir lәr dә Azәr bay -
ca nın mә na fe yi ni qo ru maq İt ti fa qın әsas vә zi fә lә rin dәn dir. Adam la rın
can sağ lı ğı nın möh kәm lәn di ril mә si nә, iş qa bi liy yә ti nin vә әmәk mәh -
sul dar lı ğı nın ar tı rıl ma sı na kö mәk et mәk, on lar da yük sәk mә nә vi key -
fiy yәt lә ri for ma laş dır maq, bir söz lә, fi zi ki-p si xi- mә nә vi cә hәt dәn
sağ lam olan fә al ic ti mai nәs lin ye tiş di ril mә si ek stra sens lә ri mi zin әsas
qay ğı la rın dan dır. İt ti fa qın әmәk daş la rı ek stra sen so ri ya vә psi xot ro ni -
ka sa hә sin dә qa bi liy yә ti olan, nә sil dәn- nәs lә ötü rü lәn qey ri -ә nә nә vi
bi lik lә rә vә vәr diş lә rә ma lik adam la rın aş kar edil mә si, on la rın qa bi liy -
yәt lә ri nin hi ma yә si, in ki şaf et di ril mә si, hә yat da tәt bi qi vә mü ka fat -
lan dı rıl ma sı ilә dә mәş ğul ola caq lar. Ek stra sen so ri ya nın әnә nә vi
ol ma yan bi lik sa hә lә ri ni ge niş xalq küt lә si nin xid mә ti nә yö nәlt mәk,
can lı alә mә qar şı yö nәl dil miş ca du gәr lik, sehr baz lıq, elә cә dә
psi xot ro ni ka vә ener ji in for ma si ya mü ba di lә si üz rә әzab ve ri ci,
an ti hu ma nist ek spe ri ment lәr apa rıl ma sı na qar şı mü ba ri zә dә Azәr -
bay can xalq bi li ci lә ri vә ek stra sens lә ri nin mә ra mı dır. Ay rı -ay rı şәxs lәr
tә rә fin dәn baş ve rә bi lә cәk şar la tan lıq vә su i -is ti fa dә fakt la rı nın qar -
şı sı nı al maq üçün AX BEİ res pub li ka nın bü tün ek stra sens, pa rap si xo -
loq vә bi li ci lә ri nin fә a liy yә ti nә nә za rәt edә cәk dir. 

Ha zır da ilk ad dım la rı nı atan Azәr bay can Xalq Bi li ci lә ri vә
Ek stra sens lә ri İt ti fa qı nın tә şәb bü süy lә Ba kı da kurs lar tәş kil edi lә rәk
özün dә güc lü bi o sa hә hiss edәn adam la ra dәrs ke çi lir. Üç ay lıq kurs
müd dә tin dә hә min mü da vim lә rә alim vә hә kim lә rin rәh bәr li yi ilә
ek stra sen so ri ya nın hә lә lik tә ba bәt his sә si (gә lә cәk dә ma gi ya his sә si -
nin tәd ri si dә nә zәr dә tu tu lur) tәd ris edil miş, ana to mi ya vә fi zi o lo gi -
ya dәrs lә ri ke çil miş dir. Kur su bi ti rәn lәr әsa sәn tex ni ki vә tib bi
ek stra sen so ri ya ilә mәş ğul olur lar.  

İt ti fa qın pre zi den ti Eti bar El kin lә gö rüş dük. O de di:  
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- Bu gün İt ti fa qı mı zın 50-yә ya xın üz vü var. Әsas mәq sә di miz
adam la rın ağ rı -a cı la rı nı azalt maq, on la rı gü lә rüz vә xoş bәxt gör mәk dir.
Ru hu azad ol ma yan şәxs azad ol maz. Ek stra sen so ri ya de yәn dә bә zi lә ri
elә ba şa dü şür ki, söh bәt an caq mü a li cә dәn ge dir. Әs lin dә isә bu çox
ge niş el mdir: ge o lo gi ya, fi zi o lo gi ya, bi o kim ya, tә ba bәt, fi zi ka, psi xo lo -
gi ya vә s. el mlәr dә bu ra ya da xil dir. Mü sa hi bi miz bil dir di ki, ye ni ya ra -
nan İt ti faq hә lә lik dörd әsas is ti qa mәt dә fә a liy yәt gös tә rә cәk dir: 

- bә si rәt, yә ni gә lә cә yi gör mәk, proq noz lar;  
- tib bi ek stra sen so ri ya (an caq mü a li cә vi әhә miy yәt li üsul la rı

tәt biq et mәk);  
- tex ni ki ek stra sen so ri ya (fay da lı qa zın tı la rın ta pıl ma sı, ye ral tı

su la rın aş ka ra çı xa rıl ma sı, bat mış gә mi lә rin vә it miş xә zi nә lә rin ye ri nin
mü әy yәn lәş di ril mә si, mü әs si sә vә tәş ki lat lar da iş yer lә ri nin ağır maq -
nit cә rә yan la rın dan (e ner ge ti ka dan) tә miz lәn mә si, kәnd tә sәr rü fa t ın -
da mәh sul dar l ı  ğ ın ar t ı  r ı l  ma sı ,  tә bi i  fә la kәt lә r in qa baq ca dan
xә bәr ve  r i l   mә si ,  şә hәr sal  ma da bi na la r ın ye r i  n in dә qiq lәş di  -
r i l  mә si  vә s.;  

- nü cum vә xi ro lo gi ya- fi zi o no mis ti ka (o vu cun için dә ki
vә alın da kı xәt lә rә gö rә ada mın xa rak te ri nin, xәs tә li yi nin mü әy -
yәn lәş di ril mә si).  

Hәr gün Azәr bay can xalq bi li ci lә ri vә ek stra sens lә ri nin ya nı na ne -
çә- ne çә adam gә lir. Şә fa ta pan lar da olur, fa lı na ina nan lar da, inan ma -
yıb qa yı dan lar da. Am ma qay ğı dan, diq qәt dәn kә nar da qa lan ol mur. Öz
qüv vә lә ri ni sı na yan ek stra sens lәr mü ra ci әt edәn lә rә kö mәk üçün ba -
ca rıq la rı nı әsir gә mir lәr. ...Kәs kin ağ rıy la mü ra ci әt elә yәn xәs tә ek stra -
sens dәn bi o e ner ji qә bul edir. An lar bir- bi ri ni әvәz et dik cә xәs tә nin ha lı
yax şı la şır. Se ans ba şa ça tır. Pa si yent qә fil dәn “kәşf” edir ki, heç bir ye ri
ağ rı mır. Mö cü zә re al la şır.  

“Yurddaş” qәzeti,
27 mart 1991-ci il,  sәh. 3
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KÖHNƏ HAMAM, KÖHNƏ TAS
20 YANVARDA VӘZİYYӘT NECӘDİR? 

“Ek ran -e fir” qә ze ti nin ön sö zü: 20 Yan var mey da nı şә hә ri -
mi zin şi mal qa pı sı dır. Hә rә kә tin әn in ten siv ol du ğu yol qov şaq la rın -
dan bi ri dir bu mey dan. Sa at da min lәr lә ma şı nın keç di yi be lә bir yer dә
son dә rә cә dә qiq yol in ti za mı ol ma lı dır.  

İn saf xa ti ri nә de yәk ki, mey dan da kı yön dәm siz köşk lәr yı ğış dı -
rıl mış, kü çә al ve ri nә son qo yul muş dur. La kin adı Azәr bay can xal qı nın
qan lı mü ba ri zә ta ri xi nә düş müş 20 Yan var mey da nı la yiq ol du ğu diq -
qәt vә qay ğı nı hә lә dә gör mür. Sәk kiz kü çә nin qo vuş du ğu bu mey dan -
da elә bir hә rә kәt hәrc -mәrc li yi hökm sü rür ki, ağır in san tә lә fa tı ilә
nә ti cә lә nә bi lә cәk qә za la rın baş ver mә di yi nә hәm se vi nir sәn, hәm dә
tә әc cüb lә nir sәn.  

Ma raq lı dır, gün dә üç -beş ma şı nın keç di yi bә zi yol lar da işıq ni -
zam la yı cı sı qu raş dı rıl dı ğı hal da, son dә rә cә mü rәk kәb li yi ilә se çi lәn
be lә bir qov şaq da çox söz- söh bәt dәn son ra nә ha yәt, de di yi miz ava -
dan lıq qu raş dı rıl dı. Gö rü nür, bu da gö zә kül üfür mәk dәn baş qa bir
şey de yil miş. Çün ki bu ni zam la yı cı ya hәf tә lәr lә iş lә mir, iş lә yәn dә dә
da im “Göz lә!” re ji min dә olur. Nә ti cә dә xü su si lә iz di ham sa at la rın da
bö yük tı xac lar ya ra nır. 

Res pub li ka Döv lәt Yol Po li si İda rә si iş çi lә ri nin yo lu hәr gün bu-
 ra dan dü şür. An caq kol di bin dә, yol dön gә lә rin dә pus qu da dur ma ğa
adәt et miş yol po li si nә dәn sә bu ra da gö zә dәy mir. 
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Yol ör tü yü nün bәr bad ol du ğu, ümu mi bir sә li qә siz li yin, pin ti li -
yin baş alıb get di yi 20 Yan var mey da nı bәl kә dә bu acı ta le yi ona gö -
rә ya şa yır ki, ne cә de yәr lәr, onun iki sa hi bi var dır. Yә ni yo lun bir tә rә fi
Ya sa mal, di gәr tә rә fi isә Nә si mi ra yo nu nun әra zi si sa yı lır. Bu ra da de -
yib lәr: iki da yә si olan uşaq kor qa lar.  

Yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, әn in ten siv hә rә kәt olan bu kü -
çә dә pi ya da lar san ki sehr baz lıq edir, sü rәt lә şü tü yәn ma şın la rın ara -
sı ilә bir tә rәf dәn o tә rә fә ke çir lәr. Bu hal isә heç ki mi, hәt ta yol
po li si ni na ra hat et mir.  

Ma raq üçün yo lu har dan gәl di vu rub ke çәn bir ne çә pi ya da ya
– “Nә üçün ye ral tı ke çid dәn is ti fa dә et mir si niz?” – su a lı nı ver dik. Ca -
vab lar ol duq ca kәs kin idi: “Qar daş, o ye ral tı ke çid de di yi niz cә hәn -
nәm әza bı dır, bi zim ora da nә işi miz var? !”  

Doğ ru dan da, bu söz lәr dә bö yük hә qi qәt var dır. 20 Yan var met -
ro stan si ya sı nın üs tü ilә az da ol sa ta nış ol duq. İn di isә gә lin aşa ğı dü -
şәk, hәr şe yi әmәk da şı mız  Mәn zә rә  SA DI QO VA NIN gö zü ilә
gö rәk.  

Xa tır la dı rıq ki, jur na list hәm ka rı mı zın 20 Yan var met ro stan si ya -
sın dan ha zır la dı ğı sü jet bir müd dәt әv vәl Azәr bay can te le vi zi ya sın da
nü ma yiş et di ril miş di. Gö rә sәn, bu müd dәt әr zin dә müs bәt bir ad dım
atı lıb mı? 

Tә әs süf lәr ol sun ki, yox. Odur ki, hә min sü je tin mәt ni ni 
“Ek ran -E fir ”in sә hi fә lә ri nә çı xar ma ğı qә ra ra al dıq: 

– “Met ro nun 20 Yan var stan si ya sı nın ke çid lә rin dә şı dır -
ğı al ver ge dir di. Әr zaq mal la rı sa tan kim, mo bil te le fo nu na
da nış maq üçün müş tә ri ax ta ran kim. Müx tә lif tә yi nat lı mal -
la rın – pal- pal tar, ayaq qa bı, qab- qa caq, cür bә cür mә i şәt әş -
ya la rı nın sa tıl dı ğı ti ca rәt ob yekt lә ri, piş tax ta lar ayaq tu tub
ye ri yir di. Ye ral tı ke çid dә yol ke çәn vә tәn daş lar, met ro ya gә -
lәn sәr ni şin lәr әsl la bi rin tә dü şür, bu ra nın tә yi na tı na uy ğun
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ol ma yan ba za ra rast gә lir di lәr. 
Onu da qeyd edәk ki, Ba kı met ro po li te ni nin di gәr stan -

si ya la rın da ke çi din bir tә rә fi zәbt olun du ğu hal da, 20 Yan var
stan si ya sın da hәr iki tә rәf al ver çi lә rin ix ti ya rı na ve ril miş dir.
Hü nәr is tә yir bu ra dan ke çә sәn. Adam la rın sıx lı ğın dan ya ra -
nan ağır ha va şә ra i ti vә an ti sa ni ta ri ya ke çi di ke çil mәz edir.  

Әl qә rәz, çә tin lik lә yo lu ba şa vu rub met ro stan si ya sı na
da xil ol duq. Mәq sә di miz 20 Yan var stan si ya sın da fa ci ә nin
12-ci il dö nü mü mü na si bә ti ilә gö rü lәn ha zır lıq iş lә ri ni len tә
al maq idi. Stan si ya ya keç mә yә ica zә is tә yir dik ki, qә fil tәz yi -
qә mә ruz qal dıq. Ko bud söz lәr, na la yiq rәf tar, әsәb gәr gin li -
yi so vu şan da bәl li ol du ki, stan si ya nın rә i si Sey ful la Vә li yev
ka me ra mı zı gö rüb bәrk na ra hat olub. Tә әc cüb lәn dik ki, gö rә -
sәn, rә is nә dәn qor xur? Әgәr stan si ya da  hәr şey qay da sın -
da dır sa, bu ra da kı ti ca rәt ob yekt lә ri ha mı sı qa nu ni fә a liy yәt
gös tә rir sә, rә is çә ki li şә ni yә ma ne olur? Nә ha yәt, ra zı lıq alıb
çә ki liş apa ran da gör dük ki, 20 Yan var stan si ya sın da hә lә lik
20 Yan var  ab -ha va sı yox dur. Elә bu ra da ca bir “19 mart ter-
 ro rizm qur ban la rı nın xa ti rә löv hә si” nә, hә lak olan la rın si ya -
hı sı na bax dıq, bir al ver әlin dәn tәr pәn mәk müm kün ol ma yan
gi riş- çı xı şa, ke çi dә... Dü şün dük ki, iraq ol sun, bir dәn tәh lü kә
baş ver sә, ca ma at ne cә tәrk edәr  stan si ya nı? 

Çox say lı in san tә lә fa tı ilә nә ti cә lәn miş met ro da part la -
yış ki mi ağır ha di sә ni ya şa mış 20 Yan var stan si ya sı nın rә i si,
de yә sәn, bu vә ziy yә ti qay da ya sal maq da aciz dir. Ümid qa lır
Ba kı met ro po li te ni nin rәh bәr li yi nә.” 

“Ekran-Efir” qәzeti
23 mart 2002-ci il, sәh.11
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II Bölmә

SƏNƏT ... 
SƏNƏTKARLAR
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MİLLİ  İNCƏSƏNƏTİMİZİN 
TƏDRİSİ

RӘSSAMLIQ

Mil li özü nә qa yı dış, mil li dir çә liş bu gün ümum dün yә vi
pro ses dir. Bü tün xalq lar öz kö kü nә qa yı dır, ta ri xin do lay la -
rın da uzaq düş dü yü ulu әnә nә lә ri nә ye ni hә yat ve rir, qә dim
sә nәt lә ri ni dir çәl dir. Ha mı ça lı şır ki, uzun ta ri xi tә ka mül pro -
se sin dә mil lә ti nin qa zan dı ğı na i liy yәt lә rin, mad di vә mә nә vi
sәr vәt lә rin bir cә si dә unu dul ma sın, yad dan çıx ma sın.

Bәs be lә bir oyan ma, dir çә liş döv rün dә biz dә vә ziy yәt
ne cә dir? Or ta vә ali mәk tәb lә ri miz dә, sә nәt mәk tәb lә rin dә
mil li in cә sә nә ti miz ne cә tәd ris olu nur? Onil lik lәr bo yu
Ә.Ә zim  za dә adı na Rәs sam lıq mәk tә bin dә, M.A .Ә li yev
adı na Azәr bay can Döv lәt Uni ver si te tin dә, Azәr bay can
İn şa at Mü hәn dis lә ri İn sti tu tun da oxu yan tә lә bә lә rә qә dim
Azәr bay can xal ça çı lı ğı, dün ya şöh rәt li mi ni a tü rü müz, zә rif
nәq qaş lıq sә nә ti miz, Әcә mi me mar lı ğı, Sul tan Mә hәm mәd,
Әb dül Mö min, Ağa Mi rәk, Әf şar, Bәh ruz Kәn gәr li, Sәt tar Bәh -
lul za dә ya ra dı cı lı ğı la yi qin cә mi öy rә di lib?  

Bu su al la rı araş dır maq üçün sa hә mü әl lim lә ri nә mü ra ci әt et dik.
İlk hәm söh bә ti miz sә nәt şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Nu rәd din Hә bi -
bov ol du.  
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– Nu rәd din mü әl lim, siz uzun il lәr pe da qo ji fә a liy yәt gös tәr mi -
si niz. İn cә sә nәt ta ri xi vә tәs vi ri sә nәt fәn lә rin dәn dәrs de mi si -
niz. Gәnc is te dad la rı, ne cә de yәr lәr, sә nәt mey da nın da kı dö yü şә
ha zır la mı sı nız. Mil li in cә sә nә ti mi zin tәd ri si nin ha zır ki sә viy yә si
si zi qa ne edir mi? 

– Xal qı mı zın zәn gin mil li in cә sә nәt ta ri xi ni öy rәn mәk vә in cә sә -
nә ti mi zi tәb liğ et mәk, onu tәd ris va si tә si lә gәnc nәs lә çat dır maq
alim lә ri mi zin, ali vә or ta mәk tәb mü әl lim lә ri nin әn şә rәf li vә zi fә lә rin -
dәn dir. Son il lәr bu sa hә dә mü әy yәn iş gö rü lüb. V.İ. Le nin adı na APİ-
 dә rәs sam lığın tәd ri si üz rә kadr lar, Ә.Ә zim za dә adı na Rәs sam lıq
mәk tә bin dә rәsm mü әl lim lә ri ha zır la nır. Bu nun la ya na şı qeyd edәk ki,
tәs vi ri sә nә tin tәd ri si la zı mi sә viy yә dә qu rul ma yıb, bu sa hә dә bir sı -
ra nöq san lar gö zә çar pır. Әv vә la, tәs vi ri sә nә ti mi zin ta ri xi ni, xal qı mı -
zın zәn gin bә dii mә dә niy yә ti ni öy rәn mәk üçün Azәr bay can di lin dә
dәrs lik lәr yox dur. Ha zır la nan ki tab la rın ça pı isә nәş riy yat la rı mız da ay-
 lar la lәn gi di lir, nә ti cә dә mәk tәb lә ri miz dәrs vә sa it lә rin dәn kor luq çә -
kir. Di gәr tә rәf dәn, tәd ris pro se sin dә әsas yü kü da şı yan mü әl lim lә rin
sә viy yә si vә on la rın bu işә mü na si bә ti dә bi zi qa ne et mir. Çox hal lar -
da or ta mәk tәb lәr dә tәs vi ri sә nәt fәn ni nә ay rı lan sa at lar baş qa fәnn
mü әl lim lә ri nin dәrs yü kü nü ta mam la maq mәq sә di lә on la ra hә va -
lә olu nur. Bu nun nә ti cә sin dә hә min sa at lar sә mә rә li keç mir. Bu da
şa gird lәr dә rәsm mә dә niy yә ti nin in ki şa fı na mәn fi tә sir gös tә rir. İs tәr -
dik ki, mәk tәb lә ri miz dә rәsm tәd ri si nә diq qәt ar tı rıl sın vә bu işә pe -
şә kar lıq ba xı mın dan ha zır lıq lı, is te dad lı, әsl pe da qo ji qa bi liy yә tә ma lik
rәs sam lar cәlb olun sun. Mil li in cә sә nә ti mi zin tәd ri si nә uşaq yaş la rın -
dan baş la maq çox fay da lı olar. Çün ki uşaq la rın in cә sә nә tә ma ra ğı, qa -
bi liy yә ti  er kәn aş ka ra çı xır. Bu na gö rә dә rәsm tәd ri si nә, mil li
in cә sә nә ti mi zin  öy rә dil mә si nә ai lә dә vә uşaq bağ ça la rın da baş lan sa,
da ha yax şı olar. Tәd ris pro se si ar dı cıl ol ma lı dır. Әgәr әn ki çik yaş la rın -
dan uşaq lar hәr han sı sә nә tә bәs lә dik lә ri ma ra ğı in ki şaf et dir sә lәr,
gә lә cәk dә bu çox bö yük fay da ve rә bi lәr. 
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– Ba kı da kı Rәs sam lıq mәk tә bi nin, o cüm lә dәn İn cә sә nәt Uni-
 ver si te ti nin mә zun la rın dan tez- tez eşi di rik ki, tәh sil pro se sin dә tә lә -
bә lә rә Azәr bay can tәs vi ri sә nә ti zә if tәd ris olu nur. Av ro pa sә nә ti isә
dә rin dәn öy rә di lir. O da qüd rәt li sә nәt ol du ğu üçün gәnc lә ri öz tә si ri
al tı na alır. Sә nәt dә be lә dir ki, öz kö kü nü, mil li әnә nә lә ri ni, qә dim mә -
dә niy yә ti ni bil mә dәn yax şı sә nәt kar ol maq, mәhz mil li si ma sıy la
ümum bә şә ri ide ya lar tәl qin edәn әsәr lәr ya rat maq müm kün ol mur.
Nә ti cә dә sә nә ti miz dә iti rir, sә nәt kar la rı mız da. Bu mә na da hә min
mәk tәb lә rin tәd ris proq ra mı na mü na si bә ti niz? 

– İs tәr Әzim za dә adı na Rәs sam lıq mәk tә bin dә, is tәr sә dә İn cә -
sә nәt Uni ver si te tin dә dәrs pro se si Ümu mit ti faq miq ya sın da (So vet lәr
İt ti fa qı nә zәr dә tu tu lur – M.S.)  tu tul muş va hid proq ram la ra әsa sәn
apa rı lır. Hә min proq ram lar da tәs vi ri sә nә tin bir fәnn ki mi tәd ri sin dә
dün ya sә nә ti nin, Av ro pa in cә sә nә ti nin, Şәrq vә so vet xalq la rı in cә sә -
nәt lә ri nin öy rә nil mә si nә zәr dә tu tu lub. “SSRİ xalq la rı in cә sә nә ti” fәn -
ni ke çi lir ki, bu da ay rı -ay rı res pub li ka la rın mil li in cә sә nәt ta ri xi nin
hәr tә rәf li, dә rin dәn öy rә nil mә si ni nә zәr dә tut mur. Bu na gö rә dә yax -
şı olar dı ki, Azәr bay can İn cә sә nәt Uni ver si te tin dә, Rәs sam lıq mәk tә -
bin dә Şәrq in cә sә nә ti ta ri xi nin öy rә nil mә si nә xü su si әhә miy yәt
ve ril sin vә bu fәn nә ay rı lan sa at la rın miq da rı ar tı rıl sın. Ar zu edәr dim
ki, nә in ki ali mәk tәb lә ri miz dә, hәt ta or ta mәk tәb dә dә Azәr bay can
in cә sә nә ti ta ri xi nә xü su si sa at ay rıl sın vә bu dәrs müs tә qil fәnn ki mi
öy rә nil sin. 

– Bir hal da ki, biz döv lәt müs tә qil li yi ni elan et miş su ve ren res -
pub li ka yıq, de mә li, el mi mi zin in ki şa fı, mә dә niy yә ti mi zin tәb li ğiy lә dә
özü müz mәş ğul ol ma lı yıq. Tәd ris proq ram la rı nı özü müz tәr tib et sәk,
yә qin ki, ça tış maz lıq lar ara dan qal xar. 

– Şüb hә siz, res pub li ka nın su ve ren li yi hә ya tı mı zın bü tün sa hә -
lә rin dә, o cüm lә dәn, ali vә or ta tәh sil pro se sin dә öz әk si ni ta pa caq.
Bu ba xım dan bi zim dәrs proq ram la rı mı zın ye ni dәn nә zәr dәn ke çi ril -
mә si nә eh ti yac var dır. Әmi nik ki, ya xın  gә lә cәk dә Azәr bay can xal qı -
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nın bә dii mә dә niy yә ti ni, zәn gin mә dә ni ir si ni öy rәn mәk prob lem lә ri -
nә diq qәt xey li ar ta caq, dәrs pro se sin dә mil li mә dә niy yә ti mi zin öy rә -
nil mә si nә da ha ge niş yer ve ri lә cәk. Bu ba xım dan bi zim alim lә ri miz,
mü әl lim lә ri miz mü әy yәn ha zır lıq iş lә ri gör mә li, dәrs lik lә rin, proq ram -
la rın, tәd ris va si tә lә ri nin  ha zır lan ma sın da ya xın dan iş ti rak et mә li dir -
lәr. Mә lum dur ki, “SSRİ ta ri xi” fәn ni kon teks tin dә ay rı -ay rı
res pub li ka la rın ta ri xi nә ol duq ca az yer ve ri lir di. Ey ni vә ziy yәt in cә sә -
nәt ta ri xi nin öy rә nil mә si nә aid dir. “SSRİ xalq la rı in cә sә nә ti ta ri xi” nin
proq ra mın da Azәr bay can, ya xud Or ta Asi ya res pub li ka la rı na ay rı lan
sa at la rın miq da rı ol duq ca az dır. Bu ya xın lar da biz, aka de mi ya nın bir
qrup iş çi si “A zәr bay can in cә sә nә ti” dәrs vә sa i ti ni “İ şıq” nәş riy ya tı na
tәq dim et mi şik. Hal- ha zır da çap da dır. 

– Ki ta bın mü әl lif lә ri kim lәr dir? 
– “A zәr bay can in cә sә nә ti” dәrs vә sa i ti ni res pub li ka EA- nın müx -

bir üz vlә ri Kә rim Kә ri mov la Ra sim Әfәn di yev, sә nәt şü nas lıq dok to ru
Nә sir Rza yev vә mәn ha zır la mı şıq. Hә min ki tab da xal qı mı zın ço xәsr -
lik in cә sә nә ti nin zәn gin ta ri xi әk si ni tap mış dır. 

– Şüb hә siz, in cә sә nә ti mi zin müx tә lif sa hә lә ri nә da ir dәrs vә sa -
it lә ri nin ha zır lan ma sı çox va cib iş dir. Ümid edi rik ki, nәş riy yat da hә -
min ki tab la rın ça pı nı tez lәş di rә cәk. Am ma res pub li ka da mil li tәs vi ri
sә nә ti mi zin in ki şa fın da mü hüm rol oy na ya bi lә cәk müs tә qil Rәs sam -
lıq Aka de mi ya sı nın ya ra dıl ma sı nә dәn sә lәn gi di lir. 

– Bu ya xın lar da Ba kı da Rәs sam lıq Aka de mi ya sı ya ra dı la caq.
Hal- ha zır da ya ra dı cı ic ti ma iy yә ti miz hә min aka de mi ya nın açıl ma sı nı
bö yük ma raq la göz lә yir. 

“Dәdәm Qorqud” qәzeti 
30 oktyabr-5 noyabr 1991-ci il, sәh.7 
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MİLLİ  İNCƏSƏNƏTİMİZİN 
TƏDRİSİ

MEMARLIQ

Bö yük lü yü mü zә şüb hә edir sәn sә, ucalt dı ğı mız bi na la ra bax,–
de yi rik yad la ra. Qә dim ti ki li lә rә, mil li me mar lıq abi dә lә ri mi zә ba xıb
fәxr edi rik. Bәs, özü müz sa ba ha nә qo yub ge di rik? Gә lә cәk nә sil lәr bi -
zi han sı abi dә lәr lә yad edә cәk? Ulu me mar lıq sә nә ti mi zin bu gü nü vә
sa ba hı eti bar lı әl lәr dә dir mi? Su al lar bi zi Azәr bay can İn şa at Mü hәn -
dis lә ri İn sti tu tu nun me mar lıq fa kül tә si nә apar dı. Mü sa hi bim me mar -
lıq na mi zә di, ya ra dı cı me mar Әli bәy Nov ru zi dir.  

– Hәr bir sә nәt ka rın ye tiş mә si üçün onun mü hi ti ol ma lı dır. Mü -
hit ye tiş di rir sә nәt kar la rı. Әgәr biz me mar lıq  fa kül tә si nin tәd ris proq -
ra mı nı gö tür sәk, gö rә rik ki, bu ra da me mar ye tiş dir mәk üçün çox cü zi
mü hit var dır. Tәd ris pro se sin dә me mar lı ğa la zım ol ma yan, ümu miy -
yәt lә in cә sә nә tә dәx li ol ma yan o qә dәr dәrs ke çi ri lir ki... Hә min fәn -
lә ri öy rә nib im ta han ver mәk tә lә bә lә rin bü tün vax tı nı alır, da ha
me mar lı ğı öy rәn mә yә vaxt qal mır. Gә lin, bi zim әn bö yük us ta dı mız
olan Mi ka yıl Hü sey no vun ya ra dı cı lıq yo lu na nә zәr sa laq, gö rәk bu cür
gö zәl әsәr lәr ya ra da- ya ra da o fәn lәr dәn is ti fa dә edib dir mi? Әgәr bu
dә rә cә dә gör kәm li me mar öz ya ra dı cı lı ğın da hә min fәn lәr dәn is ti fa dә
et mә yib dir sә, nә yә la zım dır on la rın ke çil mә si? Bu si ya si fәn lәr dәn
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baş qa elә tex ni ki fәn lәr var ki, on lar da me ma ra gә rәk de yil. Mә sә -
lәn, kons truk si ya dәr si, me ta lo kons truk si ya nın he sab lan ma sı. İn di ki
dövr dә hәt ta kons truk tor lar da bu he sab la ma nı EHM (E lekt ron He -
sab la ma Ma şı nı – M.S.) va si tә si lә apa rır lar. Biz isә hә lә dә tә lә bә lә rә
ib ti dai üsul la iş lә mә yi öy rә di rik. 

– Әli bәy mü әl lim, siz gә lә cә yin me mar la rı na әsa sәn han sı fәn -
lә rin öy rә dil mә si ni va cib sa yır sı nız? 

– Bu ra da әsas fәnn me mar lıq dır, me mar lı ğın ta ri xi dir,  Azәr bay -
can mә dә niy yә ti dir. Me mar lıq in cә sә nә tin bü tün sa hә lә riy lә  vәh dәt
tәş kil edir. Әgәr tә lә bә öz mu si qi si ni, әdә biy ya tı nı, ta ri xi ni, mә dә niy -
yә ti ni bil mir sә, o, ne cә mil li me mar lıq әsә ri ya ra da bi lәr? Bu mә nә
heç cür ay dın de yil. De mә li, yax şı me mar ye tiş dir mәk üçün Azәr bay -
can әdә biy ya tı nı, Azәr bay can mu si qi si ni, mә dә niy yә ti ni, ümu miy yәt -
lә in cә sә nә tә dәx li olan bü tün fәn lә ri öy rәt mәk la zım dır. Me ma rın
bü tün el mlәr dәn – is tәr tibb el min dәn, is tәr sә fi zi ka dan, kim ya dan
xә bә ri ol ma lı dır. Әgәr me mar xәs tә xa na la yi hә lәn di rir sә bil mә li dir ki,
han sı xәs tә lik üçün han sı şә ra it la zım dır, nә şә kil dә otaq la zım dır. Әsl
me mar bü tün el mlәr dәn agah ol ma lı dır. 

– Fa kül tә niz dә tә lә bә lә rә Әcә mi sә nә ti, qә dim Azәr bay can me -
mar lı ğı nın sir lә ri öy rә di lir mi? 

– Tәk Әcә mi sә nә ti yox,  Azәr bay ca nın Әcә mi ki mi gör kәm li sә -
nәt kar la rı çox olub dur, on la rın ha mı sı nın öy rә nil mә si mәn de di yim
me mar lıq ta ri xi el mi nin tәr kib his sә si dir. Hal- ha zır da me mar lıq fa kül -
tә sin dә bu dәr si әt raf lı ke çir lәr. Bir dә bәr pa çı lıq dәr si ke çir lәr ki, onu
da gö zәl sә nәt kar Ni ya zi mü әl lim tәd ris edir. Tәd ris proq ra mı na da xil
edil miş bәr pa çı lıq fәn ni hә min de di yi miz el mlә rin öy rә nil mә si vә qә -
dim abi dә lә rin bәr pa sıy la әla qә dar dır.  

– Bәr pa çı lıq dan söh bәt aç dı nız, ye ri gәl miş kәn de yәk ki, mü a -
sir dövr dә apa rı lan bәr pa iş lә ri çox vaxt göz lә ni lәn nә ti cә ni ver mir,
ta ri xi abi dә ni gö zәl lәş dir mir, öm rü nü uzat mır, әk si nә kor la yır. Bax, bu
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qü su ru ara dan qal dır maq üçün sa ba hın bәr pa çı sı elә bu gün, par ta ar -
xa sın da ikәn han sı dәrs vә mәş ğә lә lә ri keç mә li dir? 

– Şәx sәn mәn mә sә lә ni be lә qoy maq is tә mәz dim. Çün ki in sti-
 tut da bәr pa çı lıq dәr si doğ ru dan da yax şı öy rә di lir. Res pub li ka mız da
çox gö zәl bәr pa çı lar var. Әf sus lar ol sun ki, bәr pa işi ni gör mәk üçün
vә sa it yox dur, çün ki bәr pa o qә dәr bö yük vә sa it  tә lәb edir ki, ha zır -
da döv lә tin bu na im ka nı yox dur.  

– Siz cә, bu gün mil li me mar ye tiş dir mәk üçün nә la zım dır 
bi zә? 

– Hә min bu in sti tut ki var – İn şa at Mü hәn dis lә ri İn sti tu tu nun
me mar lıq fa kül tә si, bu ra da gör kәm li me mar ye ti şә bil mә yә cәk. Çün -
ki in sti tu tun tәd ris proq ra mı elә qu ru lub ki, ümu miy yәt lә mü hәn dis
ye tiş mә li dir bur da, in şa at mü hәn di si. Me mar lığ lı da gә ti rib  in şa at mü -
hәn dis li yi nә ya xın laş dı rıb lar. Yax şı me mar ye tiş dir mәk üçün bu gün
bi zim ye ga nә bir yo lu muz var ki, res pub li ka da ay rı ca me mar lıq in sti-
 tu tu tәş kil olun sun. Әgәr müs tә qil me mar lıq in sti tu tu ol ma sa, İn şa at
Mü hәn dis lә ri İn sti tu tun da biz is tә di yi miz proq ra mı hә ya ta ke çi rә bil -
mә yә cә yik.  

– Mil li in cә sә nә ti mi zin sa bah kı ta le yi bu gün kü tәd ris proq ra -
mıy la üz vi su rәt dә bağ lı dır. Ata lar de miş: ”Nә tö kәr sәn aşı na, o da çı -
xar qa şı ğı na”.  

– Mәn tәd ris proq ra mı nın tәr ti bi ni or ta mәk tәb dәn, lap uşaq
bağ ça sın dan baş lar dım. Çün ki in san kör pә lik dәn ye tiş mә yә baş la yır.
Elә is te dad lı uşaq lar var ki, on lar öz is te dad la rı nı bü ru zә ve rә bil mir -
lәr. Ne cә ki, şә kil çә kәn dә aş kar la yır san, elә cә dә on la rı aş kar la maq,
in ki şaf et di mәk la zım dır. Bi zim tәd ris proq ram la rı nә or ta, nә dә ali
mәk tәb dә is te dad la rı aş kar la maq im ka nı ver mir.  

Ye nә dә de yi rәm: ay rı ca me mar lıq in sti tu tu aç maq la zım dır. Vә
im kan ya rat maq la zım dır  ki, tә lә bә lәr ha mı sı xa ri ci öl kә lәr dә ol sun-
 lar, ora da kı mәk tәb lәr dә tәc rü bә mü ba di lә si keç sin lәr, ge dib on la rın
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me mar lı ğı nı, tex ni ka sı nı öy rәn sin lәr. İl lәr lә oxu du ğu dәrs dәn sә, bir
dә fә gör dü yü tә lә bә nin yad da şı na da ha möh kәm hәkk olu nur, әbә di
ya zı lır. Tәc rid olun muş mü hit dә yax şı sә nәt kar ye tiş dir mәk müm kün
de yil. Biz mil li mә dә niy yә ti mi zi zәn gin lәş dir mәk üçün gә rәk dün ya
miq yas lı әsәr lәr lә ta nış olaq. 

TÜRK  SӘ NӘ Tİ  KON TEKS TİN DӘ 

İn şa at Mü hәn dis lә ri İn sti tu tu nun do sen ti Sә ya vuş Da da şov 20
il dir ki, tә lә bә lә rә me mar lıq nә zә riy yә sin dәn dәrs de yir. 

– Ümu miy yәt lә, biz bu su a lı araş dı ran da onun üst lay la rın dan
da nı şı rıq. Tu ta lım ki, bi zim fa kül tә han sı sa 2 fәn ni tәd ris proq ra mı na
sal dı, 2 fәn ni dә İn cә sә nәt Uni ver si te ti proq ra ma sal dı. Axı, gә rәk
bun lar ha mı sı nә yә sә bağ lan sın, bir özü lün üs tün dә ol sun, bir ağa cın
bu daq la rı ki mi hә ma hәng in ki şaf elә sin. Bu mә sә lә lә rә va hid
kon teks tdә bax maq la zım dır. Mәn elә ba şa dü şü rәm ki,  mil li sә nәt
mil li dil lә bir lik dә, ümu miy yәt lә, bi zim tә fәk kü rü mü zü ifa dә edәn va -
si tә lәr dir. Me mar lıq, ümu miy yәt lә bir mü hit ki mi bi zi özü mü zә qay ta -
ra bi lәr vә bi zi özü mü zә yad edә bi lәr. Çün ki hә min mü hit dә şә hә rin
ya şa yış ev lә rin dәn tut muş mey da na qә dәr vә ya xud müx tә lif mә ra -
sim lә ri әha tә elә yәn mәs cid hә yә tin dәn qәb ris ta na dәk ha mı sı bi zә
mәx sus ola da bi lәr, ol ma ya da bi lәr. Qә dim şә hәr lә rin qal mış his sә -
lә rin dә әnә nә vi mü hi tin bi zim ol du ğu nu hiss edi rik, am ma ye ni sa lı -
nan şә hәr lәr dә onu gör mә yib әsә bi lә şi rik. Bi zim his siy ya tı mız,
mü na si bәt lә ri miz dә yad olur. Be lә lik lә, mil lәt zә if lә yir, on da man qurt -
laş ma әmә lә gә lir. Mә nә elә gә lir ki, bu,  özül prob lem lәr dәn bi ri dir.  

–  Siz bi lәn, nә dәn baş la maq la zım dır, Sә ya vuş mü әl lim? 
– Mәn bi lәn, müx tә lif ocaq lar da tәd qiq vә tәd ris olu nan bü tün

mil li sә nәt lә rin in ki şaf proq ra mı nı han sı sa bir yer dә cәm elә mәk dәn
baş la ma lı yıq. Mә sәl çün, Tür ki yә dә iki dә nә Türk Dün ya sı nın Araş dır -
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ma Mәr kә zi var. O mәr kәz lәr müx tә lif sә nәt sa hә lә rin dә ça lı şır vә әl -
dә olun muş na i liy yәt lә ri cәm lәş di rir. Bu sa yaq mәr kәz olan yer dә hә -
min iş da im ge dә cәk. 

– Söh bә ti miz ma raq lı ol sa da, çox çö zә lәn di. Bu da tә bi i dir. Mil li
in cә sә nә ti mi zin ağ rı lı prob lem lә ri çox dur. İt ki lә ri miz dә bö yük dür.  Ma -
raq lı dır, gö rәn 20 il lik mü әl lim lik fә a liy yә ti niz dә siz hәm kar la rı nız dan
nәy lә fәrq lәn mi si niz? Tәd ris pro se sin dә ki boş xa na la rı ne cә dol dur mu -
su nuz? 

– Mәn bu 20 ilin 10 ili ni ha mı ge dәn yol la get mi şәm. Mü әl lim -
li yin ikin ci ya rı sın da bu tә zә yo lu tap mı şam. Bu iş dә mә nә bö yük kö -
mәk vә işıq Xu du mü әl lim dәn (bö yük vә tәn daş, alim Xu du
Mәm mә dov nә zәr dә tu tu lur – M.S.) gәl di. O mә nim çün mәsәlәnin qo -
yu lu şu nu mü әy yәn lәş dir di vә yol lar gös tәr di. Ye ni  tәd ris proq ra mı
tәr tib et mi şik. O proq ram da biz bü tün nә zә riy yә ni öz mil li sә nә ti miz
üzә rin dә öy rә ni rik. Ne çә il lәr dir mәn mü әl lim iş lә yi rәm. Heç gör mә -
miş dim ki, sә nә ti tә lә bә yә öy rә dә sәn vә tә lә bә sәn dәn yax şı iş ha zır -
la ya. Am ma öz sә nәt di li mi zi tә lә bә yә öy rә dәn ki mi, elә bir qey ri -a di
vә ziy yәt әmә lә gәl di ki, hey rәt et dik. De mә li, biz dә bir il nә zә riy yә ni
öy rә di rik, ikin ci il kom po zi si ya lar tәr tib et mә yә baş la yı rıq. Hә min bir
ilin әr zin dә mil li sә nә ti öy rә nәn tә lә bә lә rin bir his sә si ikin ci il mәn -
dәn güc lü, әsәr sә viy yә sin dә iş lәr ha zır la dı lar. Bu mә qam da mәn ila -
hi hik mә ti ba şa düş düm ki, de mә li, adam  öz di lin dә da nı şan da,
mi nil lik lәr lә bir yer dә da nı şır. Bu çox va cib mә sә lә dir. İn di ki hal da au-
 di to ri ya da adam özü nü xoş bәxt hiss edir, çün ki bu yol da na i liy yәt lәr
çox dur, pers pek tiv ümid ve ri ci dir.  

Qә dim Gün tә kin abi dә sin dә de yi lir: “Ey türk, özü nә qa yıt, sәn
özü nә dö nәn dә bö yük olur san”. Bu әzә mәt li fi kir öz fә ci li yi, dra ma tik-
 li yi ilә in sa nı sar sı dır. Gә rәk ne çә dә fә ta ri xin do lay la rın da özü nü ta -
pıb -i ti rә sәn ki, bu qә na ә tә gә lә sәn. Әziz oxu cu lar, mil li
in cә sә nә ti mi zin tәd ri sin dәn ona gö rә söh bәt aç dıq ki, kök lә ri mi zә ya -
dır ğa ma ğı mız da tәd ri sin düz gün qu rul ma ma sı mü hüm rol oy na yıb.
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Ulu vә qüd rәt li sә nәt әnә nә lә ri miz dәn uzaq düş mü şük. Cә nu ba- şi ma -
la par ça lan mı şıq. Söz süz ki, mil li in cә sә nә ti mi zin tәd ri siy lә bağ lı bü -
tün prob lem lә ri bir ya zı da araş dı rıb, bü tün su al la ra ca vab tap maq
müm kün de yil. Tә bii ki, prob le min hәl liy lә bağ lı müx tә lif nöq te yi- nә -
zәr lәr var: dәrs lik lә rin ol ma ma sı, mü va fiq fәn lә rin tәd ris edil mә mә si,
müs tә qil ali tәh sil ocaq la rı na olan eh ti yac, mә dә niy yә ti mi zin ya ban çı
tә sir lәr al tı na düş mә si, әnә nә vi sә nәt lә ri mi zin zә if tәb li ği, dün ya tәc -
rü bә sin dәn is ti fa dә et mә mә yi miz vә s. Am ma baş lı ca mә sә lә qa nı mı -
za hop muş, tә fәk kü rü müz dәn sü zü lüb gә lәn mil li xü su siy yәt lә ri
ya şat maq dır. Bir çox gör kәm li mü a sir sә nәt kar la rı mı zın ya ra dı cı lı ğın -
da ol du ğu ki mi, dün ya bi zi öz do nu muz da da ha yax şı qә bul edib, öz
si ma mız da da ha dә rin dәrk edәr. 

“Dәdәm Qorqud” qәzeti
20-27 noyabr 1991-ci il, sәh. 6
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“MOZALAN”A   SƏYAHƏT
Res pub li ka sa ti rik ki no jur na lı ömü nün әn qay nar ça ğı na qә dәm

qo yub. 21 il lik öm rün dә say sız- he sab sız ağ rı lı prob lem lә ri mi zi tәn qid
hә dә fi nә çe vir miş, ta ma şa çı la rı mı za ürәk do lu su gü lüş bәxş et miş
“Mo za lan” get- ge dә neş tә ri ni da ha da iti lә yir. Axı, ye ni dәn qur ma döv -
rün dә cә miy yә ti miz dә ki na qis lik lәr ara dan qalx maq әvә zi nә da ha da
dә rin lә şib, mә nә vi ey bә cәr lik lә rin sa yı ar tıb. .. 

Bu baş dan de yәk ki, hә mi şә dü zü- düz, әy ri ni -әy ri gös tә rәn
“Mo za lan” bu gün sa yı- he sa bı bi lin mә yәn prob lem lәr lә mü ba ri zә cәb -
hә sin dә tәk bә tәk qa lıb. Çün ki tәn qi dә ge niş mey dan ve ril di yi son il -
lәr dә tәn qid özü kә sәr dәn dü şüb. Qә ri bә zid diy yәt dir, elә mi? Sa ti rik
ki no jur na lın ya ra dı cı he yә ti lә söh bәt lә ri miz dә kol lek tiv üz vlә ri bu mә -
sә lә yә dö nә- dö nә to xun du lar. 

“Mo za lan ”ın baş re dak to ru Zi ya fәt Ab ba sov de di: 
– Dur ğun luq döv rü ad lan dır dı ğı mız il lәr dә in di ki sәr -

bәst lik yox idi, “Mo za lan” tәn qid hә dә fi ni yüz dә fә gö tür- qoy
et mә li olur du. Am ma elә ki, nöm rә ek ra na çıx dı, vay tәn qid
olu na nın ha lı na, sü jet lәr dәr hal “yu xa rı lar da” mü za ki rә olu -
nur vә öl çü gö tü rü lür dü. Bә zәn tәn qid dәn ya yın ma, söz dә
vәd edib iş dә bo yun qa çır ma hal la rı olur du sa da, bu hal in di -
ki ki mi küt lә vi xa rak ter da şı mır dı. 1979-cu il dәn Azәr bay can
KP MK “Mo za lan” sa ti rik jur na lı nın tәn qi di çı xış la rı na res pub -
li ka nın bә zi na zir lik lә ri nin vә baş ida rә lә ri nin yan lış mü na si -
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bә ti haq qın da hәt ta qә rar qә bul et miş di. İn di isә be lә diq qәt -
dәn mәh ru muq. 21 il lik fә a liy yә ti bo yun ca az qa la çәk di yi hәr
sü jet dә la qeyd li yә qar şı mü ba ri zә apa ran “Mo za lan” yә qin ki,
özü nә qar şı la qeyd li yi dә ca vab sız qoy ma ya caq. 

Düz dür, tәn qi di miz dәn nә ti cә çı xa ran lar da var: har da -
sa yol lar abad laş dı rı lır, qaz kә mә ri çә ki lir. Am ma kök lü mә -
sә lә lәr dә dә yi şik lik se zil mir, gö rü nür bu, bü töv lük dә öl kә nin
ha zır ki ic ti ma i- si ya si vә ziy yә ti lә bağ lı dır. 

Da ha bir çә tin li yi miz öl kә nin ba zar iq ti sa diy ya tı na keç -
mә si lә әla qә dar dır. De mә li, in di yә cәn hәr nöm rә nin  is teh -
sa lı üçün döv lәt “Mo za lan ”a 26 min ma nat pul bu ra xır dı. İn di
isә xid mәt qiy mәt lә ri nin ba ha laş ma sı na bax ma ya raq, bi zә
ay rı lan mad di vә sa it elә “qal oğ lu qal dır” ki, var. Tә zә sme ta
tut mu şuq, ye ni qiy mәt lәr şә ra i tin dә bir nöm rә nin is teh sa lı 40
min ma na ta ba şa gә lә cәk. Yә qin ki, res pub li ka nın әla qә dar
tәş ki lat la rı “Mo za lan ”ın bu prob le mi ni hәll edә cәk lәr. Am ma
yax şı olar dı ki, ki no te atr lar da “Mo za lan” ki no jur na lı nın gös -
tә ril mә si nә qiy mәt qo yul sun. Be lә dә biz mü әy yәn qә dәr gә -
lir gö tü rә bi lә rik ki, bu da mad di prob lem lә ri mi zin hәl li nә
qis mәn dә ol sa kö mәk edәr. 

“Mo za lan ”ın  bә dii rәh bә ri re jis sor Cey hun Mir zә ye vin de dik lә -
rin dәn: 

– Hәt ta bir ara  biz dә be lә fi kir ya ran dı ki, gö rü nür sa -
ti ra ya da ha eh ti yac yox dur, ke çәk yu mo res ka ya, yu mo ris tik
sü jet lәr çә kәk. La kin hә yat gös tәr di ki, sa ti ra hә lә xey li ya -
şa ya caq, hә mi şә la zım ola caq! 

“Mo za lan ”ın әmәk daş la rın da duy du ğu muz ya ra dı cı lıq әz mi bi zi
se vin dir di. Son ya rım ilin mәh su lu olan 150, 151, 152, 153-cü nöm -
rә lә rin sü jet lә ri qә na ә ti mi zi da ha da möh kәm lәn dir di. Cә sa rәt li vә
kәs kin çı xış la rıy la hә ya tı mız da kı ça tış maz lıq la rı tәn qid atә şi nә tu tan
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“Mo za lan”  “Qon şu ya ümid olan. ..” sә nәd li sü je tin dә ötәn ilin pa yı zın -
da şü şә ba lon la rın ça tış maz lı ğı uc ba tın dan res pub li ka mey vә- tә rә vәz
ema lı za vod la rı nın düş dü yü çә tin vә ziy yә ti len tә alıb. Min bir zәh mәt
ba ha sı na ha si lә gә ti ril miş süf rә ne mәt lә ri nin an bar lar da qa lıb xa rab
ol ma sı na, kon serv lәş di ri lә bil mә mә si nә sә bәb isә şü şә ta ra la rın qon -
şu res pub li ka lar dan alın ma sı dır. Doğ ru dan da, gö rә sәn xalq tә sәr rü -
fa tı üçün bu qә dәr gә rәk li olan  şü şә  ba lon la rı ni yә özü müz is teh sal
et mi rik? 

Döv lә tin ci bi ni öz ci biy lә dә yi şik sa lan, mü dir fon dun dan şәx si
mә na fe yi üçün is ti fa dә edәn mü dir lәr. “Ge dәr sәn bi zә.. .” bә dii sü je -
tin dә bu ya ra maz la rın qa nun suz әmәl lә ri sa ti ra qam çı sıy la qam çı la nır.  

“Vәs sa lam- şüt ta mam”, “Su bay la rı nız dan gö rә si niz” sü jet lә rin -
dә isә ti ca rәt mal la rı nın qıt lı ğı, çox çe şid li mә i şәt әş ya la rı nın piş tax ta -
lar dan qә hә tә çә kil mә si nә ti cә sin dә hә ya tı mız da tә za hür edәn
xo şa gәl mәz hal lar duz lu- yu mor lu kadr lar la gös tә ri lir.  

“Mo za lan” yal nız hә ya tı mız da kı ne qa tiv hal la rı üzә çı xa rıb qam -
çı la maq la ki fa yәt lәn mir, o hәm dә bu hal la rın so si al -ic ti mai kök lә ri ni
araş dı rıb üzә çı xa rır. Elә bu gün lәr dә ek ra na çı xa caq 153-cü nöm rә -
nin sü jet lә ri bu ba xım dan çox xa rak te rik dir. Res pub li ka da әt mәh sul -
la rı qıt lı ğı ha mı nı na ra hat edir. Gi ley lә nәn dә dә hey van dar la rı
qı na yı rıq. Bәs, әs lin dә vә ziy yәt ne cә dir? Res pub li ka da hey van dar lı ğın
in ki şa fı na ma ne olan amil lәr han sı lar dır? “O yox, bu yox, tә lәb çox”
sә nәd li sü je tin dә ya ra dı cı he yәt bu sa hә dә ki na qis lik lә rin kö kü nü açıb
gös tә rir. Hey van dar la ra heç bir qay ğı nın ol ma dı ğı, sa hә nin in ki şa fı
üçün bir sı ra zә ru ri amil lә rin ça tış ma dı ğı şә ra it dә han sı tә rәq qi dәn
söz aç maq olar? Ya xud dә dә- ba ba dan ba lıq çı lıq la mәş ğul ol muş Xә -
zә rәt ra fı ya şa yış mәs kәn lә ri nin ba lıq çı la rı bu gün ni yә bra kon yer ad -
la nır? Nöm rә nin “Bra kon yer, yox sa ba lıq çı?” sü je tin dә ba lıq çı lıq
sa hә sin dә vax tı öt müş rәs miy yәt çi lik tәn qid olu nur. Bü tün bu bә la la -
rın kö kü isә il lәr lә so si a list tә sәr rü fa tı nın düz gün plan laş dı rıl ma ma -
sın dan irә li gә lir. 
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“Bir mәk tu bun izi ilә”. V.Hüm bә toğ lu nun qә lә mә al dı ğı bu sü jet -
dә Ma sal lı ra yo nu nun bir çox kәnd lә rin dә qaz laş dır ma işi nin lәng apa -
rıl ma sı tәn qid olu nur. Bu dәrd dә olan tәk cә Ma sal lı kәnd li lә ri dir mi?
Re jis sor C.Mir zә ye vin Qut qa şen, Qax vә Za qa ta la ra yon la rın da çәk di -
yi “Mә su liy yәt siz lik” sә nәd li sü je tin dә isә hә min ra yon lar da bir sı ra
mü hüm so si al ob yekt lә rin ti kin ti si nin il lәr dәn bә ri yu ba dıl ma sın dan
söh bәt açı lır. Mәn cә, bu prob lem dә res pub li ka nın әk sәr ra yon la rı
üçün xa rak te rik dir. 

Möv qe yi nin ob yek tiv li yi vә hә dә fi sәr rast ni şan al ma sıy la öz si -
ma sı nı qo ru yub sax la maq әz min dә dir “Mo za lan”. O, Azәr bay can da ya -
ran mış ağır eko lo ji vә ziy yә ti dә diq qәt mәr kә zin dә sax la yır.
Vax ta şı rı çәk di yi san bal lı tәn qi di sü jet lә ri lә hә yә can tә bi li ça lır.
Vax ti lә len tә al dı ğı Sum qa yı tın eko lo ji fa ci ә si nә hәsr olun muş
“SOS”  ad lı xü su si bu ra xı lış, Ab şe ron tor pa ğı nın ta le yin dәn da -
nı şan “İn san vә tor paq” fil mi “Mo za lan ”ın uğur la rın dan dır. Bu
gün o, “Dә yir man öz işin dә dir” sә nәd li sü je ti ni çәk mәk lә bir da -
ha qa ra qı zı lın qa ra iz lә rin dәn – neft sә na ye si nin Azәr bay can
tor pa ğı na, eko lo gi ya sı na vur du ğu zi yan dan söh bәt açır. Re jis sor
N.Fey zul la yev lә ope ra tor R.Qu li ye vin sә nәt kar lıq la len tә al dıq la -
rı kadr lar sü je tin bә di i -es te tik dә yә ri ni qat- qat ar tı rır. 

“Mo za lan ”ın hәr nöm rә si cә miy yә ti miz dә ki ya man şiş lә rә tuş -
lan mış cәr rah bı ça ğı dır.  Sa ti rik ki no jur na lın cә sa rәt li, kәs kin çı xış la rı
ta ma şa çı la rın ürә yin dәn xә bәr ve rir. Hә qi qә tin vә ob yek tiv tәn qi din
yol la rın da inam la irә li lә yәn “Mo za lan” an caq fakt la rı len tә alıb hә ya -
tı mız da kı na qis lik lә ri ta ma şa çı ya çat dır maq la ki fa yәt lәn mir. O, fә a liy -
yә ti nin re al nә ti cә si ni öy rәn mәk üçün “Mo za lan ”ın izi ilә” ge dir.
Tәn qi di çı xı şı sә mә rә siz qa lan da ikin ci, bә zәn üçün cü dә fә ey ni mә -
sә lә yә qa yı dır. “Mü a li cә” ba şa çat ma mış neş tә ri ni qı nı na çәk mir. Şir -
niy yat mәh sul la rı nın key fiy yәt siz li yin dәn bәhs edәn “Növ bә növ”,
şә hәr lә ri miz dә sa lı nan ye ni ya şa yış mә hәl lә lә rin dә uşaq mey dan ça la rı
vә qo ca lar üçün is ti ra hәt gu şә lә ri nin gö bә lәk ki mi ar tan qa raj lar tә -
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rә fin dәn zәbt olun ma sı na da ir çә kil miş “Üs tü bә zәk”, yol la rı mı zın bәr -
bad vә ziy yә ti ni tәn qid edәn “Qı za ran kim ol ma lı dır”, Ba kı da әha li yә
te le fon xid mә ti nin dö zül mәz vә ziy yә ti ni sa ti rik gü lüş lә tәq dim edәn
“Te le fon ma cә ra la rı” vә di gәr sü jet lәr dә ol du ğu ki mi. Gü nün ha di sә -
lә ri nә fә al mü da xi lә edәn “Mo za lan” vax ti lә Qo bus tan da açıl mış daş
kar xa na sı nın bağ lan ma sı na na il olub. Bu nun la da xal qı mı zın ta ri xin dә
әn bö yük, xe yir xah işi ni gö rüb.  

Bir mә sә lә ni dә oxu cu la rı mı zın nә zә ri nә çat dır maq is tәr dik: ye -
ni iş qay da sıy la әla qә dar ola raq in di “Mo za lan” si fa riş lә dә film çә kir.
“Qa ra qı zı lın qa ra üzü”. Dә niz neft çi lә ri nin ağır iş şә ra i ti vә so si al qay -
ğı la rın dan bәhs edәn bu fil mi ya ra dı cı he yәt Neft vә Qaz Sә na ye si
Hәm kar lar Tәş ki la tı nın si fa ri şi lә çәk miş dir. Be lә ki, eh ti yac olan da “Mo -
za lan ”ın  kö mә yi nә mü ra ci әt edә bi lәr si niz. 

Mil li ki no pub li sis ti ka mı zın ma raq lı for ma sı olan “Mo za lan” ilk
ön cә ya ra dı cı lıq oca ğı dır. Onun hәr bir nöm rә si sә nәt әsә ri dir. Bәs bu
sә nәt oca ğı nın odu nu -a lo vu nu gur yan dı ran lar, cә mi si on ca dә qi qә
әr zin dә ta ma şa çı nı bir dün ya mәt lәb dәn ha li edәn lәr kim lәr dir? Gә lin
on lar la ta nış olaq, әziz yurd daş la rı mız. “Mo za lan” elә bir ki no jur nal -
dır ki, onun sü jet lә ri adi bir lә ti fә dәn, bә zәn bir cә kәl mә lik at ma ca -
dan be lә ya ra na bi lir. Sse na ri ya zan dan bö yük, cid di prob lem lә ri dә
yığ cam vә la ko nik şә kil dә qә lә mә al maq mә ha rә ti tә lәb olu nur. Bu
gün qu la ğı sәs dә, qәl bi so raq da olan mә ha rәt li qә lәm sa hib lә ri ara -
sın da ha mı mı zın yax şı ta nı dı ğı mız Ab bas Ab dul la, Ra miz Röv şәn, Si -
rus, El dә niz, Akif Mә hәr rә mov, Asim Cә li lov vә baş qa la rı “Mo za lan ”ın
fә al mü әl lif lә ri dir. On la rın qә lә mә al dıq la rı sә nәd li vә bә dii sü jet lә ri
re jis sor lar Ra sim Oca qov, Oq tay Mir qa sı mov, Cә mil Qu li yev, Va qif
Mus ta fa yev vә Cey hun Mir zә yev len tә alır. Sü jet lә rin bә dii cә hәt dәn
ka mil sә nәt әsә ri ol ma sın da se vim li ak tyor la rı mız Nә si bә Zey na lo va -
nın, Ya şar Nu ri ye vin, Sә ya vuş As la nın, İl ham Әh mә do vun, Afaq Bә -
şir qı zı nın, Mux tar Mәm mә do vun, İs ma yıl Ha cı ye vin, Arif Qu li ye vin,
gәnc ak tri sa lar Nu riy yә Әh mә do va nın vә Küb ra Da da şo va nın zәh mә ti
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çox dur. 21 il lik fә a liy yә ti bo yun ca “Mo za lan ”ın ye tir di yi re jis sor lar ara -
sın da is te dad lı gәnc re jis so ru muz Va qif Mus ta fa yev dә var dır. Ta nın -
mış sә nәt kar la rı mız Şah mar Әlәk bә rov la Ra sim Ba la yev vax ti lә
“Mo za lan ”ın apa rı cı dik tor la rı olub lar. Hә sә na ğa Tu ra bov, Hә sәn Mәm -
mә dov, mәr hum sә nәt ka rı mız Ham let Xa nı za dә ki mi dra ma tik ak tyor-
 lar be lә “Mo za lan” da hә vәs lә çә ki lib, yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb lar.
“Mo za lan ”ın hәr nöm rә si nin ara ya -әr sә yә gәl mә sin dә ope ra tor lar Va -
qif Mu ra dov la Amin Nov ru zo vun, sәs ope ra to ru Әsәd Әsә do vun, rәs -
sam lar Fik rәt Әlәk bә rov la Xan hә sәn Mir zә ye vin, çә ki liş qru pu nun
di rek to ru Şa mil Sü ley ma no vun, baş re dak to run mü a vi ni Әl fi Şü kü ro -
vun, kadr ar xa sın da qa lan on lar ca ada mın zәh mә ti bö yük dür. İl dә 10
dә fә ek ra na çı xan ki no jur nal bu il dәn ay da bir nöm rә is teh sal olu nur.
İs tәr dik, bu say ar tı mıy la ya na şı “Mo za lan ”ın siq lә ti dә ar tsın, qal dır -
dı ğı prob lem lәr da ha san bal lı ol sun. “Mo za lan ”a, onun ya ra dı cı he yә -
ti nә ar zu muz bu dur: ta pın tı la rı nız ma raq lı, çı xış la rı nız kә sәr li,
neş tә ri niz da ha iti ol sun. 

“Yurddaş” qәzeti
1 may 1991-ci il, sәh.7 
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LENTLƏRDƏ  YAŞAYAN  TARİX
Ә dә biy yat vә in cә sә nәt döv rün әn mü hüm ha di sә lә ri ni,

za ma nın ru hu nu özün dә eh ti va edir. Xal qın keç di yi in ki şaf
yo lu nu iz lә mәk, öl kә nin tә rәq qi vә tә nәz zü lü nü gös tәr mәk
ba xı mın dan xü su si lә sә nәd li ki no çox qiy mәt li dir. Bir şәrt lә
ki, film lәr xal qın ta le yi ba xı mın dan len tә alı na. Ürәk yan ğı sıy -
la ya ra dı la. Hә yat hә qi qә ti nә sa diq qa la. 

Tә әs süf ki, onil lik lәr bo yu mil li ki ne ma toq ra fi ya mız sә -
nәd li film ya ra dı cı lı ğı na “so vet me ya rı” ilә ya na şıb. Bu ad al -
tın da an caq qu rul tay lar, ses si ya lar, rәs mi şәxs lә rin sә fәr lә ri,
yu bi ley tәd bir lә ri vә bir dә mәh sul bay ram la rı len tә alı nıb.
Xal qın re al hә yat tәr zi, bu gü nü isә unu du lub. Nә ti cә dә dü -
nә nin dәn bi xә bәr nә sil lәr ye ti şib. Ne çә- ne çә xalq yad daş sız
olub. .. 

Üç il dir ki, doğ ma Azәr bay ca nı mız ta ri xi sı naq gün lә ri
ya şa yır. Qә lәm sa hib lә ri miz, in cә sә nәt us ta la rı mız bu gün lә -
rin ha di sә lә rin dәn dә yan keç sә lәr, ta rix bi zi ba ğış la maz.
Çün ki yad daş sız xal qın gә lә cә yi yox dur. Bi zi C.Cab bar lı adı -
na “A zәr bay can film” ki nos tu di ya sı na apa ran da bu ni ga ran -
çı lıq, bu dü şün cә lәr ol du. Sә nәd li-x ro ni kal film lәr
is teh sa lat- ya ra dı cı lıq bir li yin dә ol duq. 38 il dәn bә ri bu bir li -
yә rәh bәr lik edәn Fә ra mәz Sә fi yev lә gö rüş dük. O de di:

– Azәr bay can da sә nәd li ki no 20-ci il lәr dәn fә a liy yәt gös tә rir. İl -
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kin dövr lәr dә res pub li ka mız da sә nәd li ki no us ta la rı na bö yük eh ti yac
ol muş dur. Bu janr da film çәk mәk üçün hәt ta Mosk va dan, Le ninq rad-
 dan mü tә xәs sis lәr dә vәt edir miş lәr. 20-30-40-cı il lәr dә xro ni ka şö bә -
si (1965-ci ilә dәk bir lik be lә ad lan mış dır – M.S.) an caq ki no jur nal lar
çәk miş dir. Bir qay da ola raq il dә 40 ki no jur nal is teh sal edil miş dir: “So -
vet Azәr bay ca nı”, “İd man”, “Gәnc nә sil” xro ni ka la rı. 50-ci il lә rin ikin -
ci ya rı sın dan bu sı ra ya “İn cә sә nәt” ad la nan ki no jur nal lar da әla vә
edil di.  

Hә yat in ki şaf et dik cә, za man dә yiş dik cә ki nos tu di ya nın rәh bәr -
li yi dә, ya ra dı cı kol lek tiv  dә hiss et di ki, bu jur nal la ra eh ti yac yox dur.
Çün ki te les tu di ya fә a liy yәt gös tә rәn dәn son ra biz bir növ hә yat la
ayaq la şa bil mir dik. Be lә ki, te le vi zi ya da bu gün gös tә ri lәn ha di sә lә ri
biz 2-3 ay dan son ra ek ran la ra bu ra xır dıq. Bu da ta ma şa çı üçün ma -
raq sız olur du. Ona gö rә dә işi mi zin yö nü mü nü dә yiş dik. Hә min xro -
ni kal jur nal la rı sә nәd li film lәr lә, ki no o çerk lәr lә әvәz et dik. 1965-ci il dә
“A zәr bay can film ”in rәh bәr li yi dә yiş di.  Ta nın mış sә nәt ka rı mız, mәr -
hum Adil İs gәn dә rov ki nos tu di ya ya di rek tor tә yin olun du. A.İs gәn dә -
ro vun tә şәb bü sü ilә xro ni ka nın adı da dә yiş di ri lә rәk sә   nәd li-x ro ni kal,
el mi- küt lә vi vә tәd ris film lә ri ya ra dı cı lıq bir li yi ol du. Mә sә lә tәk cә ad -
da de yil, әs lin dә işi mi zin ma hiy yә ti dә yiş di. Fә a liy yәt da i rә miz ge niş -
lәn di. Әgәr ba yaq dan il dә cә mi si 5-6 sә nәd li film çә kir dik sә, bun dan
son ra on la rın sa yı 20-25-ә çat dı. 

1988-ci il dә bü tün öl kә dә ki no sa hә sin dә bö yük bir dә yi şik lik
baş ver di. Şüb hә siz, bu, “A zәr bay can film ”ә  tә sir siz qa la bil mәz di. Biz
sә nәd li film lәr bir li yi nәz din dә üç ya ra dı cı lıq bir li yi – “Ra kurs ”,
“Sal na  mә” vә “Yad daş” bir lik lә ri ni tәş kil et dik. “Ra kurs ”un bә dii rәh -
bә ri is te dad lı re jis sor Tey mur Bә kir za dә dir. “Sal na mә” yә res pub li ka
Döv lәt mü ka fa tı la u re a tı, re jis sor Xa mis Mu ra dov, “Yad daş” ya ra dı cı -
lıq bir li yi nә isә әmәk dar in cә sә nәt xa di mi, ta nın mış ope ra tor- re jis sor
Za ur Mә hәr rә mov rәh bәr lik edir. Bu üç ya ra dı cı lıq bir li yi fә a liy yә tә
baş la dıq dan son ra işi miz dә әsas lı irә li lә yiş baş ver miş dir. 
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– Fә ra mәz mü әl lim, son üç il dә res pub li ka mız vә xal qı -
mız ağır gün lәr ya şa yır. Bu gün lә rin hәr bi ri ta rix dir. Er mә ni
qul dur la rı nın әli ilә tor pa ğı mız da az qa la hәr gün qan tö kü lür,
mil lә ti mi zin qey rәt li oğul vә qız la rı, gü nah sız kör pә lә ri, qo ca -
la rı qur ban ge dir. Bu gün lә rin ha di sә lә ri len tә alı nır mı? Axı,
biz ta ri xin mә ha rәt lә sax ta laş dı rıl dı ğı bir öl kә dә ya şa yı rıq
(bu nu öl kә pre zi den ti dә açıq eti raf edir, özü dә әn yük sәk
tri bu na lar dan). Çox ola bil sin ki, bir ne çә il dәn son ra qon şu -
la rı mı zın bi zә qar şı tә ca vüz kar lı ğı nı qә ti su rәt dә da na lar. Vә
biz bu nu heç vәch lә sü but edә bil mә yәk. Çün ki bu gü nün
özün dә be lә dün ya ic ti ma iy yә ti bu ha di sә lәr dәn la zı mi sә viy -
yә dә xә bәr dar de yil dir. 

– Son üç ilin ha di sә lә ri doğ ru dan da, unu dul maz ta rix dir. Er -
mә ni qul dur la rı nın bas qın la rı nı, on la rın tö rәt dik lә ri vәh şi lik lә rin nә ti -
cә lә ri ni biz әsa sәn len tә al mı şıq. Res pub li ka nın Er mә nis tan la
hәm sәr hәd ra yon la rın da baş ve rәn ha di sә lә rin elә bir qay nar nöq tә -
si ol ma yıb ki, bi zim kol lek ti vin әmәk daş la rı ora ya get mә sin lәr. Xa mis
Mu ra do vun rәh bәr li yi al tın da bi zim ki no iş çi lә ri oper ta iv su rәt dә ha -
di sә yer lә rin dә çә ki li şә baş la yır lar. Bu dәh şәt li ha di sә lә ri әks et di rәn
lent lәr dәn tә sir li bir sal na mә ya rat mı şıq. Vaxt gә lә cәk ki, bu dә yәr li
ma te ri al lar dan elә film lәr ya ra da ca ğıq ki, o film lәr әya ni va si tә ki mi әsl
ci na yәt kar la rı it ti ham edә cәk dir. Hә lә lik o lent lәr ki nos tu di ya mı zın ar -
xi vin dә, fil mo te ka lar da sax la nı lır. 

– Döv rün sal na mә si öz әk si ni sә nәd li film lәr dә ta pır.
Am ma bu gün biz ki nos tu di ya nın ar xiv lә ri nә,  fil mo te ka la ra
üz tu tan da son 70 il dә keç di yi miz yo lu bü tün ça lar la rı ilә, ol -
du ğu ki mi, re al işıq lan dı ran çox az sә nәd li fil mә rast gә li rik.
Bax, elә bu mә na da de yi rik ki, si zin ya ra dı cı lıq bir li yi әmәk -
daş la rı nın bor cu xal qın sә si nә sәs ver mәk dir. Yal nız sәr hәd -
bo yu ra yon lar da baş ve rәn ha di sә lә ri yox, res pub li ka da üç
il dәn bә ri di dәr gin vә ziy yә tin dә ya şa yan qaç qın la rın ta le yi ni,
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eko lo ji ta raz lı ğın po zul ma sı nә ti cә sin dә cür bә cür bә la la ra
dü çar ol muş in san la rın vә tә bi ә tin fa ci ә si ni, 70 il dә öl kә dә
yü rü dü lәn yan lış so si al -iq ti sa di si ya sәt nә ti cә sin dә kim sә siz
qal mış kәnd lә ri mi zin dәr di ni, dün ya nı neft lә tә min et miş Xә -
zә rin fa ci ә si ni, Ab şe ron tor pa ğı nın ha ra yı nı çә kib bü tün dün -
ya ya gös tәr mәk la zım dır.  

– Bi lir si niz, is tә di yi miz lә im kan la rı mız ara sın da hә mi şә kәs kin
fәrq olub. Ürә yi miz is tә yә ni çә kә bil mә mi şik. Son dövr lә rә qә dәr sal -
na mә film lә ri yal nız ha di sә xa rak ter li ma te ri al lar la dol du ru lur du. İn -
di -in di im kan la rı mız ge niş lә nib, bir az әl -qol aç ma ğa im kan ya ra nıb.
Son il lәr “Sal na mә” ya ra dı cı lıq bir li yin dә eko lo ji gәr gin li yә hәsr olun -
muş iki gö zәl film çә ki lib dir – “Ö lü zo na” vә “U şaq lar tәq sir lәn di rir lәr”.
Hәr iki fil min re jis so ru Ra uf Na ğı yev dir. Ta ma şa çı la rın әk sә riy yә ti nә
bu film lәr yax şı ta nış dır. “Ra kurs ”un ya ra dı cı kol lek ti vi “Xә zә rin dәr di”
ad lı beş his sә li ki no film çә kib, ke çәn il dәn Ümu mit ti faq miq ya sın da
(So vet lәr İt ti fa qı nә zәr dә tu tu lur – M.S.) ek ran la ra bu rax mış dır. Siz
de yәn ağ rı lar elә bu lent dә öz әk si ni tap mış dır. Film sö zün әsl mә na -
sın da it ti ham ak tı ki mi sәs lә nir. “Ta lış me şә lә ri- yur du mu zun züm rüd
ta cı” fil mi dә eko lo ji ta raz lı ğın po zul ma sı na hәsr olun muş dur. 

İc ti ma i- si ya si hә ya tı mız la bağ lı ma raq lı film lә ri miz var dır. Re jis-
 sor lar X.Mu ra dov la  R.Ә li ye vin  ope ra tor K.Mәm mә dov la bir gә çәk -
dik lә ri “Şә hid lәr dәn- şә hid lә rә” fil mi yan var fa ci ә si ni ya şa mış
Azәr bay can oğul- qız la rı nın gür cü qar daş la rıy la hәm rәy li yi ni qa ba rıq
şә kil dә nә zә rә çarp dı rır.  

Re jis sor –o pe ra tor Ni za mi Ab ba sov 1989-cu ilin de kab rın da Nax -
çı van –İ ran sәr hә din dә baş ve rәn ha di sә lә ri әks et di rәn bir his sә li
“Sәr hәd” fil mi ni çә kib dir. Bu film dә öz qan qar daş la rı na qo vuş maq is -
tә yәn Nax çı van ca ma a tı nın sәr hәd dәrd lә rin dәn bәhs olu nur. 

– Bu il ta ma şa çı la ra han sı film lә ri tәq dim edә cәk si niz? 
– Sә nәd li ki no us ta la rı mız ha zır da bir ne çә fil min çә ki li şiy lә
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mәş ğul dur lar. “70 yaş lı ali mәk tәb” ad lı tam met raj lı film V.İ. Le nin adı -
na APİ- dәn bәhs edir (re jis sor lar X.Mu ra dov vә T.Mәm mә dov, ope ra-
 tor lar T.Sul ta nov vә E.A ğa yev dir). Beş his sә li “Zi ya rәt” fil mi,
zәn nim cә, ta ma şa çı la rı mı zın ürә yin cә ola caq dır. SSRİ Ki ne ma toq raf -
çı lar İt ti fa qı nın si fa ri şiy lә re jis so ru muz Ya vәr Rza yev tam met raj lı bir
film çә kir. “Föv qәl dün ya” ad lan dır dı ğı mız bu fil min çox ma raq lı sse-
 na ri si var dır. Azәr bay can De mok ra tik Res pub li ka sı nın ya ran ma sı na
hәsr olun muş  “İs tiq lal yo lun da” fil mi dә is teh sa lat da dır. Ad la rı nı sa -
da la dı ğı mız bu film lә rin çә ki li şi tәx mi nәn 6-7 ay çә kә cәk dir. Ha zır da
Ağ dam ra yo nu aq rar- sә na ye bir li yi nin işin dәn söh bәt açan “Bir li yin
ne mәt lә ri” fil mi üzә rin dә iş ba şa çat maq da dır. Fil mi ya xın vaxt lar da
ek ra na bu ra xa ca ğıq.  

Yax şı ki, döv rün mü hüm ha di sә lә ri nә ha yәt ki, len tә alı nır. Am -
ma bu hә lә işin ya rı sı dır. İn di bü tün dün ya ic ti ma iy yә ti nin diq qәt mәr -
kә zin dә olan Azәr bay can hә min sә nәd li film lә ri dün ya miq ya sın da
nü ma yiş et dir mә li dir. Hal bu ki ad la rı nı sa da la dı ğı mız film lә ri heç özü -
mü zün kü lә rin ço xu gör mә yib dir. 1988-ci ilin ta ri xi no yabr -de kabr ha -
di sә lә ri nә hәsr olun muş “Mey dan” fil mi çox yer lәr dә gös tә ril sә dә,
in di yә dәk ek ran üzü gör mә yib dir. Azәr bay can haq qın da hә qi qә ti aş -
kar la yan  “A zad lı ğa ge dәn yol lar ”ın (re jis so ru  Xa mis Mu ra dov dur) ek -
ran ta le yi bu gü nә dәk hәll edil mә yib dir. 1990-cı ilin yan var ha di sә lә ri ni
әks et di rәn dәh şәt li ki no kadr lar da elә cә. 

Gö rә sәn, Ba kı da kı qan lı qır ğı nı if şa edәn vi de o lent lәr ol ma say -
dı, bi zә kim ina nar dı?! Ona gö rә müd rik ba ba lar de yib ki, yüz dә fә
eşit mәk dәn sә, bir dә fә gör mәk yax şı dır.    

“Yurddaş” qәzeti
22 yanvar 1991-ci il, sәh.7
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SƏHNƏMİZİN ƏRƏBZƏNGİSİ
Hәr ta ma şa ax şa mı ope ra te at rın da kı lo ja sın da otu rub sәh nә -

dә ki ha di sә lә ri dә rin hә yә can la iz lә yir. Ürәk dö yün tü sü ilә gәnc ifa çı -
la rın ya rat dı ğı Ley li, Mәc nun, Әs li, Kә rәm, Şah sә nәm, Qә rib,
Әrәb zәn gi, Şah İs ma yıl. ..rol la rı na ta ma şa edir. Ye tir mә lә ri nin uğu ru -
na şad la nır.  Ta ma şa dan son ra sәrv qa mә ti ni bir az da şax tu ta raq
evә qa yı dır. Ya ra dı cı lı ğı ope ra mü ğәn ni lә ri üçün mәk tә bә çev ril miş bu
sә nәt fә da i si res pub li ka nın xalq ar tis ti Gül xar Hә sә no va dır. O, bu gün
dә M.F.A xun dov adı na Azәr bay can Döv lәt Aka de mik Ope ra vә Ba let
Te at rı nın hә ya tın da ya xın dan iş ti rak edir. Bu, hәr sә nәt ka ra nә sib olan
xoş bәxt lik de yil. Keş mә keş li hә yat yo lu min bir tel lә sәh nә yә bağ lı
olan Gül xar xa nım Hә sә no va ope ra te at rın da kim lә ri gör mә yib? Ta le
onu bu sә nәt oca ğın da kim lәr lә rast laş dır ma yıb? Qo ca man sә nәt kar
da nış dıq ca yad da şı na hey ran qa lı ram. Xoş ava zı, şi rin sә si xә ya lı mı
qa na dı na alıb il lә rin o ta yı na apa rır. Mü sa hi bi min ma raq lı söh bәt lә ri
mә ni xal qı mı zın sә nәt ko ri fey lә ri ilә gö rüş dü rür.  

ÖM RÜM BO YU ÜZE Yİ RӘ BORC LU YAM 
Mü ha ri bә nin bi rin ci ili idi. Üze yir bәy ope ra üçün gәnc qa dın

ifa çı ax ta rır dı. Hә qi qәt xa nım ar tıq ya şa dol muş du. Fi lar mo ni ya da Üze -
yir bәy, Mir zә İb ra hi mov vә Ağa sә lim Ma naf lı sә si mә qu laq as dı lar.
Mә nә “Ba ya tı- Şi raz” oxut du lar. Üze yir bәy sә si mi bә yәn di. De di ki, qı -
zım, sә nin gö zәl sә sin var, özün dә gәnc sәn. İs tә yi rәm sә ni ope ra ya
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apa rım. Be lә lik lә, mә ni ope ra te at rı na gön dәr di lәr. İlk ro lum “Әs li vә
Kә rәm” ta ma şa sın da Әs li ob ra zı ol du. Tә rәf- mü qa bi lim Әlöv sәt Sa dı -
qov idi. İlk ta ma şa ma Üze yir bәy dә gәl miş di. Fa si lә dә mә ni ya nı na
ça ğırt dır dı. Hә yә can lan dım ki, yә qin sәhv oxu mu şam. Ürә yim dö yü -
nә- dö yü nә yu xa rı lo ja ya get dim. Üze yir bәy әv vәl mә ni tә rif lә di: 

– Sağ ol, qı zım, yax şı oxu dun. –Son ra isә әli ni ba şı ma çә -
kib de di ki, ay İs ma yıl, yax şı, bu xә zi nә dar ki şi nin xә zi nә sin dә
yә ni heç nә yox idi ki, onun qı zı bu gör kәm dә çı xıb sәh nә yә?..
Xor da oxu yan la rın ha mı sı nın ya xa sı bәr- bә zәk lә do lu dur. Bәs,
Әs li ni yә be lә yox sul ge yi nib? .. 

O za man İs ma yıl Hi da yәt za dә ope ra te at rı nın di rek to ru vә baş
re jis so ru idi. Üze yir bәy be lә de yәn dә o san ki yu xu day dı, ayıl dı. Mә -
lum ol du ki, Әs li nin bәr- bә zә yi Hә qi qәt xa nım da dır. O da İran da ol du -
ğu üçün ye şik bağ lı dır. Hә min vaxt Hә qi qәt Rza ye va  Hü sey na ğa
Ha cı ba ba bә yov vә Qur ban Pi ri mov la bir gә İran da kı so vet әs gәr lә ri
üçün kon sert ver mә yә get miş di lәr. Bu ha di sә dәn son ra İs ma yıl Hi da -
yәt za dә ev dәn özü nә mәx sus bә zәk әş ya la rı nı gә ti rib mә nә ba ğış la -
dı. O, vax ti lә gö zәl ak tyor ol muş du. Ya qo ro lu nu (“O tel lo” da)
oy na yar kәn tax dı ğı göy qaş lı gö zәl gü müş ya xa lı ğı mә nә hә diy yә et di.
Üze yir bә yin ar va dı Mә ley kә xa nım da mә nә bir cüt qol baq ba ğışla dı.  

Ha şi yә: Gül xar xa nı mın si ma sın da ope ra te at rı gәnc vә gö zәl
is te dad tap dı. Gül xar özü dә bu sә nәt oca ğı nı sev di, sәh nә yә qәl bәn
bağ lan dı. Vә te at rın şә rә fi ni hәr şey dәn üs tün tut du. Gün lә rin bi rin -
dә ta ma şa nı xi las et mәk üçün gö zü yaş lı sәh nә yә çı xıb Ley li ni oy na -
ma lı ol du. Hә min gün o, mü ha ri bә nin әj da ha ki mi ud du ğu qar da şı
Na zi min qa ra ka ğı zı nı al mış dı.  

– O gün Ley li ni Hә qi qәt xa nım oy na ma lıy dı. Ta ma şa baş lan ha -
baş lan da  in zi bat çı Hü seyn qu lu Rza yev (Hә qi qәt xa nı mın qay nı idi)
gәl di ki, bәs Hә qi qәt xәs tә lә nib, Ley li ni sәn oy na ma lı san. Bi let lәr tam
sa tı lıb, ta ma şa nı sax la ya bil mә rik. Evi miz dә ağ laş ma ol sa da bal dı zım
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de di ki, özü nü әlә al, dur get. Yox sa, ope ra dan da әlin üzül sә, bu fa -
mi li ya ilә (biz Sul ta nov lar nәs lin dә nik, atam 37-dә xalq düş mә ni ki mi
hәbs olun muş Hә mid Sul ta nov la әmi nә vә si idi, fa mi li ya ma gö rә hә min
il mә ni tibb in sti tu tun dan xa ric et miş di lәr, son ra lar tә qib dәn ya xa qur-
 tar maq çün ba ba mın adı nı özü mә fa mi li ya gö tür düm) ha ra ge dә cәk -
sәn?! Na çar du rub te at ra get dim.  

Hә min gün ro lu mu oy na yar kәn sәh nә dә özü mü son dә rә cә
bәd bәxt, kim sә siz, ta le siz hiss edir dim. Ley li nin ölüm sәh nә si ni elә
fәr yad la oxu dum ki, bü tün sa lon hıç qı rıb ağ la dı. Son ra qәşş elә dim.
Bu, rol da da var, am ma mәn hә qi qә tәn hu şu mu itir miş dim. Ye nә fa -
si lә dә mә ni yu xa rı lo ja ya ça ğır dı lar. Üze yir bәy de di: –Qı zım, çox gö -
zәl oy na dın. An caq be lә ol maz. Ağ la ya -ağ la ya, hön kü rә- hön kü rә
oxu san, sә sin tez bir za man da kor la nar.  

O, ha di sә dәn xә bәr siz idi. İs ma yıl mü әl lim әh va la tı da nış dı.
Üze yir bәy çox kә dәr lәn sә dә, dәr hal mә nә ürәk- di rәk ver di: 

– Qı zım, sәn inan ma, elә qa ra ka ğız lar çox olur. İn şal lah, qar -
da şın qa yı dıb gә lәr! .. 

...Mәn öm rüm bo yu Üze yir bә yә borc lu yam. O, xe yir xah in san
dar gün lә rim dә mә nә dә, ta nı dı ğım baş qa sә nәt kar la ra da dә fә lәr lә
әl tu tub, mad di yar dım edib. Ha mı Üze yir bәy ola bil mәz. O, tәk idi,
gәl di- get di. 

BÜL BÜ LӘ HA MI MIZ QİB TӘ EDİR DİK 
Bül bül elә bir sә nәt kar idi ki, ona ha mı mız qib tә edir dik. Bir dә -

fә Mosk va da kon sert ve rir dik. Bül bül oxu yan dan son ra bir rus ta ma -
şa çı sı gәl di, onun qar şı sın da baş әy di, diz çö küb de di: “Bo je upa si!
Bo je upa si!. .” Biz ha mı mız hey rәt dәn do nub qal mış dıq. Son ra dan öy -
rәn dik ki, Bül bü lün sә nә ti nә pә rәs tiş edәn bu adam SSRİ xalq ar tis ti
İ. S.Koz lovs ki dir. O, Bül bü lün sә si nin seh ri nә, nә fә si nin uzun lu ğu na
hey ran qal mış dı.  
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Mü ha ri bә nin ağır gün lә rin dә Bül bül cәb hә yә get mәk üçün kon-
 sert bri qa da sı dü zәlt di, mә ni dә gö tür dü. Oğ lum Ham let kör pәy di.
Onu Bu zov na da kı uşaq evi nә qoy ma lı ol dum. Dәs tә miz dә Fat ma Meh -
rә li ye va, Sәl tә nәt Qu li ye va, Ve ra Şir ye, Aşıq Mir zә, Tey yub Dә mi rov,
pi a no çu Feld man ki mi ta nın mış sә nәt kar lar var idi. Biz Mosk va ya get-
 dik. Or dan dәs tә mi zi Bryansk vә Or yol cәb hә lә ri nә gön dәr di lәr. Me -
şә lәr dә kon sert lәr ve rir dik. Bül bül hәm azәr bay can ca, hәm rus ca,
hәm dә ital yan ca oxu yur du. Bü tün kon sert lә ri mi zi o ye kun laş dı rır dı.
Әs gәr lәr Bül bü lün çı xış la rı nı çox bö yük rәğ bәt lә qar şı la yır dı lar.  

PӘ RӘS TİŞ ET Dİ YİM AK TRİ SA 
Bir nә fә rә öm rüm bo yu pә rәs tiş et mi şәm: te at rı mı zın rus şö -

bә sin dә iş lә yәn Fat ma Mux ta ro va ya. Onun gö zәl Kar me ni (“Kar men” -
dә), Qa ra çı qı zı (“Çe re viç ka” da) mә ni va leh et miş di. Fat ma
Mux ta ro va nın bö yük sә nә ti nә o qә dәr vu rul dum ki, rus di lin dә olan
ta ma şa la ra mün tә zәm get mә yә baş la dım. Mәn Fat ma dan öy rә nir dim,
ona әl çat maz zir vә ki mi ba xır dım. Onun Kar men ro lun dan öy rәn dik -
lә rim son ra lar Әrәb zәn gi ob ra zı nı ya rat maq da mә nә çox kö mәk et di.
Bir ara Fat ma Mux ta ro va mә ni vo ka la ke çir mәk is tә di. Әv vә la, özüm
ra zı laş ma dım ki, rus ca oxu ya bil mә rәm. İs ma yıl Hi da yәt za dә dә ra zı -
lıq ver mә di.  

“Çe re viç ka” ta ma şa sın da mә ni sehr lә yәn bir sәh nә var idi. Qa -
ra çı qı zı tum çırt la ya- çırt la ya oxu yur du. Fat ma bu sәh nә ni elә us ta -
lıq la oy na yır dı ki!.. Tu mun qa bı ğı nı ağ zın dan at maq la ari ya nı
baş la ma ğı bir olur du. Mәn hey rәt lә nir dim ki, gö rә sәn o ne cә edir ki,
tum bo ğa zın da qal mır, tәc rü bәm dәn bi lir dim ki, bu, çox çә tin dir.  

Ne çә ki, sәh nә miz dә Fat ma Mux ta ro va var dı, Mosk va Bö yük te -
at rı nın әn ad lı- san lı ar tist lә ri be lә Ba kı da Kar men oy na ma ğa gәl mir -
di lәr, cә sa rәt et mir di lәr. De yir di lәr ki, si zin Fat ma nız var, o olan yer dә
biz ar tı ğıq. 
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ON LAR BÖ YÜK SӘ NӘT KAR LAR İDİ LӘR 
İs ma yıl Hi da yәt za dә çox gö zәl bә dii rәh bәr, is te dad lı baş re jis-

 sor idi. Ta ma şa da nә zәr dәn qaç mış әn ki çik de tal la rı be lә sәr raf dә -
qiq li yi ilә gö rür, dü zәl dir di. Gәnc kadr la ra qar şı ol duq ca diq qәt li,
qay ğı keş idi. Mәn bö yük sә nәt kar la rın gәnc lә rә be lә xoş mü na si bә ti -
ni ilk dә fә ope ra te at rın da gör mü şәm.  

Sol tan Da da şov da bi zim re jis so ru muz idi. Ya dım da dır, Sә id
Rüs tә mo vun “Dur na” ope ret ta sı nı ha zır la yan da bә zi mi zan- sәh nә lә ri
İs ma yıl bә yәn mir di. Sol tan la mü ba hi sә edir di lәr. İki bö yük sә nәt ka rın
sә nәt mü ba hi sә si hә mi şә axır da ta ma şa nın xey ri nә ümu mi ra zı lıq la
ba şa ça tır dı. Mәn sә gәnc ak tri sa ki mi on la rın mü ba hi sә sin dәn özüm -
çün mü әy yәn nә ti cә lәr çı xa rır dım, tә sәv vü rüm dә ro lum da ha da ay -
dın la şır, ob ra zım ta mam la nır dı, ba şa dü şür düm ki, ne cә oy na ma lı yam.
Mә nim sә nәt kar ki mi ye tiş mә yim dә hәr iki gör kәm li re jis so ru muz mü -
hüm rol oy na yıb lar. 

Şәm si vә Әf ra si yab Bә dәl bәy li lәr dә yad da şım da si lin mәz iz lәr
bu rax mış lar. Bu gün ope ra te at rı mı zın be lә ka mil re jis sor vә di ri jor la -
ra çox  bö yük eh ti ya cı var. Elә bil ila hi dәn re jis sor do ğul muş du Şәm -
si, özü ob ra zı ne cә dә rin dәn du yub ya şa yır dı sa, ak tyo ru da elә cә
oy na dır dı. 

Mәn ope ra ya gә lәn dә sәh nә miz dә Sü rәy ya Qa car, Ya vәr vә Mü -
nәv vәr Kә lәn tәr li lәr, Hә qi qәt Rza ye va ki mi gör kәm li sә nәt kar la rı mız
var idi. On la rın ha mı sı nı din lә miş dim. An caq heç bi ri ni tәq lid et mә dim,
sә nәt dә öz yo lu mu tut dum. 

...Ya rım әs rlik sәh nә hә ya tın da Gül xar  Hә sә no va bu gün ad la rı
ta ri xә çev ril miş ne çә- ne çә gör kәm li sә nәt kar la rı mız la bir gә ya na raq
ya şa yıb- ya ra dıb. Ta ma şa lar da tә rәf- mü qa bi li ol du ğu Әlöv sәt Sa dı qov,
Hü sey na ğa Ha cı ba ba bә yov, Şir zad Hü sey nov, Xan lar Haq ver di yev,
Qu lam İs gәn dә rov, Ca nә li Әk bә rov ... ki mi gö zәl mü ğәn ni lә rin hәr bi ri
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Gül xar xa nı mın qәl bin dә öz sә si, öz ob ra zıy la qa lıb. Mu ğam ope ra la -
rın da G.Hә sә no va nı ad lı- san lı tar zәn lәr Qur ban Pi ri mov la Bәh ram
Man su rov mü şa yi әt edib lәr.  

ONA ӘRӘB ZӘN Gİ DE YİR LӘR 
Oy na dı ğı ob raz la rın ha mı sı nı se vә- se vә ya ra dan, ya na- ya na oy-

 na yan Gül xar  Hә sә no va Әrәb zәn gi ro lun da sә nә tin zir vә si ni fәth et -
di. Bu rol da o qә dәr mәş hur laş dı ki, ak tri sa nın ob raz lar qa le re ya sın da
Әrәb zәn gi şah  rol ol du. Әbәs de yil ki, xalq ara sın da onu çox vaxt öz
adı ilә de yil, “Ә rәb zәn gi” de yә ça ğı rır lar. 

Ha şi yә: Gül xar  Hә sә no va  ilk dә fә Әrәb zәn gi ni oy na yan da ta -
ma şa dan son ra Hә qi qәt Rza ye va re jis so ra ya xın la şa raq de yib ki, mәn
bir da ha Әrәb zәn gi oy na ma ya ca ğam. Qoy bu ro lu hә mi şә Gül xar oy -
na sın. 

...İl lәr ke çә cәk, nә sil lәr bir- bi ri ni әvәz edә cәk. Tә bii ki,
mil li ope ra la rı mı zın da ye ni, qüd rәt li ifa çı la rı mey da na çı xa caq. Kim
bi lir, bәl kә ta rix bir da ha tәk rar olu na caq vә is te dad lı bir azәr bay can lı
qı zı Әrәb zәn gi  ro lun da bu gün dә sә nәt yo lun da gәnc lik hә vә siy lә kü -
lüng vu ran qo ca man sә nәt ka rın özü qә dәr mәş hur la şa caq. .. An caq
Gül xar Hә sә no va nın Әrәb zәn gi si heç vaxt unu dul ma ya caq. Sә nә ti ki -
mi ya rat dı ğı ob raz lar da son ra kı nә sil lәr üçün bir ör nәk ola caq. Gör -
kәm li sә nәt kar la rı mız la bağ lı xa ti rә lә ri isә mil li mә dә niy yәt ta ri xi mi zin
tәk rar sız sә hi fә lә ri nә çev ri lә cәk. 

“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 6  1991-ci il, sәh.16-17
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SƏNƏT YANĞISI
Qa pı dan içә ri gi rәn ki mi ecaz kar vә mö cü zә li sә nәt dün ya sıy -

la qar şı laş dım. Ya şa yış mәn zi li nin dәh li zin dәn tut muş otaq la rı na dәk
hәr yer bә dii ke ra mi ka nü mu nә lә ri, pan no lar, qo be len lәr lә bә zә dil -
miş di. Gәnc rәs sam Na i lә Sul ta no va nın qey ri -a di ema lat xa na sıy la il -
kin ta nış lı ğı mız be lә baş lan dı.  Gö zü mü qә dim du lus çu luq sә nә ti mi zin
bu mü a sir nü mu nә lә rin dәn çә kә bil mir dim. Әsәr lә rә bax dıq ca rәng -
lә rin әl van lı ğı, na xış la rın zә rif li yi mә ni ov sun la yır dı. Bi lir dim ki, gör dü -
yüm boş qab la rın, va za la rın, şam dan la rın, çay vә na har ser viz lә ri nin,
müx tә lif qab- qa caq dәst lә ri nin for ma sı da Na i lә Sul ta no va nın özü nә
mәx sus dur, öl çü sü dә. İs te dad lı rәs sa mın әsәr lә rin dә mil li ko lo rit o
qә dәr güc lü dür ki, mü әl li fi ta nı ma dan be lә inam la de mәk olar ki, bu
әsәr lә ri ya ra dan azәr bay can lı dır. 

Qә dim Azәr bay can du lus çu lu ğu, ke ra mi ka sә nә ti. Ta ri xi ne o -
lit döv rü nә ça tan, bit kin nü mu nә lә ri Tunc vә Dә mir  döv rü nә tә sa düf
edәn bu mil li sә nә ti mi zin әsa sı nı qo yan şәxs lәr bi zә mә lum ol ma sa
da, on la rın ya rat dıq la rı bu gün mu zey lә ri mi zi bә zә yir. Mi nil lik lәr sә nәt
әsәr lә ri nin gö zәl li yi nә xә lәl gә ti rә bil mә miş, dә yә ri ni da ha da ar tır -
mış dır. Nә sil lә rin qan yad da şı bu qә dim mil li sә nә ti mi zin sir lә ri ni әs -
rlәr dәn -әsr lә rә ötür müş dür. Vә hәr yü zil lik dә mey da na çı xan
sә nәt kar lar du lus çu lu ğu ye ni in ki şaf mәr hә lә si nә qal dır mış, bә dii ke -
ra mi ka sә nә ti ni is te dad la rı nın qüd rә ti lә zәn gin lәş dir miş lәr. Na i lә Sul-
 ta no va da bu sә nә tin qis mә ti nә çı xan is te dad lar dan bi ri dir. 
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Hә lә gә lin cik oy nat dı ğı vaxt lar da, rә fi qә lә ri vә ya şıd la rıy la ev -
cik -ev cik oy na dı ğı il lәr dә Na i lә qab- qa ca ğın gö zәl li yi nә hәs sas lıq gös -
tә rәr miş. Ev dә ki ba ha lı qab la rı oyun ca ğa çe vir mә siy lә ana sı Şü ku fә
xa nı mı höv sә lә dәn çı xa rar mış. Boş qab la rın, nәl bә ki vә fin can la rın bәr-
 bә zә yi nә, na xış la rı na ta ma şa et mәk dәn doy maz mış. Uşaq lıq da Na i lә -
nin bir qә şәng çi ni ser vi zi var mış. Qız ser vi zin әş ya la rı na ka ğız dan
bә zәk ya pış dı rar, na xış vu rar, öz alә min dә qab la rı gö zәl lәş di rәr miş.
Sәn de mә, Na i lә nin ma ra ğı әbәs de yil miş. Qәl bin dә baş qal dı ran hә -
vәs, rәng lәr dün ya sı na ma raq onu Ә.Ә zim za dә adı na Rәs sam lıq mәk -
tә bi nә apar dı. Da ha son ra N.Sul ta no va tәh si li ni M.Ә li yev adı na
Azәr bay can Döv lәt İn cә sә nәt İn sti tu tun da da vam et dir di. Gör kәm li
xal ça çı rәs sa mı mız Lә tif Kә ri mo vun, sә nәt şü nas Kә rim Kә ri mo vun Na -
i lә yә bö yük tә sir lә ri ol du. N.Sul ta no va de yir ki, әgәr Lә tif mü әl lim an -
caq bi rin ci kurs da yox, da ha çox dәrs de sәy di, yax şı olar dı. Us tad
sә nәt kar lar dan öy rә nә -öy rә nә Na i lә il lә ri il lә rә qo vuş dur du. Fik rin dә
o qә dәr әsә rin es ki zi ni çәk miş di ki... Dip lom işi nә baş la yan da qәl bin -
dә bәs lә di yi ar zu lar dan bi ri ni hә ya ta ke çir di: “Mi ni a tür” ser vi zi ni ya -
rat dı. İlk müs tә qil işi yük sәk qiy mәt lәn di ril di. O, şü şә- ke ra mi ka
fa kül tә si ni bi tir di. Sәr gi lәr dә iş ti rak et di. Özü nә mәx sus ya ra dı cı lıq
dәst -xәt ti lә se çil di. Yo lu uğur lu, ya ra dı cı lı ğı mәh sul dar ol du. Ha zır da
Azәr bay can Rәs sam lar İt ti fa qı nın bә dii fon dun da iş lә yir. Bu gü nә dәk
Na i lә nin üç mü әl lif işi is teh sa la ta bu ra xı lıb dır. “Ar mu du” çay ser vi zi
onun şә rә fi nә “Na i lә” ad la nır.  

“Yed di mә hәb bә tin po e ma sı” kom po zi si ya sı 49 әsәr dәn iba -
rәt dir. Sil si lә dә ki әsәr lә rin ha mı sın da qә dim Azәr bay can mi ni a tü rü nә
xas xü su siy yәt lәr var dır. Ob raz lar rәs sa mın hiss vә duy ğu la rı nı, dü -
şün cә lә ri ni әks et di rir. Hәr bir boş qab ay rı lıq da bit kin sü jet li әsәr dir. 

“Yed di hiss” ser vi zi nә da xil olan fin can, nәl bә ki vә boş qab lar -
da kı na xış la rın heç bi ri di gә ri ni tәk rar et mir. Na i lә nin zәn gin fan ta zi -
ya sı hәr әş ya nı ye ni, ma raq lı ciz gi lәr lә bә zә yir. “Yed di ay gö zә li”
kom po zi si ya sın da rәs sam adı “ay” sö zü ilә baş la yan Ay tәn, Ay gün,
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Ay tac, Ay yan, Ay sel, Ay pa ra, Aynur ad lı Azәr bay can gö zәl lә ri ni tәs vir-
 tә rәn nüm et miş dir. “Ü rә yin yed di dö yün tü sü” ad lı pan no lar dan hәs -
rәt li sev gi li lәr boy la nır.  

“Mi na rә” vә “Ba lıq lı” port ret ser viz lәr dir. Çoxp red met li “Mi ni -
a tür” ser vi zin dә, “Ka i na tın ya şıl pla ne ti” kom po zi si ya sın da rәs sam ma -
vi vә  fü ru zә yi rәng lәr dәn mә ha rәt lә is ti fa dә et miş dir. Na i lә nin
әsәr lә rin dә tez- tez iş lәt di yi ma vi rәng pak lıq, ül vi lik rәm zi dir.  

“Züm rüd”, “Ya qut”, “Ge cә”, “Pi ya lә bәnd ”, “İs li mi” ser viz lә ri dә
onun uğur lu iş lә rin dәn dir. “İs li mi” sö zü tәt bi qi sә nәt dә or na ment adı -
dır. Ma raq lı dır ki,  ser viz dә ki qab la rın qulp la rı da is li mi for ma sın da dır,
na xış la rı da. Mәhz bu dü şü nül müş kom po zi si ya ya gö rә dә mü әl lif әsә -
ri nә “İs li mi” adı ver miş dir. Rәs sa mın qır mı zı- qı zı lı rәng lәr lә iş lә di yi “Ya -
nan gü nәş” sil si lә sin dә ki әsәr lә rә ba xar kәn gü nә şin hә ra rә ti ni
du yur san. Şәrq әnә nә lә ri ru hun da iş lә di yi “Mә hәb bә tin әbә di li yi”,
“Ma vi ge cә”, “Şu şa” or na men tal va za la rı bir- bi rin dәn gö zәl dir.  

Na i lә Sul ta no va nın әsәr lә rin dә fi qur lar, ob raz lar za man vә
mә kan çәr çi vә si nә sığ mır. Za man sız lı ğa ta pı nır, әbә diy yә tә qo vu şur -
lar. O öz ya ra dı cı lı ğın da mil li xal ça or na ment lә rin dәn, qә dim mi ni a tür
sә nә tin dәn mә ha rәt lә bәh rә lә nir. İş lә di yi ke ra mik ma te ri a lı – is tәr
boş qab ol sun, is tәr va za, is tәr sә  dә çay dәs ti,  fәr qi yox dur, bü töv -
lük dә bә zә mәk N.Sul ta no va nın ya ra dı cı lı ğı üçün sә ciy yә vi xü su siy yәt -
dir. O, boş luq dan qa çır. Par laq, әl van rәng lә rә çox meyl edir. Mә sә lәn,
göy rәng – ko balt  Na i lә nin ya ra dı cı lı ğın da in san rәm zi dir. Әsәr lә rin -
dә ki gül vә ağac şә kil lә ri dә şәr ti ob raz lar dır. Sü sәn gü lü isә mü әl li fin
öz ob ra zı dır. Da ha bir ori ji nal xü su siy yәt: әsәr lә ri nin adın dan da gör -
dü yü müz ki mi, o, “7” rә qә min dәn ge niş is ti fa dә edir. Hәt ta çay, ya xud
na har dәst lә ri iş lәr kәn be lә әnә nә dәn kә na ra çı xa raq yed di әş ya lı ser -
viz lәr ha zır la yır. Mi fo lo gi ya mız da dә rin fәl sә fi mә na tu tu mu, özü nә -
mәx sus an la mı vә yo zu mu olan “7” rә qә mi Na i lә yә çox doğ ma dır.
Söh bәt lә ri miz dәn bi rin dә bu rә qәm lә bağ lı su a lı mı za sә nәt kar be lә
ca vab ver di ki, axı, hәf tә nin gün lә ri dә yed di dir, mu si qi nin not la rı da,
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göy qur şa ğı nın rәng lә ri dә. 
Na i lә Sul ta no va nın ya ra dı cı lı ğın da Qa ra bağ möv zu su xü su si

yer tu tur. Vә tәn ta le yi nin sә nәt kar qәl bin dә ki ağ rı la rı öz әk si ni ya ra -
nan әsәr lәr dә tap mış dır. Hәr dә fә Na i lә nin iş lә ri nә ba xar kәn qey ri -ix -
ti ya ri “Qa ra ba ğın gö zәl lә ri” ad la nan sil si lә pan no lar önün dә ayaq
sax la yı ram. Ka fel üzә rin dә iş lәn miş ob raz lar o qә dәr hә ya ti, re al dır
ki... Dağ lıq Qa ra ba ğın son 3 il dә ki ağır gün lә ri nin du ma nı çö küb san -
ki bu qız- gә lin lә rin üs tü nә. “Qa ra bağ gö zә li nin kә dә ri”, “Mә nim dәr -
dim – Azәr bay ca nın dәr di dir”, “A zәr bay can ma don na sı nın göz
yaş la rı”. .. Әsәr lә rin öz lә ri ki mi ad la rı da köv rәk, tә sir li dir. Mәn sub ol -
du ğu xal qın se vin ciy lә şad la nıb, dәr diy lә kә dәr lә nәn sә nәt kar Azәr -
bay can üçün ağır olan gün lәr dә ki ya şan tı la rı nı, na ra hat lı ğı nı, ürәk
yan ğı sı nı әsәr lә ri nә kö çür müş dür. 

Na i lә Sul ta no va ori ji nal sә nәt kar dır. Әsl ya ra dı cı lı ğa baş la dı ğı
6-7 il әr zin dә tәk rar sız- bәn zәr siz әsәr lә riy lә sә nәt bi li ci lә ri nin, sә nәt -
se vәr lә rin diq qә ti ni cәlb et miş dir. Hә lә lik res pub li ka mı zın mu zey lә rin -
dә onun әsәr lә ri nә rast gәl mә sәk dә, Tür ki yә nin mәş hur Top qa pı
mu ze yin dә, Mosk va nın bir sı ra mu zey lә rin dә әsәr lә ri var dır. Gәnc ke -
ra mi ka çı nın “Ma vi gün” or na men tal va za sı, “Ar mu du” ser vi zi SSRİ
xalq la rı mu ze yi ni, “Qır mı zı” ser vi zi isә Şәrq xalq la rı mu ze yi ni bә zә yir.
Sә nә ti nә vur ğun olan bu gәnc qız hәr gün, hәr an ya ra dı cı lıq la mәş -
ğul dur. Fik rәn da im sә nәt alә mi lә tә mas da dır. Na i lә çox za man hәt ta
tu rist gә zin ti lә rin dәn be lә im ti na edir ki, vaxt itir mә sin, ye ni әsәr lәr
ya rat sın. O, ey ni za man da bir ne çә iş üzә rin dә ça lı şır. Fik rin dә ye ni bir
ide ya do ğan ki mi dәr hal onun es ki zi ni çә kir, rel yef edir, son ra vax tı
olan ki mi işә baş la yır. Onun qo be len lә ri dә sә nәt kar lıq ba xı mın dan
ma raq lı dır. Ümu miy yәt lә, Na i lә Sul ta no va de ko ra tiv- tәt bi qi sә nә tin bü -
tün növ lә ri ni bir lәş dir mәk ar zu sun da dır. Şü şә, ke ra mi ka, me tal
vә qo be len dәn va hid kom po zi si ya lı әsәr lәr ya rat maq is tә yir. Ma -
raq lı es kiz lә ri var dır. Rel yef li ke ra mi ka da Na i lә nin sә nәt kar gö -
zün dәn ya yın ma yıb dır.  
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Bu yay Azәr bay can mә dә niy yәt fon du nun sәr gi sa lo nun da açıl -
mış ke ra mi ka- xal ça sa tış- sәr gi sin dә N.Sul ta no va nın yüz dәn çox әsә ri
nü ma yiş et di ri lir di. Xa ri ci tu rist lәr, yer li ca ma at gәnc rәs sa mın ürә yә -
ya tan әsәr lә ri nә alu dә lik lә ba xır dı lar. Ün siy yәt dә ol du ğu muz ta ma şa -
çı la rın, sә nәt se vәr lә rin rә yi be lәy di ki, Na i lә Sul ta no va nın hә min
sa tış- sәr gi dә nü ma yiş et di ri lәn әsәr lә ri ara sın da mu zey lә ri mi zi bә zә -
mә yә la yiq, ev lә ri mi zin ya ra şı ğı ola bi lә cәk әsәr lәr çox dur. 

Sa ğol la şıb ay rıl maq vax tı çat mış dı. An caq sә nәt lә, ya ra dı cı lıq la
bağ lı söh bә ti miz qur tar maq bil mir di. Mәn onun göz lә ri nin qay ğı lı ifa -
dә si nә, zә rif bar maq la rı na ba xa- ba xa qey ri -ix ti ya ri әsәr lә ri nin ad la rı
ba rә dә dü şü nür düm. Qәl bi min dә rin lik lә rin dә bir da ha ina nır dım ki,
an caq mә hәb bәt dәn do ğan, mә hәb bәt lә ya ra nan әsәr lәr be lә gö zәl
ola bi lәr!  

“Azәrbaycan qadını” jurnalı  
№ 11-12  1990-cı il, sәh. 36-37 
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AVSTRİYAYA  ATILAN KÖRPÜ 
Han sı xal qın bә dii tә fәk kü rü nә mәx sus lu ğun dan ası lı ol ma ya -

raq, әsl sә nәt әsә ri ümum bә şә ri sәr vәt dir. O, dün ya nın bü tün xalq la rı
üçün an la şıq lı vә ca zi bә dar dır.  

Ta nın mış fır ça us ta la rı mız dan olan İl ham Sә fәr li nin ötәn ilin ma -
yın dan eti ba rәn Av stri ya nın Qrats şә hә rin dә nü ma yiş et di ri lәn fәr di
sәr gi si nә tü kәn mә yәn ma raq bu fik ri bir da ha tәs diq edir. Doq quz ay -
dır ki, İ. Sә fәr li nin kos mos möv zu lu ba tik lә ri, mi ni a tür üs lub da iş lәn -
miş pan no la rı vә  Azәr bay can tor pa ğı nın әs ra rәn giz tә bi ә ti ni әks
et di rәn mәn zә rә tab lo la rı Av ro pa sә nәt se vәr lә ri nin mü ha ki mә si nә ve -
ril miş dir. Bu gün Av stri ya ic ti ma iy yә ti mәş hur “A.H .M.” vә “Ro di ka”
fir ma la rı nın tә şәb bü süy lә açıl mış hә min sәr gi va si tә si lә mü a sir Azәr -
bay can tәs vi ri sә nә tin dәn xә bәr tut maq im ka nı әl dә et miş dir. Sәr gi -
nin tәş ki lat çı sı En gin Çak ma nın vax ta şı rı Ba kı ya gön dәr di yi
xә bәr lәr dәn bi zә bәl li dir ki, azәr bay can lı rәs sa mın kos mos möv zu lu
sil si lә әsәr lә ri av ro pa lı sә nәt se vәr lәr dә xü su si ma raq do ğur muş dur.
Elә sәr gi yә ilk ba xış dan dәr hal son ra Av stri ya nın mәş hur me ne cer lә -
rin dәn olan Her soq vә Mah mud, pro fes sor Vol kin qer vә bir sı ra di gәr
sә nәt bi li ci lә ri İl ham Sә fәr li nin ya ra dı cı lı ğı na yük sәk qiy mәt ver miş,
әsәr lә ri ni ürәk dәn bә yәn miş lәr. İs tәr sәr gi nin açı lı şın da, is tәr sә dә
son ra kı gün lәr dә çә kil miş vi de o lent lә rә ba xar kәn biz özü müz dә sәr -
gi yә gә lәn ta ma şa çı la rın azәr bay can lı rәs sa mın ya ra dı cı lı ğı na ne cә
ma raq gös tәr di yi nin can lı şa hi di olu ruq.  
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Rәs sa mın uğur la rı, na i liy yәt lә ri bi zi se vin di rir. İs tәr -is tә mәz 
İ. Sә fәr li nin keç di yi sә nәt yo lu na fik rәn “sә ya hәt” edi rik. Axı bu sә viy -
yә yә o, bir dәn- bi rә yük sәl mә yib. İl ha mın bu gün kü uğur la rı ax ta rış -
lar da ke çәn sә nәt kar öm rü nün na ra hat ya şan tı la rı nın bәh rә si dir. 

Rәs sam lı ğa rәng kar lıq la baş la yan İl ham Sә fәr li bir sә nәt kar ki -
mi özü nü de ko ra tiv janr da da ha qә tiy yәt lә tәs diq et miş dir. O, ya ra dı -
cı lıq ob yek ti nә çe vir di yi kos mos ki mi mü a sir möv zu nu qә dim ba tik
tex ni ka sı ilә iş lә miş dir. Hә lә qә dim dövr lәr dәn Şәrq öl kә lә rin dә ge niş
ya yıl mış ba tik de ko ra tiv- tәt bi qi sә nә tin növ lә rin dәn olub hә min üsul -
la iş lә yәn rәs sam dan kim ya nı, rәng ha zır la maq tex no lo gi ya sı nı yax şı
bil mә yi tә lәb edir. Bu çә tin pro se sin öh dә sin dәn uğur la gә lәn İ. Sә -
fәr li nin kos mos möv zu lu ba tik lә ri yo zum tәr zi eti ba ri lә ori ji nal dır. 

İ. Sә fәr li nin 60 tab lo dan iba rәt “Dinc kos mos uğ run da” sil si lә -
si sә nәt se vәr lә rә yax şı ta nış dır. “Pans per mi ya” (“Ka i na tın ya ran ma -
sı”), “Elm ”, “Gü nәş sis te min dә X pla net”, “Kva zar lar vә kva zaq lar”,
“U zaq na ğıl va ri qa lak ti ka”, “Tәn ha pla net”, “Ye ni qa lak ti ka”, “Nü vә qı -
şın dan son ra ba har ol mur”, “Yer kü rә si nü vә kos mo su ara sın da”, “Ul -
duz mü ha ri bә lә rin dәn son ra an caq ul duz lar qa la caq”, “Tәh lü kә li
kos mos sta lak tid lә ri”, “Ye ni dün ya du yu mu”, “İ ki qa lak ti ka nın ya xın -
laş ma sı”, “Ko me ta la rın ya xın laş ma sı – in san la rın ya xın laş ma sı dır”,
“Dur na qa lak ti ka sı”, “Kas si o pe ya bür cü” әsәr lә ri dә fә lәr lә müx tә lif sәr -
gi lәr dә nü ma yiş et di ril miş, sә nәt bi li ci lә ri tә rә fin dәn yük sәk qiy mәt -
lәn di ril miş dir. Tab lo lar da şәr ti lik çox dur. Ba tik lәr ma raq lı for ma- bi çi mi,
mәn tiq li bә dii yo zu mu ilә yad da qa lır.  

İl ha mın yağ lı bo ya ilә iş lә di yi “Ye rin töh fә si”, “Ye ni ul du zun par -
la ma sı”, “Y.Qlaz ko vun port re ti” ad lı әsәr lә ri dә kos mo navt la ra
hәsr olun muş dur. Bö yük for mat da iş lәn miş “Ye rin töh fә si” tab lo sun -
da sә nәt kar kos mo sa uçuş za ma nı hә lak ol muş so vet vә Ame ri ka kos -
mo navt la rı nın yad da qa lan ob ra zı nı ya rat mış dır. Hәr bir kos mo nav tı
vә tәn da şı ol du ğu döv lә tin bay ra ğı ge yi min dә tәs vir et mә si rәs sa mın
uğur lu ta pın tı sı dır. Әbә diy yә tә qo vuş muş kos mo navt la rın üz -göz lә rin -
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dә ki dә rin mә na ba xa nı dü şün dü rür. Әsәr so vet vә Ame ri ka rәs sam -
la rı nın Mosk va da ke çi ril miş “Bә şә riy yә tin ul duz yo lu” ad lı sәr gi sin dә
bö yük ma raq do ğur muş dur. 

Bu gün biz tam inam la de yә bi lә rik ki, dün ya kos mos rәs sam -
lı ğı nın R.Mak kol, A. Le o nov, Y.Po qo da yev, V.Ca nı bә yov, V.Lokt yev ki mi
ta nın mış nü ma yәn dә lә ri ara sın da Azәr bay can xal qı nın da nü ma yәn -
dә si var dır: İl ham Sә fәr li. Әsәr lә ri dün ya nın bir sı ra öl kә lә rin dә uğur -
la nü ma yiş et di ril miş azәr bay can lı rәs sa mın ya ra dı cı lı ğı öz bә şә ri
siq lә ti, hu ma nist qa yә si ilә hәr yer dә diq qә ti cәlb et miş dir. Av stri ya -
da açıl mış sәr gi isә av ro pa lı la rın zöv qü nü ox şa maq la ya na şı, ora da
ya şa yan azәr bay can lı lar üçün dә gö zәl töh fә ol muş dur. Qrats şә hә rin -
dә tәş kil olun muş bu mә dә ni tәd bir yurd daş la rı mız ara sın da әla qә ya -
rat maq sa hә sin dә, hәm çi nin Azәr bay can vә Av stri ya xalq la rı nın
mә nә vi ya xın laş ma sı pro se sin dә ilk kör pü dür. Xal qı mı zın dün ya ya vә
dün ya xalq la rı na döğ ru- dü rüst ta nıt dı rıl ma sı na bö yük eh ti yac du yul -
du ğu bi zim gün lәr dә bu sa yaq mә dә ni tәd bir lәr dәn, mә nә vi kör pü lәr -
dәn im kan da xi lin dә çox is ti fa dә et mә li yik. Tәk İl ha mın yox, bü tün
is te dad lı sә nәt kar la rı mı zın na ra hat ya şan tı la rı nın bәh rә si olan dә yәr li
sә nәt әsәr lә ri dün ya xalq la rı na Azәr bay ca nı mız vә mil lә ti miz ba rә sin -
dә әsl hә qi qә ti söy lә yә bi lәr.  

“Hәyat” qәzeti 
23 fevral 1991-сi il, sәh.4 
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VAQİFİN SƏNƏT DÜNYASI
Ba kı da kı mi ni a tür mәr kә zin dә bu ya xın lar da ma raq lı bir sәr gi

açıl mış dı – hey kәl tә raş Va qif Rәh ma no vun fәr di sәr gi si. Sәr gi dә -
ki ek spo nat la ra hey ran lıq la ba xan ta ma şa çı la rı bir su al dü şün dü rür -
dü: –Kim dir Va qif Rәh ma nov? Әgәr azәr bay can lı dır sa, bәs ni yә in di yә
qә dәr onu ta nı ma mı şıq? Axı sәr gi dә nü ma yiş et di ri lәn tunc, daş, ağac
hey kәl lәr dәn gö rün dü yü ki mi, on la rı ya ra dan yet kin sә nәt kar dır. ..  

Hey kәl tә raş Va qif Yu sif oğ lu Ba kı da dün ya ya göz açıb. O, Rәh -
man za dә lәr ai lә sin dәn dir. Ta nın mış xalq rәs sa mı Ma ral Rәh man za dә -
nin qar da şı dır. Va qif ba har da do ğul du ğun dan uşaq lıq dan ba har tәk
qay nar tә bi әt li olub. Ya ra dı cı lı ğa mey li, is te da dı onu Ә.Ә zim za dә adı -
na Rәs sam lıq Mәk tә bi nә apa rıb. Son ra Su ri kov adı na Mosk va Döv lәt
Rәs sam lıq İn sti tu tun da tәh si li ni da vam et di rib. Bu ra da o, hey kәl tә -
raş lıq sә nә ti nin sir lә ri nә mü kәm mәl yi yә lә nib. Hә lә tә lә bә ikәn ça lış -
qan lı ğı vә qa bi liy yә ti ilә fәrq lә nәn Va qif elә o vaxt dan ma raq lı
hey kәl lәr ya pır, diq qә ti cәlb edәn әsәr lәr ya ra dır dı. Azәr bay can lı
ba la sı öz is te da dı ilә mü әl lim lә ri nin, bir çox ad lı- san lı hey kәl tә raş la -
rın diq qә ti ni cәlb et miş di. Ali mәk tә bi bi ti rәn ki mi Va qif Rәh ma no vun
tә yi na tı nı bir ba şa Al ma -A ta şә hә rin dә ki in cә sә nәt in sti tu tu na ver di -
lәr. Elә hә min vaxt dan – 1965-ci il dәn eti ba rәn Va qif Rәh ma nov Qa -
za xıs tan da mәs kun laş dı.  

O za man Al ma -A ta da hey kәl tә raş lıq sa hә sin dә türk dil li kadr lar
ça tış mır dı.  V.Rәh ma no vun gә li şiy lә qa zax hey kәl tә raş la rı ai lә si nә per-
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s pek tiv li bir sә nәt kar da xil ol du. Pe da qo ji fә a liy yәt lә ya na şı gәnc hey -
kәl tә raş ya ra dı cı lıq la da cid di mәş ğul ol ma ğa baş la dı. Sәr gi lәr dә iş ti -
rak et di, rәn ga rәng si fa riş lәr ye ri nә ye tir di. İl dәn -i lә püx tә lәş di,
sә nәt kar ki mi ta nın dı, şöh rәt tap dı. Ya şa dı ğı res pub li ka nın yu xa rı tәş -
ki lat la rı nın si fa ri şiy lә Al ma -A ta da vә baş qa şә hәr lәr dә ucalt maq üçün
mo nu men tal hey kәl lәr, hey kәl- kom po zi si ya lar ya rat ma ğa baş la dı.  

Bu gün Qa za xıs tan Döv lәt İn cә sә nәt mu ze yin dә V.Rәh ma no -
vun “Şәrq mo ti vi”, “Xa ti rә”, “Nәr gi zin port re ti”, “Xo ca lı”, “A na evi”,
“A na rın port re ti” vә baş qa әsәr lә ri var dır.  

İs te dad lı ti şә us ta sı nın tәd qi qat ob yek ti in san vә onun dün yay -
la  rәn ga rәng әla qә lә ri dir. So si al, psi xo lo ji vә әx la qi prob lem lә ri vәh -
dәt dә gö tü rәn sә nәt kar da im mü a sir ob raz lar vә plas tik for ma lar
ax ta rır. O, plas tik hü dud suz luq mә sә lә lә ri ni cә sa rәt lә hәll edәn hey -
kәl tә raş dır. Va qif is tә ni lәn ma te ri al da – is tәr daş ol sun, is tәr ağac, is -
tәr tunc uğur la iş lә yir. Ba kı sәr gi sin dә biz әsa sәn Rәh ma no vun dәz gah
hey kәl lә ri ni gör sәk dә, sә nәt ka rı şәx sәn ta nı yan lar bi lir lәr ki, park
hey kәl tә raş lı ğın da onun gör kәm li na i liy yәt lә ri var dır. Va qif xü su si lә
Ab şe ron da şın da hә vәs lә iş lә yir. Hәr il Ba kı ya gә lәn yurd da şı mız doğ -
ma la rı nın Mәr dә kan da kı bağ la rın da, dost -ta nış la rı nın ema lat xa na la -
rın da iş lә yir, qo hum- qar daş la rı nın ob ra zın dan ya ra dı cı lıq la is ti fa dә edir.  

Mi ni a tür mәr kә zin dә nü ma yiş et di ri lәn әsәr lә ri ara sın da “Ba kı.
20 Yan var 1990-cı il” ad lı tunc hey kә li ilk ba xış dan ta ma şa çı nı sar sı -
dır dı. Kә sik bә dәn, ya rım qol, gül lә dәn de şik- de şik ol muş baş. .. Ar xası
üs tә yı xıl mış gәn cin göz lә ri dә, ağ zı da hey rәt dәn açıq qa lıb. Hey kә -
lin qә rar tut du ğu oraq şә kil li ay da ta ma şa çı nı dü şün dü rür. Hә min de -
ta lı hәm ge cә nin rәm zi ki mi, hәm dә yan var fa ci ә si ni tö rә dәn or du nun
döv lәt ger bi nә işa rә tәk ba şa düş mәk olar. Ki çi cik bir de tal bu müd -
hiş fa ci ә nin ge cәy kәn, özü dә kim lәr tә rә fin dәn tö rә dil di yi ni gös tә rir.
Va qif Rәh ma nov hey kә li elә mә ha rәt lә iş lә yib ki, so yuq tunc ma te ri -
al dil açıb da nı şır, ta ma şa çı nı dә rin dәn hә yә can lan dı rır. Yük sәk sә nәt
mә ziy yәt lә ri nә ma lik “Ba kı. 20 Yan var 1990-cı il” әsә ri vә tәn pәr vәr
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yurd da şı mı zın şә hid lә ri mi zә qoş du ğu hey kәl -e le gi ya sı dır.  
Sәr gi dә ki “Ә bә di” hey kә lin dә ana iki qı zıy la tәs vir olu nub. Ana -

sı nın di zi üs tün dә otur muş qız cı ğaz elә mә sud, elә ra hat dır ki... Kü -
rә yi ni bö yük qı zı na söy kә miş ana da sa ba hın dan ar xa yın dır. Ağ
daş dan yo nul muş “Sa bir ”in mәh zun gör kә mi ba xa nı qüs sә lәn di rir.
Tunc dan tö kül müş “A na rın port re ti” o qә dәr can lı dır ki, san ki gör kәm li
ya zı çıy la üz -ü zә da yan mı san. “Na mә lum qa dın” hey kә li nin es te tik gö -
zәl li yi ba xa na zövq ve rir. “Kom mu niz min yo lu” kom po zi si ya sın da kәl -
lә- ma yal laq ol muş adam lar, qol la rı qa ya lar da qan dal lan mış әzab keş
in san su rә ti diq qә ti çә kir. “Mәr dә kan mo ti vi” ad la nan әsәr dә konk ret
si ma, üz -göz yox dur. Am ma hey kәl tә raş bö yük us ta lıq la әl lә ri ni si nә -
sin dә çar paz la mış kә la ğa yı lı qa dı nın si ma sın da mәr dә kan lı ana la rın
ümu mi lәş miş ob ra zı nı ve rә bi lib. Hә min әsәr lә rin fo nun da asıl mış fo-
 to rep ro duk si ya lar isә tә әs sü ra tı ta mam la yır. V. Rәh ma no vun ya ra dı cı -
lı ğı ilә әt raf lı ta nış ol maq da ba kı lı sә nәt se vәr lә rә kö mәk edir di.  

On il dir ki, Azәr bay can öv la dı Va qif Rәh ma no va Qa za xıs ta nın
әmәk dar in cә sә nәt xa di mi adı ve ri lib. Qür bәt dә mәs kun laş dı ğı il lәr
әr zin dә o, dә fә lәr lә Qır ğı zıs ta nın, di gәr Or ta Asi ya res pub li ka la rı nın
fәx ri fәr man la rı, dip lom vә me dal la rıy la tәl tif olu nub dur. İki il әv vәl
Xә zәr ya nı res pub li ka la rın  sә nәt kar la rı nın sәr gi sin dә azәr bay can lı hey -
kәl tә raş Va qif Rәh ma nov qı zıl me da la la yiq gö rü lüb dür. Әsәr lә ri Qa -
za xıs tan, Or ta Asi ya, Azәr bay can, Lit va, Da ni mar ka, Av stra li ya, Pol şa,
Ma ca rıs tan, Bol qa rıs tan mu zey lә ri ni, bir çox sә nәt se vәr lә rin şәx si kol -
lek si ya la rı nı bә zә yir.  

V.Rәh ma nov uzun müd dәt Qa za xıs tan Rәs sam lar İt ti fa qı nın Bә -
dii fon du nun sәd ri olub, ida rә he yә tin dә ka tib iş lә yib. Ço xil lik pe da -
qo ji fә a liy yә ti var dır. Ha zır da Al ma -A ta Döv lәt Te atr – Rәs sam lıq
İn sti tu tu nun do sen ti dir.  

Va qif Rәh ma no vun Ba kı da açıl mış fәr di sәr gi si çox fay da lı vә
sә  mә rә li ol du. Sәr gi sa yә sin dә Azәr bay can dan kә nar da ya şa yan yurd -
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 daş la rı mız la doğ ma res pub li ka ara sın da әla qә lә ri möh kәm lәt mәk sa -
hә sin dә da ha bir ad dım atıl dı. Gör kәm li hey kәl tә ra şı mız Va qi fin sә nәt
dün ya sıy la ta nış ol duq. Söz süz ki, Vә tәn dәn uzaq lar da Azәr bay can
adı nı uca tu tan, Azәr bay can tәs vi ri sә nә ti ni lә ya qәt lә tәm sil edәn
eloğ lu muz hey kәl tә raş Va qif  Rәh ma no vun adı vә sә nә tiy lә fәxr et mә -
yә bi zim mә nә vi haq qı mız var dır.  

“Yurddaş” qәzeti
9 oktyabr 1991-ci il, sәh. 4. 
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İLLARİYƏNİN DÜNYASI
Uşaq alә mi nin gö zәl li yi, uşaq tә xәy yü lü nün zәn gin li yi, uşaq fan -

ta zi ya sı nın tü kәn mәz li yi ki mә mә lum de yil? Sir li- sehr li alәm li, ca zi bә -
dar dün ya lı uşaq lıq döv rün dәn adә tәn şi rin- şi rin xa ti rә lәr qa lır
doğ ma la rın, ya xın la rın xa ti rin dә. Bә zәn isә... bü töv bir dün ya – İl la -
ri yә nin dün ya sı ki mi... 

Er mә nis tan Uşaq Ya ra dı cı lı ğı Mu ze yi nin sәr gi sa lo nun da açıl mış
“İl la ri yә Hü sey no va – UŞAQ, İN SAN, YA RA DI CI” sәr gi si ta ma şa çı la rı
bu dün ya ya qo vuş du rur – İl la ri yә nin dün ya sı na. Dә niz ki mi cil vә li dir,
say sız- he sab sız gü nәş li dir, ana lı -a ta lı dır, gül lü- çi çәk li dir İl la ri yә nin
dün ya sı. Bu dün ya da “Pi taf se ya” ad lı gül var – İl la ri yә nin gü lü. Bu
dün ya da ana si ma sın da tә cәs süm et miş gü nәş var – İl la ri yә nin gü nә -
şi. İl la ri yә dün ya sı nın  sa kin lә ri olan “na ğıl– rәsm lәr”, “tә әs sü rat– rәsm -
lәr”, “za ra fat”, “sirk ”, “kom po zi si ya”, “or na ment” vә baş qa qә bil dәn
olan sә nәt nü mu nә lә ri ba la ca rәs sa mın bö yük lәr sa ya ğı duy ma ğın dan,
dü şün mә yin dәn xә bәr ve rir. Rәng lә rin әl van lı ğı, möv zu la rın rәn ga -
rәng li yi, rәsm lә rin bit kin li yi, ay dın lı ğı ba xa nı hey ran qo yur. İna na bil -
mir sәn ki, bü tün bun la rı – sәr gi- ta ma şa da nü ma yiş et di ri lәn
250-yә ya xın әsә ri ba la ca bir uşaq ya ra dıb, hә lә mәk tәb ya şı na
çat ma mış bir uşaq.

İl la ri yә Hü sey no va 1977-ci ilin pa yı zın da Mosk va da ana dan
olub. Ata sı hә kim, ana sı bi o kim ya çı dır. Fit ri is te da da ma lik qız cı ğaz iki
yaş ya rı mın da ilk әsә ri ni – “Quş lar” rәs mi ni ya ra dıb. Şә kil dә kör pә
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qәl bi ki mi pәr vaz la nan quş lar tәs vir edi lib. Pay taxt hә ya tı nın qay nar -
lı ğı, әl van lı ğı İl la ri yә nin “A tәş fә şan lıq”, “Bay ram”, “Ka fe dә iki nә fәr”,
“Ma qa zin dә ki qa dın” vә baş qa rәsm lә rin dә öz әk si ni ta pıb.  

Ka ran daş la, kö mür lә, su lu vә yağ lı bo ya lar la iş lә yәn ba la ca rәs -
sam öz na ğıl dün ya sı nı çәk di yi sü jet li na ğıl- rәsm lә rә kö çü rüb. “Qo ğal
dov şa nı di lә tu tur ki, me şә yә get mә sin, ora da onu ye yәr lәr, yax şı sı
bu dur ba ba sı ilә nә nә si nin ya nı na get sin. Dov şan sa tә rәd düd edir. ..”,
“Ke çi  ma ra la әrә get mәk is tә yir, ona gö rә dә ba şın da ma ral buy nu -
zu bi ti rib”, “Rәs sam qız cı ğa zın çәk di yi şә kil dә dov şan mah nı   oxu-
maq is tә yir”, “Ar tist lәr ta ma şa çı lar la vi da la şır”, “Kir pi gü nә şә dua edir”
vә s. rәsm lәr ta ma şa çı nı na ğıl lar alә mi nә apa rır. 

Sirk möv zu su rәs sam İl la ri yә nin ya ra dı cı lıq pa lit ra sın da ge niş
yer tu tur. “Sirk dә”, “Tәl xәk”, “A ğır at let”, “Sirk dә qız”, “Pet ruş ki nin sir -
ki”, “Sirk dә ye ni il yol ka sı”, “İ ki tәl xәk”, “Sirk. Ar tis t ka çı xış edir. Ha mı
bә yә nir, bi ri isә şüb hә edir” vә baş qa rәsm lәr öz әl van lı ğı, bir- bi ri nә
bәn  zәr siz li yi ilә diq qә ti cәlb edir, ta ma şa çı da şәn әh val- ru hiy yә ya ra dır.

Әf sa nә vi “Si murq qu şu”, “To vuz quş la rı”, “Fır tı na nın do ğul ma -
sı”, “Gә mi”, “Gü nәş qı rıl dı”, “Qo ca Bu ra ti no”, “Qul li ver”, “Kar lu şa- film”
rәsm lә ri İl la ri yә nin rәs sam tә xәy yü lü nün hü dud suz lu ğu nu, fan ta zi ya -
sı nın zәn gin li yi ni bir da ha gös tә rir. Ana– Gü nәş. Bu var lıq is te dad lı rәs -
sa mın fik ri ni çox mәş ğul et miş dir. Gü nә şi qol lu- bu daq lı dır, әl van
rәng li dir, par laq şü a lı dır İl la ri yә nin. Ha zır da İl la ri yә nin “Gü nәş ”i vax -
ti lә mәş ğul ol du ğu stu di ya nın em ble mi nә vә rәm zi nә çev ril miş dir. 

Ana sı meh ri ban dır, se vim li dir. Çәk di yi “A na” rәsm lә ri ba la ca qı -
zın ana sı na olan bö yük mә hәb bә ti nin tә cәs sü mü dür. Ana sı nın da nә
vaxt sa uşaq ol du ğu nu dәrk edәn İl la ri yә tә xәy yü lü nün gü cü ilә “Ba -
la ca Tan ya (A na)” rәs mi ni ya rat mış dır. Bü tün uşaq lar ki mi o da ata sı
Ari fi dün ya da ha mı dan yük sәk bi lir di. Ona gö rә dә çәk di yi rәsm lәr dә
ata sı nı “u çan quş, ey ni za man da şir” ki mi tәs vir edir di. Rәsm lә rin dә
tez- tez hә kim ob ra zı na mü ra ci әt et mә si dә, şüb hә siz, ata sı ilә bağ lı dır.  
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İl la ri yә nin çәk di yi bü tün şә kil lәr dә nik bin, oy naq uşaq tә bi ә ti
özü nü bü ru zә ve rir. Şә kil lәr dәn se vinc, sә a dәt ya ğır. Dün ya nı uşaq
gö zü ilә seyr edib, yet kin ağ lı ilә dәrk edәn azәr bay can lı qı zı İl la ri yә
hә ya tın әn müx tә lif ha di sә lә ri ni tәs vir edib. Sәr gi- ta ma şa nın bә lәd çi
sse na ri sin dә ata sı Arif Mi ka yıl oğ lu nun oçer ki, ana sı nın xa ti rә lә ri mü -
hüm pe da qo ji- tәr bi yә vi әhә miy yә tә ma lik dir. Dü şü nül müş tәr ti bat sәr -
gi nin es te tik dә yә ri ni da ha da ar tı rır. Sәr gi bö yük mü vәf fә qiy yәt lә
nü ma yiş et di ri lir, sa lon aram sız ola raq do lub- bo şa lır. Ye re van ic ti ma -
iy yә ti, şә hә ri mi zin xa ri ci qo naq la rı İl la ri yә Hü sey no va nın sәr gi si ni bö -
yük rәğ bәt lә qar şı la yır lar. Rәy ki ta bın da ya zı lan qeyd lәr fә rәh his si
do ğu rur: 

– “Min heyf ki, bu gö zәl uşa ğın hә ya tı be lә er kәn so lub.
Yax şı sәr gi dir. Hәm es te tik, hәm dә mә nә vi ba xım dan ib rә -
ta miz dir. Çox ol sun be lә uşaq lar vә müm kün qә dәr az ol sun
in san fa ci ә lә ri. İl la ri yә nin va li deyn lә ri nә әn xoş ar zu la rı mı
bil di ri rәm. Dü şü nü rәm ki, o, qoy du ğu tә miz, in cә vә gö zәl iz -
lә bi zim ara mız da, öz ya şıd la rı ara sın da ya şa yır”. 

Rәs sam Kar len Mar ti ros yan.  
– “Mә ni bu is te dad lı kör pә nin rәsm lә ri va leh et di. Çox

heyf ki, gә lә cәk dә bi zә se vim li İl la ri yә nin ye ni rәsm lә ri nә
bax maq qis mәt ol ma ya caq”.  

M.Ha rut yun yan, mü hәn dis. 
1984-cü ilin ya yın da hә ya tı fa ciә ilә so na ye tәn İl la ri yә öm rü

bo yu sev di yi, inan dı ğı, eti bar et di yi ... su da bo ğul muş dur. Cә mi 6 il 9
ay ömür sü rәn rәs sam İl la ri yә özün dәn son ra ca zi bә dar bir dün ya –
400-ә ya xın rәsm әsә ri qo yub get miş dir. Sa lo nun müx tә lif gu şә lә rin -
dәn boy la nan rәs sam qı zın fo to şә kil lә ri san ki ta ma şa çı la ra de yir:  

– Mәn si zin lә yәm. .. Mәn ya şa yı ram! 
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*** 
SSRİ Rәs sam lar İt t i  fa qı  nın qә ra r ı  i lә tәş ki l  o lun muş

İl  la r i  yә Hü sey no va nın fәr di sәr gi s i  nin coğ ra f i  ya s ı  ge niş dir.
O, Mosk va dan start gö tü rә rәk Ba kı – Or co ni kid ze – Ye re van –
Tbi li si –Xer son – Ki şin yov – Minsk – Ka u nas – Tal lin – Le ninq rad
– Mosk va marş ru tu ilә irә li lә yir.  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti 
4 fevral 1986-cı il, sәh.4
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“MİN İL SONRA SORSAN 
ŞAİR HARDADIR”

Zә ka sı nın qüd rә tiy lә dün ya ya nur sa çan Ni za mi. Po e -
zi ya alә mi nin әn gin lik lә ri ni fәth edәn şәx siy yәt. Gәn cә tor -
pa ğın da uyu yan Azәr bay can oğ lu. Әs rlә rin sәrt yel lә ri
ne çә- ne çә möh tә şәm sa ra yı yer lә- yek san et sә dә, el mә hәb -
bә ti, bә şәr eh ti ra mı da hi şa i rin mә za rı nı itib- bat ma ğa qoy -
ma yıb. Za man- za man qәd ri ni bi lәn lәr Ni za mi Gәn cә vi nin
tür bә si ni bәr pa elә yib. Bu dur, dün ya ya gә li şi nin 850 il li yi ni
bay ram et di yi miz gün lәr dә  Ni za mi mәq bә rә si ye ni bi çim dә
zi ya rәt çi lә rin ix ti ya rı na ve ri lib. 

Da hi şa i ri mi zin mә za rı Gәn cә ya xın lı ğın da, Şıx dü zün dә -
dir. Әs rlәr cә bu yer po e zi ya xi ri dar la rı nın zi ya rәt ga hı olub. Dün ya nın
uzaq -u zaq öl kә lә rin dәn gә lәn sәy yah lar, әdib lәr, alim lәr  Ni za mi Gәn -
cә vi nin  mә za rı önün dә diz çö küb, onun dü ha sı qar şı sın da baş әyib -
lәr. Gәn cә tor pa ğı Ni za mi adıy la dün ya şöh rә ti ta pıb. La kin heç dә
bü tün dövr lәr dә tür bә bә şәr şa i ri nin adı na la yiq sә viy yә dә ol ma yıb.
San ki Ni za mi bu nu du yub muş. .. 

Bu yer dә mәn ki mi ya tan lar çox dur, 
On la rı xa ti rә sa lan ki, yox dur. 
Ey tә zә kәk lik, an mә ni ürәk dәn 
Mә za rım ya nın dan ötüb ke çәr kәn, 
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Üs tüm dә gö rәr sәn gö yәr miş ot lar, 
Baş da şım uçul muş, çök müş dür mә zar. 
Qәb ri min to zu nu so vur muş yel lәr, 
Dost lar dan anan yox mә ni bir nә fәr. 
Qәb rim şü şә si nә әl qo yan za man 
O pak göv hә ri mi heç ol ma sa an! 
Uzaq dan sәn mә nә göz ya şı tök sәn, 
Mәn sә nә par laq nur sa ça ram göy dәn. 
Sa lam ver, hör mәt lә mәn dәn sa lam al, 
Gәl qәb rim üs tü nә, edim is tiq bal. 
Hәr za man di ri yәm sә nin ki mi mәn, 
Mәn ca na gә lә rәm, sәn ca na gәl sәn. 

Bu sә tir lә ri oxu duq ca Ni za mi dü ha sı nın uzaq gö rәn li yi nә hey ran
qa lır san. Qey ri -ix ti ya ri: – Ru hu na min rәh mәt, Şeyx Ni za mi! –
söz lә ri qәl bin dәn qo pur. Ürә yin dә şa ir lә di a lo qa gi rә rәk: – Sә nә -
tin lә öl mәz li yә qo vuş du ğu nu bә şәr öv la dı na Sә nin “Xәm sә”n an la -
dıb, in cә ruh lu qә zәl lә rin pı çıl da yıb, – de yir sәn. 

Gәn cә tor pa ğı nı gә zib- do laş dıq ca, gәn cә li lәr lә gö rüş dük cә Ni -
za mi nin dün ya şöh rә ti nә da ir söh bәt lәr qәl bi mi if ti xar his si ilә dol du-
 rur du. 42 il sә ra sәr Gәn cә şә hә ri nin baş me ma rı olan Fәr man
İman qu li yev ma raq lı bir әh va lat da nış dı: 

– Bir gün Bağ dad dan bir qo naq gәl di. Mәq bә rә yә 15-20
ad dım qal mış bu şәxs di zi üs tә düş dü. Biz dә mәq bә rә nin әt -
ra fı nı ye ni cә yu muş duq, yer pal çıq idi, as falt hә lә qu ru ma -
mış dı. Qo naq pal çıq lı as fal tın üs tü nә diz üs tә çök dü vә öz
di lin dә da nış ma ğa baş la dı. Bu adam әrәb cә Ni za mi şәx siy yә -
ti nә mü ra ci әt edә rәk,  әv vә la  üzr is tә yir di ki,  Ni za mi nin hü -
zu ru na çox gec gә lib dir. İkin ci si dә, o de yir di ki, mәn sә nin
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hü zu ru na ad dım la yox, di zi üs tә, sü rü nә- sü rü nә gәl mә yi özü -
mә bö yük şә ra fәt,  fәxr bi li rәm.

Bi zim XX әs rdә Ni za mi adı na iki dә fә mәq bә rә ucal dı lıb. Hә lә
1939-cu il dә şa i rin qәb ri üs tә ucal dı lan möh tә şәm ti kin ti ni aman sız
mü ha ri bә ya rım çıq qoy du. Mәq bә rә mü ha ri bә dәn son ra, 1947-ci il dә
ti ki lib ba şa çat dı. La kin öm rü az ol du. Gö rәn, hә min mәq bә rә nin 50
il keç mә miş ta rix sәh nә sin dәn çıx ma sı na sә bәb nәy di?  Su a la F.İ man -
qu li yev be lә ca vab ver di: 

– 1947-ci il dә ti kil miş mәq bә rә zә yәm da şın dan idi. Zә -
yәm da şı çox yum şaq daş ol du ğu na gö rә hә min qur ğu nun nә
ya ğı şa, nә gü nә şә da va mı ol ma dı. Әlәl xü sus, alü mi ni um za-
 vo du nun mәq bә rә yә bö yük zi ya nı dәy di. Bu za vo dun ha va ya
bu rax dı ğı tur şu lar mәq bә rә nin üs tü nә qon duq dan son ra, üs -
tün dәn dә ya ğış yağ dıq ca daş lar da ha sü rәt lә ov xa la nıb tö -
kül dü. Nә ti cә dә, tәd ri cәn mәq bә rә öz gör kә mi ni itir mә yә
baş la dı. Dә fә lәr lә mә sә lә qal dır dıq ki, bәl kә mәq bә rә nin ye -
ri ni dә yiş di rәk? Nә ha yәt, mö tә bәr bir ko mis si ya bu işә bax -
dı vә qә ra ra gәl di ki, mәq bә rә nin ye ri ni dә yiş mәk ağ la sı ğan
iş  de yil. Qәt olun du ki, mәq bә rә öz ye rin dә qal maq şәr ti lә
bu ra da ye ni dәn qur ma iş lә ri apa rıl sın. 1981-ci il dә, şa i rin 840
il li yi әrә fә sin dә Azәr bay can KP MK qә rar qә bul et di ki, 1991-
ci ilә cәn mәq bә rә ye ni dәn qu rul sun vә әt raf sa hә si abad laş -
dı rıl sın. 1989-cu ilin ap re lin dә ha zır ki la yi hә mü za ki rә vә
qә bul olun du. Bö yük çә tin lik lәr lә qra ni tin vә mәr mә rin әl dә
edil mә si nә na il ol duq. Dnep ro pet rovs kdan 300 kub metr qra -
nit alıb, Sank t-Pe ter burq mü әs si sә lә rin dә ha zır lat dır dıq. Ağ
mәr mә ri isә Çel ya bins kdәn gә tirt dir dik. İn şa at ma te ri al la rı -
nı әl dә et dik dәn son ra cә sa rәt lә köh nә mәq bә rә ni sök mә yә
baş la dıq. Biz mәq bә rә ni 8 aya sök dük, am ma 5 ay 10 gü nә
tik dik. Bu iş dә Gәn cә şә hәr So ve ti nin vә ic ra iy yә ko mi tә si -
nin, 3 nöm rә li ti kin ti tres ti nin,  sank t-pe ter burq lu qra nit qu -
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raş dı ran mü tә xәs sis lә rin, Ba kı baş ti kin ti ida rә si ilә Ba kı met -
ro ti kin ti si ida rә si in şa at çı la rı nın, әmәk çi gәn cә li lә rin әvәz siz
ro lu, bö yük xid mә ti ol du. Ca ma a tın mәq bә rә dә iş lә mә sin dәn
adam hәzz alır dı...

– Bә şәr si vi li za si ya sın da, dün ya mә dә niy yә tin dә özü nә mәx sus
ye ri olan Ni za mi Gәn cә vi nin  mәq bә rә si ni be lә qı sa müd dәt dә ti kib
ba şa çat dır maq şü ca әt dir. La kin ti ki lәn hәr bir abi dә yal nız bu gün
üçün, sa bah üçün de yil, o, nә sil lә rә ya di gar qa lır. Xü su si lә, Ni za mi  ki -
mi bir şәx siy yә tin mәq bә rә si gә rәk mi nil lik lәr üçün nә zәr dә tu tu la.
Bu dә fә ki mәq bә rә möh kәm ma te ri al dan qu ru lub, qra ni tin dә, mәr -
mә rin dә key fiy yә ti ye rin dә dir. Am ma bi zi bir su al dü şün dü rür:   5 ay
10 gü nә in şa olu nan mәq bә rә key fiy yәt lә mi ti ki lib? Mü әy yәn müd dәt
son ra ti kin ti pro se sin dә yol ve ril miş tә lәs kәn lik dәn irә li gә lәn qü sur -
lar üzә çıx ma ya caq ki? Axı, can yan ğı sı öz ye rin dә, hәr da şın, hәr ti -
kin ti ma te ri a lı nın da öz xas sә si var. .. 

– Mәn bö yük inam la de yә rәm ki, mәq bә rә yük sәk key -
fiy yәt sә viy yә sin dә ti ki lib. O, qra nit blok lar la hö rü lüb. Be to-
 nun tö kül mә si nә, onun qu ru ma sı na ve ri lәn vaxt
nor  ma tiv lә ri nә dә dә qiq әmәl et mi şik. Mәq bә rә o qә dәr möh -
kәm, o qә dәr dә qiq , sә li qә li in şa olu nub ki... 5 ay 10 gü nә
ba şa çat ma sı na bax ma ya raq ol duq ca möh kәm ti ki lib. Biz bu -
na çox әmi nik.  

Sәk kiz yüz il dir ki, da hi şa i ri mi zin uyu du ğu vә tәn tor pa ğı mü -
qәd dәs mә ka na çev ri lib. Elә mü qәd dәs ol du ğu üçün dür ki, Ni za mi
tür bә si nin ta le yi hәr bir azәr bay can lı nı ma raq lan dı rır. Ha zır ki mәq bә -
rә qır mı zı qra nit lә ağ mәr mәr dәn ti ki lib. Üst his sә si la yi hә qu ru lu şu -
na gö rә za hi rәn әv vәl kin dәn fәrq lәn mir. La kin da xi li qu ru lu şu, gi riş
vә çı xış qa pı la rı yer lә şәn his sә baş qa sәp ki dә hәll olu nub. Sәr da bә
aşa ğı da yer lәş di yin dәn zi ya rәt edәn şәxs dә tә bii baş әy mә, tә zim vә -
ziy yә ti әmә lә gә lir. Gö rәn lәr de yir ki, Na po le on Bo na par tın mәq bә rә -
si dә bu şә kil dә qu ru lub.  
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Mәq bә rә nin pәn cә rә şә bә kә lә ri vә mә hәc cә ri la tun dan dır. Pa -
lıd dan ha zır lan mış or na ment li qa pı lar qә dim Şәrq üs lu bun da dır.
Gi riş dә ya zıl mış “1141” vә “1209” rә qәm lә ri Ni za mi Gәn cә vi nin tә vәl -
lüd ta ri xi ni bil di rir. Gün bә zin al tın da al tı gu şә li hәn dә si fi qur için dә әrәb
әlif ba sıy la “Ni za mi Gәn cә vi”, bir qә dәr aşa ğı da isә “Bis mil lah -ir- rәh -
ma nir- rә him” söz lә ri ya zı lıb. Min tә әs süf ki, be lә zә rif nәq qaş lıq işin -
dәn son ra qa pı la rın üs tün dә çox iri hәrf lәr lә, özü dә ki ril әlif ba sıy la
“Ni za mi” sö zü ya zı lıb. Ya maq ki mi gö rü nәn bu ya zı qra nit mәq bә rә nin
fa sad da şın da yo nu lub.  

Mәq bә rә nin әra zi si 6,5 hek tar dır. Gi riş dә ti kil miş iki ağ bi -
na sü ve nir ma ğa za sı vә bu ra da ya ra dı la caq Ni za mi şü nas lıq mәr -
kә zi üçün nә zәr dә tu tu lub. Ağ ba zalt la qır mı zı kәr pic dәn
sa lın mış dö şә mә 5 çi çәk li yi әha tә edir. Bu ra da kı 5 fәv va rә dә
“Xәm sә” nin rәm zi dir. Mәq bә rә nin ar xa his sә sin dә göl, 5 bu ta,
yә ni daş sәh nә lәr, hәm çi nin bu ra da ta ma şa gös tә rә cәk ak tyor-
 lar çün ge yim otaq la rı var. 18 ki lo metr lik su kә mә riy lә Göy gö lün
tә miz su yu mәq bә rә yә çә ki lib. Gә lә cәk dә bu ra da mey vә bağ la -
rı sa lın ma s ı  nә zәr dә tu tu lub. Tut vә әn c ir  dәn baş qa yer l i
iq l i  mә mәx sus әn müx tә l i f  mey vә ağac la r ı  әki  lә cәk. Mәq -
bә rә nin sa ğın da, açıq sә ma al t ın da da ha bir ta ma şa sa lo -
nu var.  Bu h is  sә dә k i  hey kә l -  kom po z i  s i  ya (mü ә l  l i  f i
hey kәl  tә raş Qorx maz Su cәd di  nov dur) ol  duq ca ba xım l ı  d ır.
Tunc hey kәl  lә r in es te t ik gö zәl  l i  y i   ba xa nı  va leh edir.  Bü -
tün kom po z i  s i  ya nın uzun lu ğu 22 metr, әn hün dür nöq tә s i
7 metr dir.  “Xәm sә” dә ki  qәh rә man la r ı  n ın әha tә s in dә otur -
muş Ni za mi  ә l in dә “Di van ” ı  nı  tu tub. . .  Heyf k i ,  fon da gö -
rü nәn a lü mi n i  um za vo du hey kәl-  kom po z i  s i  ya n ın oyat d ı  ğ ı
xoş duy ğu la r ı  qa nad lan ma ğa qoy mur. Yax ş ı  o lar k i ,  gә lә -
cәk dә ürә ka çan tә bi i  fon al ın ma sı  üçün bu ra da sәrv ağac -
la  r ı  әk i l  s in.  Ümu miy yәt  lә ,  b i r  cüt  sәrv, bir cüt mey vә
ağa cı nın növ bә lәn mә si mәq bә rә әra zi sin dә Şәrq ab -ha va sı ya ra -
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dar, şi mal tә bi ә ti nә mәx sus kük nar ağac la rı na eh ti yac qal maz.
La yi hә nin mü әl li fi Fәr man İman qu li yev dә bu fik ri mi zә şә rik ol du.  

Ni za mi mә za rı önün dә sü ku ta da lar kәn fik rim dә onun şe i ri- sö -
zü do la şır dı: 

Ey tan rı, ümi dim bu na dır an caq,  
Bu köh nә dәr gah dan dü şәr sәm uzaq. 
Elә ki, po zu lar tәr ki bim mә nim, 
Dә yi şәr qur du ğun tәr ti bim mә nim, 
Әs dik cә to zu mu da ğı dar yel lәr, 
Pak olan ca nı mı gör mәz bir nә fәr, 
Ha lı mı ara yıb, edәn dә hey rәt,  
Va rı ma yox de yә, vu rar kәn töh mәt. 
Sәn yox dan әli nә ver öy lә açar,  
Bil sin ki, bu ya tan öl mә miş ya şar! 
Ölür sәm, bu nu sәn ha mı ya bil dir: 
“Bә dә ni yat mış sa, ca nı di ri dir”. 

Dü şü nü rәm ki, Ni za mi dü ha sı nın ob raz lı tә fәk kü rün dәn sü zü -
lüb gә lәn bu mis ra lar da nә qә dәr dә rin fәl sә fә var! Olum vә ölüm, in -
san vә tә bi әt, ma te ri ya nın öz for ma sı nı dә yiş mәk xas sә si, bir dә
ru hun öl mәz li yi nә inam, tan rı ya ta pın maq his si. Ye nә fik rim dә şa ir lә
di a lo qa gir miş dim: – Bә li, Şeyx Ni za mi, Sәn can lı san,  ya şa yır san. Zi -
ya rә ti nә gә lәn lәr dә әv vәl -әv vәl Sә nin hә mi şә ya şar sә nәt in ci lә rin lә,
hik mәt li kә lam la rın la, el mi- fәl sә fi- bә di i -es te tik fi kir lә rin lә ta nış olur,
son ra sa hü zu ru na gәl mә yi va cib bi lir.  

Ni za mi adı na ucal dıl mış hәr iki abi dә – is tәr mәq bә rә, is tәr sә dә
hey kәl- kom po zi si ya ba rә dә әsl qiy mә ti, әl bәt tә, xalq özü ve rә cәk. Na -
haq de mә yib lәr ki, el gö zü tә rә zi dir. Mәn cә, hәr iki sә nәt әsә ri nin әsl
im ta ha nı isә za man qar şı sın da ola caq. Gö rә sәn, Ni za mi adı na ucal dı -



248

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

lan bu abi dә lәr il lә rin sı na ğın dan ne cә çı xa caq? Bu nu in di dәn de mәk
çә tin dir. İs tәr dik ki, Ni za mi nin sö zü, sә nә ti ki mi, mәq bә rә si dә әs rlә -
rin qov ğa sın dan qa lib çıx sın. Azәr bay can xal qı nın mil li sim vo lu na çev -
ril sin. Şa ir әbәs ye rә de mә yib ki... 

Nә qә dәr şa ir var, söz var, şe ir var, 
Dün ya da on lar dan mә nәm ya di gar. 
Mә nim lә can lan dı,  söz tap dı qüv vәt, 
Ye nә dә mә nim lә edәr qi ya mәt. 
Mәn söz gül şә ni nin sәrv ağa cı yam, 
Sәrv ağa cı ki mi xid mәt dә va ram. 
Gü nә şәm, ön, ar xam bir dir, fәr qi yox, 
Az dır al dat ma ğım, işı ğım sa çox. 

Bә li, Azәr bay can oğ lu Ni za mi Gәn cә vi öz sә nә tiy lә öl mәz li yә
qo vuş du ğu nu bi lib. Bil di yi üçün dә hә lә 8 әsr ön cә pey ğәm bәr cә si nә
uzaq gö rәn lik lә, inam la ya zıb: 

Min il son ra sor san şa ir har da dır, 
Hәr bey ti söy lә yәr bur da, bur da dır. 

Xoş bәx tik ki, da hi şa i rin min lәr lә bey ti ilә ya na şı, cis mi nin uyu -
du ğu tor paq da bi zә onun ye ri ni ni şan ve rir. Qәb rin nur la dol sun,
Şeyx Ni za mi!.. 

Gәncә-Bakı
“Yurddaş” qәzeti

11 dekabr 1991-ci il, sәh.6
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CƏFƏR CABBARLI – 90
Azәr bay can әdә biy ya tı nın gör kәm li klas si ki Cә fәr Cab bar lı so vet

dra ma tur gi ya sı xә zi nә si nә öl mәz әsәr lәr bәxş et miş dir. Da hi dra ma -
tur qun adı bü töv lük dә so vet dra ma tur gi ya sı vә te at rı nın in ki şaf ta ri xi
ilә sıx bağ lı dır. C.Cab bar lı Azәr bay can sәh nә sin dә elә bir mә şәl yan -
dır mış dır ki, onun işı ğı qar daş xalq la rın hә yat vә mә i şә ti ni dә işıq lan -
dır mış, mil li sәd lә ri aşıb keç miş dir. 

Öl mәz dra ma tur qu mu zun 90 ya şı 1989-cu il dә ta mam ol du. La -
kin res pub li ka mız da kı gәr gin ic ti ma i- si ya si vә ziy yәt hә min il da hi әdi -
bin yu bi le yi ni ke çir mә yә im kan ver mә di. Küt lә vi tәd bir lә rin, Cab bar lı
qi ra әt lә ri nin, el mi konf rans la rın tәş ki li, o cüm lә dәn әdi bin kül liy ya tı -
nın nәş ri, ya ra dı cı lı ğı na hәsr olun muş bir sı ra әdә bi- tәn qi di mә qa lә -
lәr top lu su nun ça pı tә xi rә sa lın dı.  

Mә lum dur ki, yu bi ley yal nız tәn tә nә li akt de yil, ey ni za man da
klas si kin ir si nә tә zә ba xış dır. Xü su si lә, “so si a lizm re a liz mi” me to du ilә
öy rә nil miş, “so si a liz min qu ru cu su” ki mi müs bәt vә “ka pi ta liz min qa -
lıq la rı – bur jua ün sü rü” ki mi mәn fi qәh rә man lar sı ra sı na bö lün -
müş so vet me ya rı ilә mö hür lәn miş Cab bar lı qәh rә man la rı nın
ye ni әdә bi -es te tik ba xı şa eh ti ya cı var dır. Yu bi ley haq qın da qә ra -
rın ol ma ma sı hә lә 1989-cu il dә işә baş la mış rәs mi tәş ki lat la rın
– Ni za mi adı na Әdә biy yat İn sti tu tu nun, bir sı ra nәş riy yat la rın, o
cüm lә dәn res pub li ka Ya zı çı lar İt ti fa qı nın öz tәd bir lә ri ni da yan -
dır ma sı ilә nә ti cә lәn di. Qә dir bi lәn xal qı mız isә rәs mi qә rar ol-
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 ma dan be lә öz bö yük oğ lu nun 90 il li yi ni müx tә lif tәd bir lәr lә
qeyd et di.  

Bu il Nov ru zun ilk gün lә rin dә – mar tın 22-dә ge niş xalq küt lә -
lә rin dәn xә bәr siz da hi әdi bin ana dan ol ma sı nın 90 il lik yu bi le yi qeyd
olun du. M.F.A xun dov adı na Ope ra vә Ba let Te at rın da ke çi ri lәn әdә bi-
 bә dii ge cә ni gi riş sö zü ilә Azәr bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın sәd ri Anar
aç dı. C.Cab bar lı nın hә yat vә ya ra dı cı lı ğı ba rә dә xalq şa i ri Nә bi Xәz ri
mә ru zә et di. Yu bi ley ge cә sin dә cab bar lı şü nas alim lә ri miz dәn pro fes-
 sor Ya şar Qa ra yev, şa ir Ca bir Nov ruz bö yük dra ma tur qun ya ra dı cı lı ğı -
nın mә ziy yәt lә rin dәn söh bәt aç dı lar. Yu bi le yә qo naq gәl miş ya zı çı vә
şa ir lәr dәn türk Hә ya ti Әs lya zı çı, Cә nu bi Azәr bay can da kı “Var lıq” dәr -
gi si nin na şi ri Ca vad He yәt, Tәb riz ra di o su nun әmәk da şı Әs gәr Fәr zi,
baş qırd Ahi yar Hә ki mov, la tış Ul dis Berz nış vә baş qa la rı ürәk söz lә ri -
ni bil dir di lәr. Rәs mi his sә ni  C.Cab bar lı nın qı zı Gü la rә xa nım Cab bar lı
ye kun laş dır dı.  

Yu bi ley ge cә si nin bә dii his sә sin dә  C.Cab bar lı nın söz lә ri nә ya -
zıl mış mah nı la rın ifa sı, öl mәz pyes lә rin dәn sәh nә lәr gös tә ril mә si bö -
yük dra ma tur qun  xa ti rә si nә top laş mış ta ma şa çı la rın ürә yin dәn xә bәr
ver di.  

C.Cab bar lı nın 90 il lik yu bi le yi ni qeyd edәn tәn tә nә li ge cә ke çi -
ril sә dә, mәn cә, әdi bin adı na vә ir si nә la yiq yu bi ley tәd bir lә ri nin tәş -
ki li da vam et di ril mә li, ki tab la rın nәş ri ba şa çat dı rıl ma lı dır. Azәr bay can
dra ma tur gi ya sı nı dün ya üfüq lә ri nә çı xa ran öl mәz Cab bar lı sә nә ti nә
eh ti ram әla mә ti ki mi ke çi ri lәn il dö nüm lә ri hәm gör kәm li әdi bin, hәm
dә xal qı mı zın adı na la yiq ol ma lı dır.  

“Yurddaş” qәzeti
4 aprel 1991-ci il, sәh.7
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ATA OCAĞI
Gü la rә xa nım la ha mı ya ta nış olan bir ün van da gö rüş mü şük: Cә -

fәr Cab bar lı nın ev -mu ze yin dә. Şәrq li qa dın la ra mәx sus sa dә li yi, tә va -
zö kar lı ğı ilk gün dәn bi zi ov sun la dı. On da in zi bat çı lıq dan әsәr -ә la mәt
yox idi. Di rek tor amir li yi nin ye ri ni öv lad ca nı ya nan lı ğı tut muş du. Qar -
şı mız da xa rak te ri nin  әl van lı ğı ilә diq qәt çә kәn  bir İN SAN da yan mış -
dı. Ata sı Cә fәr dәn, ana sı So na xa nım dan da nı şan da köv rә lir,
uşaq la şır dı. Hә yat yol da şı Sey fәd din Dağ lı dan söh bәt açan da if ti xar -
la ba şı nı qal dı rır, mәğ rur gör kәm alır dı. Yә qin hә min an da unu dul maz
ömür- gün yol da şı nın töv si yә si ya dı na dü şür dü. Rәh mәt lik de yir miş ki,
Gü la rә, hә mi şә ba şı nı dik tut, çün ki heç kә sin ya nın da mә nim di lim qı -
sa de yil. Öv lad la rın dan qü rur la da nı şır dı  Gü la rә xa nım. Mu ze yin dәrd -
sә ri nә gә lin cә  göz lә ri dә, çöh rә si dә qay ğı la nır, bü tün gör kә mi
iş gü zar bir  ifa dә  alır dı. 

– Ata mın bir ar zu su var dı: ya şa dı ğı evin ya nın da te atr bi na sı ti -
kil sin, Dağ lı mә hәl lә si dә  te atr üzü gör sün. An caq bu ar zu su de yә -
sәn ye ri nә ye ti ril mә di. Bәl kә gә lә cәk dә ol sun. .. 

Vax ta şı rı mu ze yә yo lu dü şәn jur na list lә rә be lә cә işin dәn-
 gü cün dәn, ata sı nın xa ti rә siy lә bağ lı ar zu la rın dan da nı şır Gü la rә
xa nım. 

Res pub li ka mız da ta ri xin izi ni ya şa dan, ta ri xi şәx siy yәt lә rin ya -
di gar la rı nı qo ru yub- sax la yan mu zey lәr çox dur. On la rın ara sın da Cә -
fәr Cab bar lı nın Ba kı da kı ev -mu ze yi öz abad lı ğı, sә li qә- sah ma nı ilә
ürәk açır. Bu iş dә da hi әdi bin qı zı, ev -mu ze yin di rek to ru Gü la rә Cab -
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bar lı nın әmә yi bö yük dür. Axı, o bü tün var lı ğıy la bu oca ğa bağ lı dır! .. 
Hәr sә hәr Va qif kü çә si ilә (in di ki Hә sәn Se yid bәy li) qıv raq

ye riş li, zi rәk bir qa dın üzü yu xa rı –  Dağ lı mә hәl lә si nә tә rәf qal xır. O,
Hә mid Sul ta nov kü çә sin dә ki 44 say lı ün va na, işә tә lә sir. Bu qa dın Gü -
la rә Cab bar lı dır. O, ana lıq- nә nә lik qay ğı la rı nı ev dә qo ya raq Azәr bay -
can  xal qı nın if ti xa rı olan  ata sı Cә fә rin ru hu qar şı sın da öv lad lıq
bor cu nu ye ri nә ye tir mә yә tә lә sir. Ata oca ğı na nә qә dәr sı ğal çәk sә
dә yo rul mur, ra hat lıq tap mır. 

O taq lar da kı, ey van da kı tә miz lik, ya ra şıq göz ox şa yır. Mu ze yin
әmәk daş la rı nın zöv qü nә- sә li qә si nә dә söz ola bil mәz. Tә bii ki, on la -
rın әk sә riy yә ti qa dın lar dır. Elә Gü la rә xa nı mın qı zı Qә mәr dә bu ra da
ça lı şır. Mu ze yin el mi iş çi si dir. İki oğul ana sı dır. Әmәk fә a liy yә ti -
ni ba ba yur du na hәsr elә yib. Ata oca ğı, ba ba yur du. Bu yur dun
işı ğı sön mә sin gә rәk. Qo na ğı- qa ra sı әs kik ol ma sın. Qa pı sı açıq,
hә yәt- ba ca sı şen gә rәk ata oca ğı nın. Be lә dü şü nür  Cab bar lı
nәs li nin nü ma yәn dә lә ri.  

– Mu zey dәn ay rı la bil mi rәm. Elә olur ki, lap ax şa ma can otu ru-
 ram bu ra da. Ba xı ram, ürә yim açı lır. Mәn dә bu oca ğa dә rin bağ lı lıq
var. Çün ki bu ra da ana dan ol mu şam, bu ra da bö yü mü şәm. Hә yәt- ba -
ca da o qә dәr oy na mı şam, bu tut ağa cı na o qә dәr çıx mı şam ki... Atam
özü әkib bu ağa cı, ba xan da elә bi li rәm ki, atam özü sağ dır. Ağac da
qo cal dı, әl dәn düş dü... Ona ba xan da ürә yim ağ rı yır. 

Ha va xoş ol du ğun dan hә yәt dә, vax ti lә Cә fәr Cab bar lı nın öz әl -
lә ri ilә әk di yi hә min tut ağa cı nın al tın da du rub söh bәt lә şir dik. Söz ye -
nә dә keç miş dәn – Gü la rә xa nı mın ata lı -a na lı gün lә rin dәn düş dü: 

– Anam de yir di ki, Cә fәr çox qay ğı keş olub. Düz dür, te at ra çox
bağ lı idi, an caq ai lә si ni dә yad dan çı xar mır dı. Uşaq la rı na qar şı çox sә -
mi mi idi. Hәr dәn elә olur du ki, evә gә lәn dә de yir di: -So na sı, nә gә -
tir mi şәm Gü la rә üçün,  nә gә tir mi şәm uşa ğım üçün,  gә tir ver dә...
Әs lin dә  heç nә gә tir mә yib miş ey,  elә de yir miş ki, anam ov cu na  kon -
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fet dәn- zad dan qoy sun, atam da  ver sin mә nә se vin dir sin ki, mәn gә -
tir mi şәm. 

Xa ti rә lәr Gü la rә xa nı mı qa nad la rı na alıb apa rır.  So na xa nım -
dan eşit dik lә ri  bir- bir ya dı na dü şür:  

– Anam da nı şır dı ki, Cә fәr qay ğa na ğı çox se vәr di. Bi şi rәr dim,
sә ni dә otur dar dı di zi nin üs tün dә, bir qab da ye yәr di niz. Bir mә qam
var dı ki, de yәr miş:- So na sı   qu laq as, gör in di nә de yә cәk. .. De mә -
li, qay ğa naq qur tar ha qur tar da mәn ço xu nu çә kib qo yur mu şam öz qa -
ba ğı ma, azı nı ona ve rir mi şәm ki, pa pa ni, bu sә nin, bu da mә nim. O
yer dә atam şaq qa naq çә kib gü lәr miş ki, bax, So na sı, de di ha... Bu
sö züm çox lәz zәt edәr miş ata ma.  

Uşaq lıq da әr kö yün vә dә cәl qız olan Gü la rә ata sı Cә fә rin ba şı -
na çox oyun lar açar mış. Gün lә rin bi rin dә ata sı nı işә yo la sa lar kәn
onun ba şı nı da ra yır, da ra ğı da Cә fәr Cab bar lı nın sa çın da qo yur. (Ә di -
bin saç la rı o qә dәr gur imiş ki.. .)  Bun dan  xә bә ri ol ma yan dra ma turq
te at ra yol la nır. Pa pa ğı nı ba şın dan çı xa ran ki mi ak tyor lar baş la yır lar
gü lüş mә yә ki, ay Cә fәr, bu nә ar vad da ra ğı dır ba şın da? Әli ni gur, qıv -
rım saç la rı na çә kәn Cab bar lı gö rür ki, doğ ru dan da raq ili şib qa lıb sa -
çın da, de yir: –  Ürә yi ni zә baş qa şey gә tir mә yin, şey tan Gü la rә nin
әmә li dir. .. 

Be lә cә, ata lı gün lә rin dәn da nış dıq ca da xi li bir his sin tә si riy lә
çöh rә si işıq la nır dı  Gü la rә xa nı mın. Bu an o, de yә sәn, ar tıq ya şa dol -
du ğu nu, oğul- qız ana sı, nә vә sa hi bi ol du ğu nu da unut muş du. Da nı -
şa- da nı şa ba xış la rı nı hә yәt- ba ca da gәz di rir di. Nә zәr lә ri
ek spo zi si ya la rın yer lәş di yi bi na da qә rar tu tun ca söh bә ti bir dәn
dә yiş di: 

– Bax, bu bi na nı ti kәn dә onun da şı nı- tor pa ğı nı fәh lә lәr lә bir gә
da şı yıb. Evin la yi hә si ni dә özü ve rib. Elә tik di rib ki, ai lә si üçün ra hat
ol sun. Mәn o vaxt ba la ca ol mu şam. Anam da nı şır dı ki, ata mın çox lu
dost la rı var mış. Ab bas Mir zә Şә rif za dә, Mәr zi yә xa nım Da vu do va,
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Ül vi Rә cәb, So na xa nım Ha cı ye va, Şәm si Bә dәl bәy li, Әf ra si yab Bә dәl -
bәy li vә baş qa la rı onun әziz qo naq la rı imiş lәr. Hә mi şә yı ğı şar, söh bәt -
lә şәr, te atr la bağ lı mü ba hi sә lәr edәr miş lәr. Yax şı ya dım da dır, atam
rәh mә tә ge dәn dәn son ra da  Mәr zi yә xa nım la So na xa nım tez- tez bi -
zә gә lir di lәr, otu rub anam la dәrd lә şir, söh bәt edir di lәr. 

Sö zün bu ye rin dә ye nә köv rәk xa ti rә lәr ya da düş dü. Gü la rә xa -
nı mın ata lı gün lә ri nin adi dәn -a di ha di sә lә ri yad da şı nın dә rin qat la rın -
dan nis gil lә boy lan dı.  

– Bir dә fә atam xәs tә lәn miş di. Mәn otur muş dum otaq da, ya zıq-
ya zıq ona ba xır dım. Hә kim lәr dә yı ğıl mış dı döv rә si nә. Ona gö rә be lә
ya zıq laş mış dım ki, hә mi şә bu ki şi nin ba şı na çı xar dım, in di isә mә ni
ya xı na qoy mur du lar. Hә kim lәr ge dәn dәn son ra mә ni ça ğır dı ya nı na,
ba şı mı sı ğal la dı, üzü nü çe vir di o ya na. De yә sәn, göz lә ri ya şar mış dı. O
de di: -Kaş xәs tә ol ma yay dım, si zi bö yü dәy dim, bir ya na çı xa ray dım. 

Xә ya lәn o gün lә rә qa yı dan, mә nim lә söh bәt edә -e dә o an la rı
tәk rar ya şa yan Gü la rә xa nım köks ötür dü: 

–  Mә nim yad da şım da elә 35 yaş lı ca van ki mi qa lıb atam. ..  
Mü a sir lә ri miz üçün Cab bar lı ya di gar la rı nın iki qa na dı var: sә nә ti

vә öv lad la rı. Mil li dra ma tur gi ya mı zın in ki şa fın da müs tәs na ro lu olan
Cә fәr Cab bar lı Azәr bay can әdә biy ya tı xә zi nә si nә mi sil siz in ci lәr bәxş
edib. Za man ke çir, döv ran dә yi şir, ic ti ma i- si ya si qu ru luş lar bir- bi ri ni
әvәz edir, am ma Cab bar lı nın ya rat dı ğı ob raz lar öz di ri li yi, xa rak te ri nin
bü töv lü yü ilә әdә bi -es te tik fik rin me yar la rı nı mü әy yәn lәş dir mәk dә da -
vam edir. Bö yük sә nәt ka rın  öv lad la rı- oğ lu Ay dın la qı zı Gü la rә isә onu
şәx siy yәt ki mi  ya xın dan ta nı maq da bi zә yar dım çı olur lar. Mәhz bu
dә yәr li in san la rın xa ti rә lә rin dәn boy la nan epi zod lar gә lә cәk nә sil lәr
üçün  Cә fәr Cab bar lı nın özü nün ob ra zı nı cı zır. 

Uşaq lıq da Ay dı nın әdә biy ya ta bö yük hә vә si var mış, şe ir ya zar -
mış. Gü la rә isә hә kim ol maq is tә yir miş. Ta le yin qә ri bә iş lә ri çox dur.
Әdә biy yat çı ol ma ğa ha zır la şan Ay dın Cab bar lı hә kim ol du, hә kim lik
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ar zu suy la ya şa yan Gü la rә Cab bar lı isә  әdә biy yat çı. Nә dәn sә, yer lә ri
al dә yi şik düş dü. İn di dә ba cı- qar daş söh bәt edәn dә söz düş dük cә Ay -
dın de yir ki, ay Gü la rә, gә rәk sәn hә kim olay dın, mәn әdә biy yat çı. Ali
tәh sil li fi lo loq olan  Gü la rә xa nım uzun müd dәt Cә fәr Cab bar lı adı na
Azәr bay can Döv lәt Te atr mu ze yin dә iş lә yib. Ata sı nın ev -mu ze yi açı lan -
da kö çür mә yo lu ilә bu sә nәt mә bә di nә di rek tor tә yin olu nub. Ha zır -
da mu ze yin kol lek ti vi nә rәh bәr lik edir.  

...Cә fәr Cab bar lı nın qı zı dün ya ya gә lәn dә öv la dı na ana sı Şah -
bi kә xa nı mın adı nı qoy muş du. Am ma kör pә ni hәr dә fә bu ad la ça ğı -
ran da ana sı na min bir tel lә bağ lı olan Cә fәr çox köv rә lir miş. Axı rı dö zә
bil mә yib gün lә rin bi rin dә vә fa lı hә yat yol da şı na de yib ki, So na sı, be -
lә ol maz, ürә yim tab gә tir mir, uşa ğın adı nı dә yiş mә li yәm. Bun dan
son ra Cә fәr  qız ba la sı na ikin ci dә fә ad ve rir: Gü la rә. Uşaq lıq da şıl taq,
dә cәl qız imiş. Ata sı nın qu ca ğı na atıl maq dan usan maz mış. Cә fәr qı zı -
nın hәr şıl ta ğı na dö zür, na zı nı çә kir miş. Ata lı gün lә ri nin öm rü az ol sa
da Gü la rә Cab bar lı öm rü bo yu ata sı nın hi ma yә si ni hiss edib dir. Qey -
rәt li So na xa nım Cә fә rin ya di gar la rı nı fi ra van bö yü düb, kor luq çәk -
mә yә qoy ma yıb dır. Gü la rә xa nım se vim li ya zı çı mız Sey fәd din Dağ lı nın
ömür- gün yol da şı olub. İki oğul, bir qız bö yü düb lәr. Bö yük oğ lu Bәh -
lul ata sı nın yo lu nu tu tub. Qә lәm әh li dir. Ki çi yi Al tay hü quq şü nas dır. 

– Sey fәd din çox qay ğı keş, ai lә can lı idi, –  de yә mü sa hi bim söh -
bә ti da vam et di rir. – Uşaq lıq dan ba la la rı nı apa rıb hәr ye ri gәz di rir di ki,
qoy uşaq lar gәz sin lәr- gör sün lәr. Ge cә dәn otu rar dı iş lә mә yә. O hә mi -
şә ya zır dı, ya zan dan son ra ve rir di mә nә ki, Gü la rә al oxu, gör ne cә -
dir. Mәn dә oxu yub fik ri mi de yәr dim. Tәn qi di qeyd lә ri mi müt lәq
nә zә rә alır dı. Mә nim üçün yax şı hә yat yol da şı olub Sey fәd din, uşaq -
la rı üçün çox yax şı ata olub. .. Sә mi mi olub, qay ğı keş olub. Hә mi şә
mә nә de yәr di ki, Gü la rә, yol ge dәn dә ba şı nı dik tut, çün ki mәn heç
kә sin ya nın da  xә ca lәt li de yi lәm. 

Qay ğı keş ana, is ti qan lı nә nә dir Gü la rә xa nım. Nә vә lә ri nin il ki
ana sı So na xa nı mın adı nı ya şa dır. El gü nün, Di la rә nin, Ül vi nin, Or xa -
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nın ad la rı di lin dәn düş mür. Gә lin lә ri ni dә özü nә doğ ma öv lad bi lir. Xoş -
xa siy yәt, meh ri ban, is ti qan lı ai lә baş çı sı dır. Öz öm rün dә Cab bar lı öm-
 rü nü ya şa dır Gü la rә xa nım. Nü fuz lu göz lә ri, si ra yә te di ci ba xış la rı,
ürәk dәn gә lәn da nı şı ğı, bir çox hә rә kәt lә ri ata sı nı xa tır la dır de yir lәr.
Qәl bi hә yat eş qiy lә do lu dur. Dra ma tur gi ya mı zın dü ha sı Cә fәr Cab bar -
lı, ta nın mış ya zı çı mız  Sey fәd din Dağ lı, bir sı ra gör kәm li әdә biy yat, in -
cә sә nәt vә te atr xa dim lә ri miz lә bağ lı xa ti rә lә rin dәn doy maq ol mur.
Şi rin hәm söh bәt li yi var. Onun la gö rüş mә yә tә lә sin. Şәrq li qa dın la ra
mәx sus sa dә li yi, tә va zö kar lı ğı qәl bi ni zi riq qә tә gә ti rә cәk. 

“Yurddaş” qәzeti
4 aprel 1991-ci il, sәh. 7-8
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“ÖMÜR  BİR  XALIDIR,  
NAXIŞI  ƏLVAN”… 

Kişi kimi, sağlam vә şux yaşamağı uzun ömürdәn üstün
tu tan xalq şairi Qabil 40 gündür ki, aramızda yoxdur. 81
yaşında sıralarımızı tәrk edәn sәnәtkardan bizә qalan zәngin
yaradıcılığıdır, bir dә ocağının çırağını yandıran yeganә
övladı Mahir.

Mәn Qabili  şair kimi bәyәnirdim, amma bu şәxsiyyәti
mәhz ata kimi sevdim.  Oğlu Mahirlә birgә işlәyәndәn sonra.
Hәr dәfә ata Qabil oğluna zәng edib onu arayanda, görmәk
istәyәndә, “tez gәl, çörәk yeyәk, sәni gözlәyirәm” –
deyәndә bu insan gözlәrimdә bir az da böyüyürdü. 

Arabir AzTV-yә çәkilişә, ya da birbaşa verilişә  – canlı
yayıma gәlәndә Qabil müәllim mütlәq yolunu “Xәbәrlәr”dәn
salırdı. Redaksiyamıza baş çәkib hamıyla hal-әhval tutur,
axırda da “Mahiri sizә tapşırıram, ondan muğayat olun” –
deyirdi. Hәmin anlarda “Xәbәrlәr”in foyesindә necә gülüşmә,
qәhqәhә qopurdu, indi dә yadımdadır. Bamәzә Mahirin
atmacalarına tuş gәlәn hәmkarlarım “Qabil müәllim, bizi ona
tapşır” – deyirdilәr, –  “Mahir buralarda at oynadır…”.
Oğlunun bacarığına, qoçaqlığına, ağlına- fәrasәtinә bәlәd
olsa da, hәr halda şairin ata qәlbi bu tapşırığı vermәyincә
rahatlıq tapmırdı.
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Müasir Azәrbaycan poeziyasının sayılıb-seçilәn nümayәn dә -
lәrindәn olan Qabil İmamverdiyev   60 ildәn çox milli poeziyamızın in -
kişafı yolunda külüng çalıb.  Xarakterindәki çılğınlıq, sözü birbaşa üzә
demәyi, ötkәmliyi şeirlәrindә dә öz әksini tapıb. Ruhunun
tәrcümanına çevrilәn şeir-sәnәt incilәrindә Qabil hәm gözәllәri vә
gözәlliklәri tәrәnnüm edib, hәm dә yaşadığı dövrün ictimai-siyasi
hadisәlәrinә münasibәtini bildirib. Hәlә 1993-cü ildә “Çadırlara
alışmayın” –  deyә hayqıran el ağsaqqalı yazırdı:

Tayfa deyil, millәtik Biz,
Bir evik, bir külfәtik Biz,
Saraylara şöhrәtik Biz,
Çadırlara alışmayın!

El-elatı cәrgәlәnmiş çadırlarda gördükcә gözü qan ağlayan şair
didәrgin balalarını mübarizәyә sәslәyirdi: 

Vurun, deşin dolu kimi,
Qırın tikan kolu kimi,
Uzaqlaşın dәli kim…
Çadırlara alışmayın!

1988-ci ildәn bu yana yüksәlәn milli-azadlıq mübarizәsi Qabil
İmamverdiyevin yaradıcılığında geniş әksini tapmışdır.  Vәtәnin
azadlığı vә  suverenliyi uğrunda canlarını fәda edәn Azәrbaycan
övladları Qabilin  hәm dәrdinә, hәm iftixarına çevrilmişdi. Dağlıq
Qarabağ münaqişәsi, işğal altında qalan Azәrbaycan torpaqları,
qaçqın- köçkün problemi, şәhid ailәlәrinin itkisi  şairә rahatlıq ver-
mirdi. “Gün o gün olmayacaq, nә qәdәr ki…”,  “Şәhid anası”, “Mәn
göz yaşlarına dözә bilmirәm…”, “Çadırlar”, “Axı niyә”, “Xәcalәt”,
“Çıxma qabağıma”, “Şәhid sayılmayır”, “Çalma, qaboy”, “Belә olmaz”,
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“Qeyrәt, a vәtәndaşlar”, “…Lazım gәlsә…Lazımsan dә!”,    “Hava necә
olacaq”, “Haray, tәlәsin, gәlin!”, “Qәrәnfillәrdәn uzaq”, “Sağalmadı
yaran, balam”  vә s. şeirlәrindә  xalqın şairi Qabil hәmvәtәnlәrini
düşündürәn  mәsәlәlәrә dair duyğu vә düşüncәlәrini nәzmә çәkәrәk
ictimai-siyasi lirikanın orijinal nümunәlәrini yaratmışdır. 

Müstәqillik yollarında ağır sınaqlardan keçәn Azәrbaycanda baş
verәn elә bir ictimai-siyasi  hadisә yoxdur ki, Qabil poeziyasında ona
münasibәt bildirilmәsin.  Şair Şәhidlәr xiyabanına yağan göz
yaşlarından od tutur, lirikanın qüdrәti insan ruhunun dәrin qatlarına
nüfuz edir:

Mәn göz yaşlarına dözә bilmirәm,
İnsan ürәyindә pünhan ağlasa.
Gözә görünmәyәn göz yaşlarıyla
Sonu görünmәyәn hicran ağlasa.

1990-cı ilin 20 Yanvar faciәsinә mәrsiyә hәsr edәn  Qabil klas-
sik Azәrbaycan әdәbiyyatının bu lirik  janrına  müraciәt edәrәk,
müasir poeziyanın maraqlı bir nümunәsini yaratmışdır:

Tutulub vahimәdәn nitq bu gün, dil bu sәhәr,
Bәzәyib Abşeronu qanlı qәrәnfil bu sәhәr,
Bakı fәryad eylәyir, gözdәn axır sel bu sәhәr.
Gәmilәr nalә çәkir, әrşә çıxır zil bu sәhәr, 
Gecәni atәş ilә qırmızı dan eylәdilәr,
Xalqımı-millәtimi güllә-baran eylәdilәr! 

Yaradıcılığına toplu halda nәzәr salanda  görürük ki, yaş üstünә
yaş artdıqca  müdriklәşәn Qabilin hәyat vә hadisәlәr barәdә
qәnaәtlәri bir-iki misralıq şeirlәrdә, bәzәn dә sәrbәst vәzndә oxucuya
tәqdim olunur:



260

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

Adamı –  birinci gözündәn tanı!
İkinci –  qulaq as, sözündәn tanı!
Üçüncü  –  özündәn hap-gop elәsә, 
Özgәdәn soruşma, özündәn tanı! 

Şairin ibrәtamiz müqayisәlәri (“Mәhәbbәt deyil”, “Qarışdırma”,
“Yaxşı adamların hәsrәtindәyik” vә s. şeirlәrindә), aforizm sәviyyәsinә
yüksәlәn deyimlәri poeziyadan daha çox fәlsәfәnin materialına çevrilir.
Bu mәqamda Qabilin hәyat fәlsәfәsi onun poeziyasında әksini tapır.
Şairin qәnaәtinә görә, “kin qәlbin xәrçәngidir”, “inam müqәddәsdir”,
“fırıldaq da rәngdir”, “sәxavәt sәrvәtdәn doğar”, “qorxaq qorxusundan
xәyanәt elәr”, “ac adamın gözündә hәr şey yemәkdir”, “daz adamda
daraq olmaz, süst adamda maraq olmaz”, “tale tilsimini açan olmayıb”,
“hәr adam öldürәn qatil deyildir”, “buzda sürüşmәk xәtadır, sözdә
sürüşmәk bәladır!”. 

Bәzi mәqamlarda atalar sözü ilә razılaşmayan şair “pul әl çirki
deyil, әl qabarıdır, dil uzunluğudur, üz ağlığıdır”– deyә pula müasir
dövrün prizmasından dәyәr verir. “Qәdir bilmәyәnlәrin qulluğunda
dayanma”  öyüdü dә, şәhid analarına müraciәtlә dediyi – “Sәnә baş
әyincә bu el, bu diyar, Sәn kimә tәşәkkür edirsәn, kimә?!” – tövsiyәsi
dә şair qәlbinin çırpıntılarıdır.

Qabilin şeirlәrindәki fikir yükü, sanbal, dәrin mәna, sadә
hәqiqәtlәr diqqәti çәkir. Milli әdәbi irsimizdәn,  Azәrbaycan dilinin
bәdii imkanlarından geniş bәhrәlәnәn Qabil ana dilimizin şәhdi-şirәsini
poeziyaya gәtirib. Onun tәbi rәvan, dili axıcıdır. İstәr lirik şeirlәrindә
olsun, istәr poemalarında, istәrsә dә ictimai- siyasi motivli әsәrlәrindә
– Qabilin dili xalq dilinә yaxındır. Onun әsәrlәrini mütaliә edәndә
özünü evindәki- elindәki-obandakı ağsaqqalla söhbәtlәşirmiş kimi hiss
edirsәn. 

Ömrü boyu fәal hәyat mövqeyi vә  hadisәlәrә obyektiv
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münasibәti ilә seçilәn Qabil İmamverdiyev    Azәrbaycan poeziyasının
tanınmış simaları Sәmәd Vurğun, Rәsul Rza, Süleyman Rüstәm,
Mәmmәd Araz, Bәxtiyar Vahabzadә,  Xәlil Rza Ulutürk,  Mәmmәd
Rahim, Nәbi Xәzri, Cabir Novruz kimi sәnәtkarlarla eyni dövrdә yaşayıb-
yaratmışdır.  Vә bu şeir-sәnәt bolluğunda, Azәrbaycanda әdәbi prosesin
qaynar çağında geniş oxucu auditoriyası qazanmış, özünәmәxsus dәst-
xәttilә seçilib- sevilmiş, tanınıb-mәşhurlaşmışdır. Yüzlәrlә әsәrin müәllifi
olan Qabilin dillәr әzbәri olmuş “Sәhv düşәndә yerimiz” şeiri vә “Nәsimi”
poeması isә sәnәtkarın vizit kartıdır, –  desәk yanılmarıq, mәncә. 

Cәmiyyәtdәki haqsızlıqlara göz yummurdu Qabil. Nә sovet
dövründә, nә dә müstәqillik illәrindә. Böyük hәqiqәtlәri lakonik,
obrazlı  deyimlә çatdırırdı: 

Müsibәt oluruq biz
Sәhv düşәndә yerimiz.

Küt bıçaq parıldayıb,
Xırçıltı salıb.
Qılınc qında pas atıb,
Qında korşalıb…
Heyf…korşalırıq biz
Sәhv düşәndә yerimiz. 

Onun “müsibәt oluruq biz, sәhv düşәndә yerimiz” kәlamı xalq
arasında zәrb-mәsәlә çevrilmişdir. 

“Nizamidir söz Allahı” deyәn xalq şairi sәnәtә münasibәtin
ucuzlaşmasına dözә bilmirdi. Cızma-qaranı şeir  adıyla cәmiyyәtә
tәqdim edәnlәri  tәnqid atәşinә tutur, onları “söz tüfeylilәri, söz
hәşәratı” adlandırırdı:
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Mәn daha heç bir şey yaza bilmirәm,
Daha çimçәşirәm qәlәmdәn, sözdәn.
Bu hәrc-mәrcliyә dözә bilmirәm – 
Sәnәt vә sәnәtkar düşübdü gözdәn.

(“Yaza bilmirәm”)
Mövzu әlvanlığı, vәtәndaş mövqeyi vә mübarizlik, milli

mentalitetә sәdaqәt,  hәyat hәqiqәtlәrinә obyektiv baxış, humanizm
vә әdalәt prinsiplәrinin tәbliği, xalqdan gәlәn sadәlik, xәlqilik, real-
izm Qabil yaradıcılığının sәciyyәvi cәhәtlәridir.

Gözüm qaldı gözlәrinin qarasında,
Ürәyimә bir od düşdü
İki suyun arasında,
Nә Araz söndürdü, nә dә Kür mәni
Qoyma külә dönüm, gәl söndür mәni
Suqovuşanda.  

(“Suqovuşanda”) 
Ana Vәtәni Azәrbaycanı qarış-qarış gәzәn şair Qız qalasının

әzәmәtini dә, Yanardağ möcüzәsini dә, Lәnkәranın gül bağını,
Naxçıvanın duz mәdәnlәrini, Qobustanın daş sәltәnәtini,  Göy gölün
mәnzәrәsini, Pirşağının şanısını, Göyçayın narını,  İsmayıllı lövhәlәrini,
Xәzәrin şıltaqlıqlarını…   eyni mәhәbbәtlә   tәrәnnüm edirdi. Hәlә ötәn
әsrin 60-cı illәrindә qәlәmә aldığı  “Gedәn yerim olaydı”  şeirindә
sıldırımlı dağlara sığınmış bir kәndin hәsrәti şairin qәlbindә tüğyan
edir:

Başımda sevdalı fikirlәr,
Harasa gedәn yerim olaydı.
Çәtin bir ünvan axtaraydım,
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Gәlişimә inanmayan,
Gәlişimi gözlәmәyәn

İnsan axtaraydım… – deyәn Qabil bu yolda hәr әzaba
qatlaşmağa hazır olduğunu bәyan edir.

Tәki
Gedәn yerim olaydı…
Axşam düşәndә
Çataydım
Sıldırımlı dağlara sığınmış bir kәndә,
Döyәydim bir qapını
Әllәrim әsә-әsә,
İt zәncir gәmirәndә,
Adam çıxaydı sәsә.
Bir cüt pәrişan gözlә
Göz-gözә,
Bir xoş, mehriban üzlә
Üz-üzә
Dayanaydım.
O, heyrәt elәdikcә,
Mәn alışıb yanaydım.
Qucaqlayıb boynunu, 
Sığallayıb telini,
Qupquru dodağımla
Yandıraydım әlini.

Uşaq kimi ağlayaydım,
Bulaq kimi çağlayaydım!
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– Şair belәcә xalq hәyatının paklığına qovuşmaq
arzusuyla alışıb-yanırdı. 

Qabilin şәxsiyyәti ilә tanış olmaq üçün “Avtoportret”,
“Oğlum Mahirlә söhbәt”, ömür-gün yoldaşı Bәyim xanıma hәsr
etdiyi “On sәkkiz yaşında…” şeirlәri dә sәciyyәvidir.     

Çatır son mәnzilә ömrün karvanı
Әlli il yol gәldik bu sәhrada biz.
Baxtımıza düşәn әhdi-vәfanı
Әmanәt saxladıq bu dünyada biz.  

Ailә qurandan 50 il sonra belә hәyat yoldaşını 18 yaşındakı kimi
görәn  xalq şairinin, el ağsaqqalının  bu sayaq әsәrlәri hәm dә
tәrbiyәvi mahiyyәt daşıyır. Oğlu Mahirә öyüd verәn ata Qabil  ağı-
qaradan seçmәyi, sәylә tükü-tükdәn ayırmağı tövsiyә edir. 

Kobudluqla cәsarәti qarışdırma.
Yaltaqlıqla nәzakәti qarışdırma.
Mütiliklә sәdaqәti qarışdırma.
Lovğalıqla lәyaqәti qarışdırma. 

(“Qarışdırma” )
Әlbәttә, Qabil müәllimin xatirәsinә bәslәdiyimiz ehtiramın

ifadәsi olan bu yazıda onun bütün yaradıcılığını әhatә etmәk fikrindәn
uzağıq. Әminik ki, yaxın gәlәcәkdә әdәbiyyatşünaslarımız Qabil
yaradıcılığını geniş tәdqiqata cәlb edәcәk,  müasir Azәrbaycan
poeziyası kontekstindә  onun yeri vә rolu barәdә әsәrlәr yazılacaqdır. 

Xalq şairi Qabil sağlığında ikәn  qiymәtini almışdır. O,
Azәrbaycanın Dövlәt mükafatları laureatı olmuşdu, әmәkdar incәsәnәt
xadimi, xalq şairi, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrdi
tәqaüdçüsü idi. Sәnәti vә Vәtәn qarşısında xidmәtlәri  ölkә rәhbәrliyi
tәrәfindәn yüksәk dәyәrlәndirilәn Qabil İmamverdiyev müstәqil
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Azәrbaycanın  ali döv lәt mükafatları –  “Şöhrәt”  vә  “İstiqlal” ordenlәri
ilә tәltif edil miş dir.

Müasiri olduğum, hәm ustad sәnәtkar, hәm dә şәxsiyyәt kimi
tanıdığım  xalq şairi Qabil 2005-ci ilin payızında ağır xәstә yatırdı.
Sәhhәti qәflәtәn pislәşmişdi. O zaman şairin şәfa tapmasında üç amil
әsas rol oynadı: hәkimlәrin sәyi, dövlәt qayğısı, bir dә övlad
canıyananlığı. Bu, Qabil müәllimin özündәn eşitdiyim sözlәrә әsasәn
gәldiyim qәnaәtdir. Günaşırı xәstәxanaya zәng vurub hal-әhval tu-
tanda Mahir çox  vaxt telefonu atasına verirdi, şairlә söhbәtlәşirdik.
Mәnәvi dayaq olanların çoxluğu, xalqın sevgisi, ölkә rәhbәrinin diqqәti
şairi ruhlandırırdı. Xәstәxana çarpayısında hәyat uğrunda mübarizә
aparan Qabil ölümün  gözünә  mәrdi-mәrdanә, dik baxdığına  görә,
bәlkә, o zaman ölüm şairә qıymadı. 

2005-ci ilin dekabrında, xәstәxanada ikәn qәlәmә aldığı “Ölüm
hicran deyil” şeirinin әlyazması qarşımdadır.

Ölüm hicran deyil,
Hicranın vüsalı var.
Ölüm tufan deyil,
Alәmi dağıtsa da
Yatmaq ehtimalı var.

Ölüm kişi sözüdür,
Bütöv, qәti.
Ölümün insafına qalıb
Hәkimin xilaskar zәhmәti.
Yox, qardaş, ölümün insafı varmış,
Yoxsa Qabil bu saata qalarmış?
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Ömrünün son illәrindә  yazdığı şeirlәrdә Qabil daha çox hәyat
vә ölüm haqqında düşüncәlәrini bölüşmüşdür. Oğlu Mahirdәn
götürdüyüm әlyazmaları bu qәnaәti tәsdiqlәyir. Sağlığında ikәn çap
üzü görmәyәn  “Yaşın nә fәrqi”, “Nә yazım ki…”, “İlıq…qılıq…hәsrәt”,
“Qayıtmaq istәyirsәn?”, “Deyil”  adlı şeirlәrindә qocalan şairin hәyat
eşqi oxucunu kövrәldir. 80 yaşın astanasında “ömür bir xalıdır, naxışı
әlvan” – deyәn Qabil kişi kimi yaşadı, kişi kimi dә dünyadan köçdü.

Başında sevda havası,
Qәlbin qaranquş yuvası,
Kötük deyil, çinarsansa,
Yaraşıqsan, vüqarsansa
Yaşın nә fәrqi, nә fәrqi.

Bilirsәnsә siqlәtini,
Dәyәrini-qiymәtini
Yaşın nә fәrqi, nә fәrqi.

Can evindәn çıxınca can,
Qorxmursansa Әzrayıldan.
Dünyanı dәrk edә-edә
Gedirsәnsә,
Adam kimi gedә-gedә
Gedirsәnsә,
Yaşın nә fәrqi, nә fәrqi.

Müasir Azәrbaycan poeziyasında yeri görünәn Qabil müәllim,
әbәdiyyәt ünvanında rahat uyuyun! Qәdirbilәn xalqımız, sәnәtә vә
sәnәtkara dәyәr verәn dövlәtimiz Sizin xatirәnizi yaşadacaqdır. Әn
böyük abidәniz isә әsәrlәrinizdir! 

“Xalq qәzeti”  13 may 2007-ci il, sәh.5,
“Qabilli, Qabilsiz günlәr”   Bakı – 2008, sәh.124-132
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AŞIQ, BAĞRINA BAS 
SƏDƏFLİ SAZI 

Söz nәn bәh rә lә nәn qo ca dün ya nın 
Eş qi nin ha va sı tel li saz da dı. 
Sә fa lı bağ la rın, uca dağ la rın 
Tәs vi ri, bo ya sı tel li saz da dı. 

Dün ya ya әrәn lәr gәl di. Saz çal dı lar, söz qoş du lar. Ürәk lә rә od
sal maq üçün “Ya nıq Kә rә mi”  eşq atә şin dә yan dır dı lar, ru hu mu zu di -
lә gә tir sin lәr de yә “Ru ha ni” ni ha ray la dı lar. “Baş Sa rı tel” lә “A yaq Sa rı -
tel” göy nә yәn qәl bi mi zә mәl hәm ol du. Sa zın tә ra nә lә ri al tın da
uyu duq. Dün ya dan әrәn lәr köç dü. Sa zı türk öv la dı na mi ras qo yub get -
di lәr. “Kә rәm gö zәl lә mә si”, “Ko roğ lu bo zu ğu”, “Cә li li”, “Qa ra çı” va ris -
lә rә ya di gar qal dı. Ulu ozan sә nә ti әs rlәr dәn- әs rlә rә, nә sil lәr dәn-
nә sil lә rә ye tiş di. Ya şa dı ğı mız XX yü zil lik dә bu sә nә tin zir vә siq lә ti ni
çi yin lә rin dә da şı yan lar dan bi ri dә Bor ça lı aşı ğı Us tad Ka man dar ol du. 

Zәn gin el әdә biy ya tı mı zın, xalq mu si qi mi zin ma hir bi li ci si olan
Us tad Ka man dar sink re tik aşıq sә nә ti nin hәr üç qo lu nu özün dә mә -
ha rәt lә cәm lәş di rәn is te dad sa hi bi dir.  Mә ha rәt lә  çal dı ğı sa zın fo nun -
da yük sә lәn qüd rәt li sә si ni, xoş ava zı nı din lә yәn kәs hey ran qal ma ya
bil mir. Si nә sin dә ne çә- ne çә el das ta nı, söy lә mә, ha va cat var. 40 il lik
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ya ra dı cı lı ğı döv rün dә aşıq on lar ca qoş ma, gә ray lı, do daq dәy mәz, tәc -
nis, di va ni, mü xәm mәs, müs tә zad vә ta zi ya nә qo şub dur. Sa zın mü şa -
yi ә ti lә şe ir söy lә yәn dә Ka man dar sә si nin mә la hә ti,  ecaz kar gö zәl li yi
ta ma şa çı nı da, din lә yi ci ni dә ov sun la yır. Bor ça lı ma ha lın dan uca lan bu
sәs Azәr bay can el lә ri bo yun ca ya yıl dıq ca ürә yi miz tox taq lıq ta pır; ulu
ozan sә nә ti dün ya dur duq ca bi zim lә dir! .. 

Öm rü bo yu Azәr bay can tor pa ğın da ya şa sa da, ta ri xin üzü dö -
nük lü yü  nә ti cә sin dә Gür cüs tan vә tәn da şı olan Aşıq  Ka man dar 
“A zәr bay ca nım”, “Çı raq qa la”, “Kәl bә cәr xa ti rә lә ri”, “İs ti su da dü şün cә -
lәr”, “Bor ça lı”, “Dağ lar”, “Dam cı lı bu la ğın da” vә s. şe ir lә rin dә Vә tәn
tor pa ğı nı se vә- se vә tә rәn nüm edir. “Cey hun” tә xәl lü sü ilә yaz dı ğı şe -
ir lәr dә dә oxu cu Ka man dar qәl bi nin dö yün tü lә ri ni, Ka man dar sö zü -
nün hә ra rә ti ni ay dın ca du yur. Aşı ğın şe ir- sә nәt dün ya sıy la tә mas da
olan kәs gö rür ki, “mәrd oğul abad ey lә sin öz yur du nu, yu va sı nı” ar -
zu suy la ya şa yan şa ir Ka man dar vur ğu nu ol du ğu dağ la rın “köv rәk”
oza nı dır. Bәl kә bu köv rәk lik on da hәs rәt dәn ya ra nıb? Axı, doğ -
ma res pub li ka dan kә nar düş mәk özü hәs rәt do ğu rur. 

Ka man dar tәk  hәs rә ti ni 
Var mı çә kәn, Çı raq qa la? – de yәn şa ir elә bu na işa rә vur-

 mur mu?! 
Xoş hal dır ki, son il lәr Azәr bay can dan kә nar da ya şa yan yurd -

daş la rı mı za  diq qәt, qay ğı ar tıb dır. Elә çi çәk li may gün lә rin dә Ba kı da
ke çi ri lәn Aşıq  Ka man dar hәf tә si bu na ba riz sü but dur. Bö yük el sә -
nәt ka rı nın  60 il li yi nә hәsr olun muş yu bi ley tәd bir lә ri ni res pub li ka Mә -
dә niy yәt Na zir li yi nin  mә dә niy yәt üz rә el mi- me to di ki mәr kә zi “Va ris”
ya ra dı cı lıq bir li yi ilә “Bor ça lı” te atr -ki no stu di ya sı bir gә tәş kil et miş di -
lәr. Ma raq lı, mәz mun lu yu bi ley tәd bir lә ri pay tax tı mı zın mә dә ni hә ya -
tı nı da ha da röv nәq lәn dir di. Әsl saz- söz bay ra mı na çev ril di. 
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“ÖM RÜN DӘ DӘ LİK ÇA ĞI” 
M.F.A xun dov adı na Azәr bay can Döv lәt Ope ra vә Ba let Te at rın -

da ke çi ri lәn әdә bi- bә dii ge cә be lә ad la nır dı. Sa lon da iy nә at say dın ye -
rә düş mәz di. Ulu  ozan sә nә ti nin pә rәs tiş kar la rı, saz- söz hәs rәt li
pay taxt sa kin lә ri, Bor ça lı dan, Qa ra ya zı dan, Qa ra çöp dәn pәr vaz lan mış
әdә biy yat vә in cә sә nәt xa dim lә ri, alim lәr, müx tә lif pe şә sa hib lә ri Us -
ta dın mәc li si nә yı ğış mış dı lar. Ka man dar sә nә ti nә gös tә ri lәn bu eh ti-
 ram, bu mә hәb bәt yu bi ley tәd bir lә ri ni baş lan ğıc dan so na dәk mü şa yi әt
et di. “Öm rün dә dә lik ça ğı” ad la nan  әdә bi- bә dii ge cә ni şa ir Vi la yәt
Rüs tәm za dә apa rır dı. 

– Әziz hәm vә tәn lә ri miz, hör mәt li qo naq lar! Adı el dәn -e lә, bәm -
dәn- zi lә yük sә lәn aşı ğı mı zın mәc li si nә xoş gәl miş si niz! – de yә o, Ka-
 man dar sә nә ti nin işı ğı na yı ğı şan la rı sa lam la dı. Son ra V.Rüs tәm za dә
aşıq sә nә ti nin xal qı mı zın mә dә niy yәt ta ri xin dә ne cә bö yük ro la ma lik
ol du ğun dan da nış dı, bu iş dә aşıq la rın әvәz siz xid mә ti ni qeyd et di.  

Saz lı- söz lü ge cә dә çı xış edәn lәr çox ol du. Tәd qi qat çı Hü seyn-
 qu lu Mәm mә dov, pro fes sor Qa ra Na ma zov, şa ir lәr Hü seyn Arif, Mәm -
mәd As lan, Zә lim xan Ya qub vә Ab bas Ab dul la, mü ğәn ni Ma yis
Sal ma nov vә baş qa la rı  Us ta dın 60 ya şı nı tәb rik edә rәk, öz ürәk söz -
lә ri ni söy lә di lәr. Pro fes sor Ca mal Mus ta fa yev de di: 

– Saz hәs rәt li ürәk lә ri mi zi in ti zar da qoy maq is tә mi rәm, be lә
mәc lis lәr dә sö zü uzat maq gü nah dır. Ka man dar bi zim bu әzә li -ә bә di
sә nә ti mi zi özü mü zә qo vuş du ran us tad sә nәt kar dır. Bi zi bu an saz elә
sehr lә yib, elә bir lәş di rib ki, san ki qә rib lәr bir- bi rin dәn ay rıl maz dır. Ka-
 man dar sә si nin gö zәl li yi, seh ri, qüd rә ti heç kәs dә yox dur. Aşıq Mә -
hәm mәd Sa dax lı yax şı de di ki, ha mı Ka man da rı tәq lid et mәk is tә yir.
Çün ki Ka man dar bö yük sә nәt kar dır. Düz dür, öy rәn mәk yax şı dır, am -
ma hәr sә nәt kar özü nә bәn zә mә li dir. Әn әf zә li isә bu dur ki, is te dad
ol ma sa, tәq lid heç nә ver mәz. Ka man dar dan ye ga nә tә mәn na mız bu -
dur ki, o, ka man dar lar ye tiş dir sin, aşıq mәk tә bi miz ya şa sın. 
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Be lә cә  ar zu lar, is tәk lәr bir- bi ri nә ca lan dı o ge cә. Saz la sö zün
ün siy yә tin dәn Us ta da  şöh rәt çә lәn gi hö rül dü. Bor ça lı aşıq la rın dan
Mә hәm mәd Sa dax lı vә Әh mәd  Sa dax lı, El man Ko sa lı, İl ham Әs gә roğ -
lu, “Göy çә” aşıq lar an samb lı nın üz vlә rin dәn Pәh lә van Nә si boğ lu, Kә -
rәm Bә ki roğ lu öz us ta lıq la rı nı dö nә- dö nә nü ma yiş et dir di lәr. 

– Bor ça lı tor pa ğı göy dә Al la ha, ba ba la rın ru hu uyu yan tor paq -
da –  yer dә sa za ta pı nıb. Çox şe yi dә yiş di lәr, sa zı mı zı dә yi şә bil mә di -
lәr, –  de yә Aşıq Os man Әh mә doğ lu doğ ma el dә sa za bağ lı lı ğın
kök lә rin dәn da nış dı.  

Yu bi ley mә ra si min dә şa ir Mәc nun Göy çә li us tad sә nәt ka ra Azәr -
bay can Aşıq lar Bir li yi nin “Fәx ri Fәr man ”ı nı tәq dim et di. O, Aşıq Ka -
man da rı tәb rik edә rәk yu bil ya ra de di: –  Gün o gün ol sun ki,   növ bә ti
yu bi le yi niz Göy çә dә ke çi ril sin. Qa ra lan ocaq la rı, sön müş çı raq la rı yan -
dı ra sı nız,  us tad!  

Azәr bay can Mә dә niy yәt Fon du nun ida rә he yә ti adın dan gön -
dә ri lәn tәb rik na mә ni nü ma yәn dә Za hid Qu li yev oxu du. Hәr han sı rәs -
miy yәt dәn kә nar olan yu bi ley tәn tә nә si hә ra rәt li, sә mi mi ab -ha va da
keç di. Әdә bi- bә dii ge cә dәn evә dö nәr kәn qu laq la rım da xalq әdә biy -
ya tı nın gö zәl bi li ci si vә yo rul maz tәb li ğat çı sı, şa ir Mәm mәd As la nın
dә rin mә na lı söz lә ri sәs lә nir di: 

– Bu gün Azәr bay can aşıq sә nә ti bir köv rәk lik ya şa yır, yı xı lan
dağ la rın ye rin dә bir zir vә miz qa lıb –  Ka man dar. Dә dә Әlәs gә rin, Dә dә
Şәm ki rin, Dә dә Әm ra hın, Hü seyn Sa rac lı nın ye rin dә bir Ka man dar. Bir -
dir sә, onu lap möh kәm qo ru ma lı yıq, qәd ri ni bil mә li yik. Axı, sә  nәt kar ru -
hi qi da nı, il ha mı elin mә hәb bә tin dәn- say ğı sın dan alır. .. İkin ci, üçün cü,
dör dün cü zir vә lә ri isә za man özü ye tiş di rә cәk, in şal lah! 

DAS TAN GE CӘ Sİ  
Möh tә şәm Qız Qa la sı nın ya xın lı ğın da kı Şir van şah lar sa ra yı nın

qә dim Kar van sa ra yın da ke çi ri lәn bu ge cә yad daş la ra әbә di lik hәkk
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olun du de sәm, mü ba li ğә say ma yın. Açıq ha va da, çay süf rә si ba şın da
tәş kil edi lәn mәc lis ro man tik әh val- ru hiy yә ya rat mış dı. Sә ma dan
mәc li sә boy la nan Ay da, ul duz lar da san ki Aşıq Ka man da rı din lә mә -
yә gәl miş di lәr. Ge cә mu si qi,  şe ir- sә nәt ov qa tı na bü rün müş dü. Aşıq
oxu duq ca qәlb lә rә od sa lır, dü şün cә li baş lar ahәs tә -a hәs tә yır ğa la nır -
dı. Aşıq bәm dәn zi lә qalx dıq ca çar ho vu zun ba şın da kı tәn ha ağa cın
yar paq la rı da mu si qi nin rit mi nә uy ğun şә kil dә tit rә şir, öz yar paq dil -
lә rin dә züm zü mә edir di lәr. O ge cә ay rı ge cәy di. O ge cә nin hik mә ti ni
şa hi di ol ma yan duy maz.  

Ge cә nin apa rı cı sı  Azәr bay can Döv lәt “Mu ğam” Te at rı nın
ak tyo ru vә re jis so ru İs haq Oza noğ lu idi. Gәnc İs ha qın bә la ğәt li nit -
qi, mәz mun lu söh bәt lә ri, mә na lı rep li ka la rı ay rı -ay rı çı xış lar ara sın da
gö zә gö rün mәz ra bi tә ya ra dır, ge cә ni bü töv, sü jet li  ta ma şa şәk lin dә
bir lәş di rir di. Be lә is te dad lı ca van la rı mı za әh sәn! İs haq Oza noğ lu za -
hi rәn mü a sir ol du ğu qә dәr dә, da xi lәn kö kә- so ya bağ lı Azәr bay can
oğ lu dur, türk öv la dı dır.  

Proq ram üz rә Us tad Ka man dar hә min ge cә nin ta ma şa çı la rı na
Aşıq Şen li yin “Lә tif şah” das ta nı nı söy lә mә liy di. La kin ha va nın kü lәk -
li, aşı ğın bir qә dәr na saz ol ma sı bi zi das tan din lә mәk sә a dә tin dәn
mәh rum et di. Bu yer dә  mәhz ge cә nin tәş ki lat çı la rı nın, xü su si lә dә
mәc li sin apa rı cı sı İs haq Oza noğ lu nun mә ha rә ti sa yә sin dә mәc lis öz
ya ra şı ğı nı itir mә di. Ar tıq bi zә ope ra te at rın da kı açı lış ge cә sin dәn yax -
şı ta nış olan sә nәt kar lar, aşıq lar mәc li si röv nәq lәn dir di lәr.  

Hә min ax şam ye nә saz sә nә ti şә ni nә tә rif lәr söy lәn di, qoş ma -
lar qo şul du.  Bu ulu sә nә ti ya şat maq vә in ki şaf et dir mәk zә ru rә tin dәn
söh bәt açıl dı. Aka de mik Mi rә li Se yi dov qeyd et di ki, biz aşıq la rı mı zın
si ma sın da öz il kin fi lo sof la rı mı zı, il kin alim lә ri mi zi gör mü şük. “A şıq” –
qә dim türk dil lә rin dә “gü nәş” de mәk dir.  

Mәc lis әh li nin xa hi şi lә Aşıq Ka man dar mil lә tin yo lun da qur ban
ge dәn şә hid lә rin şә rә fi nә qoş du ğu ulu ağı nı bir da ha oxu du. Sö zün -
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mü, sa zın mı, sә sin mi  bil mi rәm, tә si rin dәn –  yan ğı sın dan ürәk lә rә
od düş dü. 

Şә hid lә rin önün dә 
Dön müş düm mә zar da şı na, ay aman. 
Gör düm bir qız ya man ağ lar. 
Rәhm edәn yox göz ya şı na, 
Bir qaş la rı ka man ağ lar, ay aman. 
De dim: gö zәl, nә dir dәr din? 
De di: ne çin su al ver din? 
De dim: sә ni ağ lar gör düm,  
De di: bu gün za man ağ lar. 
De dim: çox tök mә göz ya şın, 
De di: get di bir qar da şım. 
De dim: bә la lı dır ba şın,  
De di: ca nı ya nan ağ lar. 
De dim: gәl sәn bö lәk dәr din? 
De di: dağ gö tür mәz qә mim. 
De dim: dәrd li tәk cә sәn mi? 
De di: bir dә anam ağ lar. 
De dim: o nә şә kil lәr dir? 
De di: cә mi şә hid lәr dir. 
De dim: qı zım, sә nin lә bil 
Azәr bay can ta mam ağ lar. 

Bö yük sә nәt ka rın od püs kü rәn nә fә si 20 Yan var fa ci ә si nin şa -
hid lә ri olan biz lә ri yan dı rıb- yax dı. Mәc li sә qәm- kә dәr, köv rәk lik әlәn -
di bu ağı dan son ra. Res pub li ka kom so mo lu mü ka fa tı la u re a tı Ay dın
Ço ba noğ lu öz çal ğı sıy la ha mı nı sü ku ta qәrq elә di. Aşıq Ul duz xa nı mın
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vur du ğu zәn gu lә lәr Şә hid lә rin qa nı nın ha ra yı na çev ri lib şә hәr üs tә
ya yıl dı. İn cә ruh lu şa i rә Tәr lan Göy çә li nin vә tәn hәs rәt li çı xı şı köv rәk -
lik üs tü nә nis gil yağ dır dı. Mü ğәn ni Sә ma yә İs ma yı lo va ilә aşıq Ay dın
Ço ba noğ lu nun bir gә çı xı şı qәlb lә ri eh ti za za  gә tir di. Yurd it ki si nә  mә -
ruz qal mış yurd nis gil li ürәk lә ri dә, bu bә la nı dad ma yan xoş bәxt lә ri
dә köv rәlt di. Yurd yan ğı lı mü qәd dәs göz yaş la rı ya naq la ra yu var lan -
dı. İrә van xan lı ğı, Göy çә, Ağ ba ba, Zәn gә zur, Ve di ba sar, Zәn gi ba sar,
Qә mәr li  ma hal la rı bir da ha ya da düş dü.  Düş mәn tap da ğın da qa lan
tor paq la rı mı za ağ la dıq o ge cә. Ata- ba ba yurd la rı mı zın it ki si bir da ha
göy nәt di bi zi. Dә dә Әlәs gә rin ru hu qar şı sın da  bor cu mu zu dü şün dük.
Sa zın- sö zün seh rin dәn, Ay dın ifa sı nın, Sә ma yә is te da dı nın tә si rin dәn
ha mı elә sus muş du ki, mәc lis dә ki lә rin ürәk dö yün tü lә ri eşi di lir di. İla -
hi, sә nә tin qüd rә ti nә bax ki, dü şü nәn- da şı nan be yin lә ri ne cә sehr lә -
yib öz ca zi bә sin dә sax la yır. .. O ge cә ay rı ge cәy di. Әsl se ir- sә nәt
ge cә siy di. 

Re jis sor Za ur Mә hәr rә mov ope ra te at rın da kı çı xı şın da ya na- ya -
na de miş di ki, bu gü nә cәn ki no muz çox şey iti rib. Bö yük sә nәt kar la -
rı mı zı sağ lıq la rın da lent lә rin yad da şı na kö çür mә mi şik. İn di o,
son ra dan pe şi man ol ma maq çün Aşıq Ka man da rın yu bi ley tәn tә nә si -
ni len tin yad da şı na kö çü rür dü. Rәh bәr lik et di yi “Yad daş” ya ra dı cı lıq
bir li yin dә us ta da hәsr olun muş film ha zır la nır. Hә min ax şam ope ra tor
Ni za mi Ab ba sov ge cә ni len tә alır dı. Aşıq Ka man dar gәr diş elә yә- elә -
yә mey dan su la yır dı: 

– Bi vә fa san, ta nı mır san 
Nә bә yi, nә xa nı, dün ya... 

“BOR ÇA LI  LAY LA SI”  
Res pub li ka nın әmәk dar in cә sә nәt iş çi si Aşıq Ka man da rın 60 il -

li yi nә hәsr olun muş yu bi ley tәn tә nә lә ri “Bor ça lı lay la sı” xey riy yә kon -
ser ti lә ye kun laş dı. V.İ. Le nin adı na sa ray da  ke çi ri lәn kon sert dәn
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top la nan vә sa i tin bir his sә si Gür cüs tan da zәl zә lә dәn zә rәr çә kәn lә rin
he sa bı na kö çü rül dü. Xey riy yә kon ser tin dә res pub li ka nın xalq ar tis ti
Arif Ba ba yev, mü ğәn ni Mә lәk xa nım Әy yu bo va, Ya qut Ab dul la ye va, La -
lә zar Mus ta fa ye va, “Mu ğam” te at rı nın so list lә ri, “İs te dad” rәqs an -
samb lı, әv vәl ki mәc lis lә rin dә ya ra şı ğı ol muş aşıq lar, mü ğәn ni lәr iş ti rak
edir di lәr. Bö yük tәn tә nәy lә ke çi ri lәn kon sert us ta dın çı xı şıy la  ba şa
çat dı. Aşıq Ka man dar  sә nә ti nin qüd rә tin dәn vәc dә gәl miş sa lon aya -
ğa qal xa raq  sә nәt ka rı al qış la yır dı. Aşı ğın “Bor ça lı lay la sı” ürәk lә ri fәth
et miş di. Sus maq bil mә yәn al qış lar tә kid edir di: –  Aşıq, bağ rı na bas
sә dәf li sa zı!.. 

“Yurddaş” qәzeti
13 iyun 1991-ci il, sәh.7
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QÜRBƏT CƏNNƏT OLSA DA... 
Ta le yin hök mü mü de yәk bu na, ta ri xin sәh vi mi?.. Qo ca

dün ya öm rü nün XIX yü zil li yi nә qә dәm qo yan da Azәr bay can
türk lә ri de yi lәn ulu bir xalq si ya si çә kiş mә lә rin qur ba nı ol du,
iki yә bö lün dü. Am ma qәsb kar la rın ürә yi so yu ma dı. Za man-
 za man bö lün müş xal qın şi mal lı- cә nub lu öv lad la rı nı öz yur-
 dun da qә rib lә rә çe vir di lәr, et nik tor paq la rın dan di dәr gin
sal dı lar. Azәr bay can lı mü ha cir lәr dün ya nın hәr ye ri ni bü rü -
dü. Vә tәn dә sә ana Azәr bay ca nın bu bi nә sib öv lad la rıy la
ma raq la nan ta pıl ma dı. Nә yax şı ki, gec dә ol sa, res pub -
li ka mız da “Vә tәn” cә miy yә ti ya ran dı. Vә xa ri ci öl kә lәr dә
mәs kun laş mış hәm vә tәn lә ri miz lә Şi ma li Azәr bay can ara -
sın da kör pü yә çev ril di.

İs veç li hәm vә tә ni miz Әlir za Әr dә bil li. Bu qәdd -qa mәt li, şü mal
ca van re dak si ya mı za san ki cә nub әt ri, cә nub nә fә si gә tir miş di. Şi rin
cә nub lәh cә sin dә da nış dıq ca xә ya lәn bir da ha o doğ ma yer lә rә sә ya -
hәt edir, Vә tәn dә Vә tә ni nin dәrd lә rin dәn söh bәt açır dı. Ba kı ya gә li şin -
dәn o qә dәr mәm nun idi ki!.. İki il lik çar pış ma dan son ra nә ha yәt
is tә yi nә na il ol muş du. Ba kı nı qa rış- qa rış gәz mәk, il lәr cә hәs rә tin dә ol -
du ğu şi mal lı ba cı- qar daş la rıy la do yun ca söh bәt lәş mәk ar zu sun day dı.  

Tә әs süf, vaxt az idi. Bu na bax ma ya raq Әlir za bәy İt ti faq da (So -
vet lәr İt ti fa qı nә zәr dә tu tu lur – M.S.) ya şa yan azәr bay can lı lar la doğ -
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ma res pub li ka ara sın da әla qә ya rat maq mә ra mın da olan “Yurd daş”
qә ze ti nin adı nı eşi dәn ki mi re dak si ya mı za gәl miş di. Hәm cә miy yә tin,
hәm dә qә ze tin işi lә dә rin dәn ma raq lan dı. Qә ze ti mi zin yan var nöm -
rә lә ri ni İs veç dә ya şa yan azәr bay can lı la ra әr mә ğan apar dı. Bu sa dә,
sә mi mi cә nub lu qar da şı mı zın Vә tәn nis gi li uzun müd dәt әmәk daş la -
rı mı zın sö zü nә- söh bә ti nә çev ril di. Qür bә tin nә de mәk ol du ğu nu bir
da ha ya da sal dı.  

O, İs ve çin pay tax tı Stok holm şә hә rin dә ya şa yır. “A zәr bay can
sә si” ra di o sun da re dak tor iş lә yir. Bil dir di ki, İs veç dә 20 min hәm vә tә -
ni miz ya şa yır. Ha mı sı Cә nub dan mü ha ci rәt edib, bir cә nә fә ri isә Gәn -
cә dәn dir. Әlir za Әr dә bil li nin ça lış dı ğı  “A zәr bay can sә si” nin on beş
nә fәr әmәk da şı var dır. Re dak si ya hәf tә dә bir dә fә efi rә çı xa raq 120
dә qi qә azәr bay can ca ve ri liş ve rir. İlk ya rım sa at Azәr bay can haq qın -
da gün dә lik mә lu mat lar, xә bәr lәr vә şәrh lәr dәn iba rәt olur. Ve -
ri li şin ikin ci vә üçün cü 30 dә qi qә si adә tәn Azәr bay can әdә biy ya tı na,
in cә sә nә ti nә vә ta ri xi nә hәsr edi lir. Bu his sә dә din lә yi ci lә rә çox ma -
raq lı ve ri liş lәr tәq dim olu nur.  

Azәr bay ca nın gör kәm li әdә bi si ma la rın dan bәhs edәn “Güz gü”,
“A zәr bay can di li, ta ri xi vә bu gün kü vә ziy yә ti haq qın da”, “A zәr bay can
ta ri xin ke çid lә rin dә” rub ri ka la rıy la efi rә çı xan sil si lә ve ri liş lәr dә hә min
qә bil dәn dir. “A zәr bay can sә si” ra di o su nun әn çox ma raq do ğu ran vә
güc lü po le mi ka şә ra i tin dә ke çәn ve ri li şi “A çıq tri bu na” ad la nan so nun -
cu 30 dә qi qә dir. Hә min ve ri liş va si tә si lә öz evin dә otur muş azәr bay -
can lı lar san ki bö yük bir dis kus si ya sa lo nu na top la şır lar. Adi cә te le fon
zәn giy lә bir ba şa efi rә çı xan hәm vә tәn lә ri miz öz ürәk söz lә ri ni de yir,
fi kir lә ri ni bö lü şür, dün ya da kı ic ti ma i- si ya si ha di sә lә rә mü na si bәt lә ri ni
bil di rir lәr. “A çıq tri bu na” za ma nı “A zәr bay can sә si” ra di o su nu hәt ta
şid dәt li tәn qi dә tu tan çı xış lar be lә sәr bәst şә kil dә bir ba şa efi rә bu ra -
xı lır. Әlir za bәy onu da qeyd et di ki, İs veç hö ku mә ti “A zәr bay can sә -
si” nә heç bir sen zu ra qoy mur, ma ne çi lik tö rәt mir, vax tı ar tır maq da öz
әli miz dә dir. Әgәr Ba kı dan gә lәn mә lu mat la rın miq da rı çox ol sa,
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“A zәr bay can sә si” nin efir öm rü nü uza da bi lә rik. Bu iş dә isә hәr bir
azәr bay can lı bi zә kö mәk edә bi lәr. Te le fo nu muz be lә dir: 08-760-44-48.  

Söh bәt za ma nı öy rәn dik ki, İs veç dә müx tә lif ad lar la, müx tә lif
tә ma yül lәr lә 10-a ya xın Azәr bay can cә miy yә ti fә a liy yәt gös tә rir. Hә -
lә lik ha mı sı ya ra nı şı nın il kin mәr hә lә sin dә dir, cә miy yәt lә rin bir- bi ri lә
әla qә lә ri zә if dir. On lar dan bi ri dә Әlir za Әr dә bil li nin fә a liy yәt gös tәr -
di yi Azәr bay can Mә dә niy yәt Mәr kә zi dir. Mәr kә zin tә şәb bü süy lә ke çi -
ri lәn kül tür ax şam la rı, mu si qi mәc lis lә ri, kon sert lәr Stok holm da
ya şa yan azәr bay can lı la rı bir oca ğın ba şı na top la maq da bö yük iş gö -
rür. Heyf ki, Azәr bay can Mә dә niy yәt Mәr kә zi nin ix ti ya rın da ki fa yәt qә -
dәr la zı mi әdә biy yat, mil li mu si qi әsәr lә ri, vi de o lent lәr yox dur. Elә
Әlir za bә yin Ba kı ya gә li şin dәn bir mәq sәd dә bu sa hә dә ki boş lu ğu
qis mәn dә ol sa dol dur maq, gә rәk li ma te ri al la rı әl dә et mәk idi.  

Ba kı ya ilk sә fә ri ni yal nız tu rist gә zin ti si nә de yil, hәm dә iş gü zar
gö rüş lә rә hәsr edәn Ә.Әr dә bil li res pub li ka mız da ol du ğu müd dәt dә
bir sı ra elm, әdә biy yat vә in cә sә nәt xa dim lә ri, döv lәt rәh bәr lә ri vә
din xa dim lә riy lә gö rüş müş, “A zәr bay can sә si” ra di o su nun din lә yi ci lә ri
üçün on la rı ma raq lan dı ran mü sa hi bә lәr yaz mış dı. Azәr bay can Res -
pub li ka sı nın baş na zi ri Hә sәn Hә sә nov, Şey xü lis lam Al lah şü kür Pa şa -
za dә, Azәr bay ca nın xalq de pu ta tı, görkәmli siyasi xadim Hey dәr
Әli yev, xalq şa i ri Bәx ti yar Va hab za dә, “Vә tәn” cә miy yә ti nin sәd ri El -
çin vә baş qa la rıy la olan gö rüş lәr on da dә rin tә әs sü rat oyat mış dı. Hәr
yan da mә hәb bәt lә, hör mәt lә, gü lә rüz lә qar şı lan ma sı qәl bi ni riq qә tә
gә tir miş di. Ürә yi ni da ğa dön dәr miş di. Ke çәn ilin  yan va rın da Azәr bay -
can da baş ver miş qan lı ci na yә tin qur ban la rı olan şә hid lә ri mi zin ilin dә
iş ti rak edә bil mә si ürә yin dә ki nis gi li qis mәn yün gül lәş dir miş di. Ana la -
rı mı zın göz ya şı nı gö rüb, ba cı la rı mı zın fәr ya dı nı eşit mә si xal qı mı za edi -
lәn bu si ya si qәs dә fәr man ve rәn lә rә onun nif rә ti ni da ha da ar tır mış dı.
Yan var fa ci ә si ilә bağ lı tә zad lı hiss lәr ke çi rir di.  

Se vinc li- qay ğı lı söh bә ti mi zin bir mә qa mın da İs veç dә mәs kun -
laş mış hәm vә tәn lә ri mi zin qür bәt hә ya tıy la, on la rın Vә tәn hәs rә tiy lә
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ma raq lan dım. Әlir za bәy de di: 
– Cә nu bi Azәr bay can dan  İs ve çә küt lә vi mü ha ci rәt edәn lәr әsa -

sәn zi ya lı lar dır. Bi lir siz ki, İs veç dün ya ka pi ta liz mi nin vit ri ni ad la nır.
Ora da bü tün vә tәn daş lar, bü tün mü ha cir lәr ey ni vә ziy yәt dә ya şa yır,
bә ra bәr hü qu qa ma lik dir lәr. Mәn se vinc lә de yәr dim ki, azәr bay can lı
mü ha cir lәr dә bu im kan dan sә mә rә li is ti fa dә edir lәr. Hәm vә tәn lә ri mi -
zin әk sә riy yә ti İs veç dә öz bi lik lә ri ni vә ix ti sas la rı nı ar tır maq mәq sә di -
lә uni ver si tet lәr dә, ali mәk tәb lәr dә oxu yur lar. Tәh sil alan lar la ya na şı,
iş lә yәn lәr dә var. Ya şa yış la rı ta ma mi lә yax şı dır. Evi miz, işi miz, tәh sil
im ka nı mız, bir söz lә, hә yat üçün zә ru ri olan hәr şe yi miz var. Mә sәl
var de yir, Al lah is tә sә düş mә nin pis li yi dә in sa nın xey ri nә ta mam la nar.
İn di bi zi doğ ma oca ğı mız dan qo pa rıb dün ya ya sә pә lә miş olan si ya si
re ji min dә nә ti cә si bu mә na da xey ri mi zә olub.  

Dü şün mә li bir hal dır ki, bi zim ata- ba ba la rı mı zın min il lәr lә ya -
şa dı ğı, abad et di yi öl kә dә bi zim öz ana di li miz dә mәk tәb lә ri miz, uni-
 ver si tet yox dur, mil li ta ri xi mi zi, mil li mu si qi mi zi, mil li te at rı mı zı
qo ru yub- ya şat maq, in ki şaf et dir mәk im ka nı mız yox dur. Am ma yad bir
öl kә dә, qo na ğı ol du ğu muz әc nә bi bir xal qın tor pa ğın da hәr cür şә ra -
i ti miz var dır. İs veç hö ku mә ti qa nun әsa sın da hәr xal qa, hәr mil lә tә
rәs mi sa at dәrs lә rin dә öz ana di li ni tәd ris et mә yә şә ra it ya ra dır. İm -
kan ve rir ki, hәr xalq öz ra di o su nu, te at rı nı, mu si qi kol lek tiv lә ri ni ya -
rat sın. Әgәr İran da Cә nu bi Azәr bay can xal qı na mü na si bәt ya xın
gә lә cәk dә dә yiş mә sә, bir ne çә onil lik dәn son ra o tor paq da kı Azәr -
bay can xal qı nın adı an caq ki tab lar da, ta rix dә qa la caq. Bu dü şün cә bi -
zi da im mә nәn әzir, ağ rı dır.  

Şi ma li Azәr bay ca na da is tә di yi miz vaxt gә lib- ge dә bil mi rik. Tә -
sәv vür edin, Ba kı ya gәl mәk üçün mәn iki il ça lış mı şam. Çox la rı il lәr lә
ça lı şır, heç is tә yi nә na il ola bil mir. Çox dәh şәt li hal dır ki, biz azәr bay -
can lı mü ha cir lәr möv cud sә nәd lә ri miz lә vi za sız- pas port suz dün ya nın
hәr bir öl kә si nә ge dә bi li rik, an caq Azәr bay ca na – Ba kı ya gә lә bil mi -
rik. Siz tә sәv vür edin ki, bu nә bö yük dәrd dir. Biz is tәr dik ki, bu mә -
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sә lә Şi ma li Azәr bay can da hәll olun sun. Bi zә  Azәr bay can Res pub li ka -
sın da vә tәn daş lıq hәq qi ver sin lәr ki, heç ol maz sa tu rist ki mi Vә tә ni -
mi zә gә lә bi lәk.  

İs veç dә mad di ba xım dan ya şa yı şı mız ye rin dә ol sa da, mә nә vi
ba xım dan ha mı mız qür bәt için dә ya şa yı rıq, bir növ sür gün hә ya tı sü -
rü rük. Qür bәt hә ya tın da ma raq lı bir şey yox dur. Biz mәc bu riy yәt qar -
şı sın da xa ri cә get mi şik, ona gö rә dә ha mı mız da doğ ma tor paq nis gi li
var, biz dә Vә tәn hәs rә ti his si çox güc lü dür. Oxu cu la rı mı zı kә dәr lәn -
dir mәk is tә mәz dim, am ma ge cә dә, gün düz dә Vә tәn çox qәm li, çox
kә dәr li sәh nә lәr lә da im gö zü müz önün dә can la nır. Ora ya dö nә cә yi miz
gü nü göz lә yi rik. Ne cә de yәr lәr: 

Әzi zim, Vә tәn yax şı, 
Gey mә yә kә tan yax şı. 
Qür bәt cәn nәt ol sa da,  
Ye nә dә Vә tәn yax şı. 

MÜRACİӘT: Ye ni Azәr bay can par la men tin dәn xa hi şi miz
bu dur ki, xa ric dә ya şa yan yurd daş la rı mız la әla qә lә ri yax şı -
laş dır maq mәq sә di lә on la ra Azәr bay can Res pub li ka sı nın vә -
tәn da şı hü qu qu nun ve ril mә si ni qa nun әsa sın da re al laş dır sın.
Qeyd et mәk ye ri nә dü şәr di ki, qon şu res pub li ka lar da be lә bir
qa nun çox dan qüv vә dә dir.  

“Yurddaş” qәzeti
6 mart 1991-ci il, sәh.2
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AZƏRBAYCANA BAĞLI ÜRƏKLƏR
Le ninq ra da sә fә ri mi sә bir siz lik lә göz lә yir dim. Adı nı eşi dib üzü -

nü gör mә di yim le ninq rad lı hәm vә tәn lә rim lә gö rü şә tә lә sir dim. İl lәr cә
haq qın da yaz maq hә vә sin dә ol du ğum pol kov nik Ra hib Ab ba sov la,
qey rәt li vә tәn qız la rı mız Zem fi ra Rüs tәm za dә vә El mi ra Mәm mә do va
ilә, nü fuz lu eloğ lu muz Yu ri Sul ta nov la, rus zi ya lı la rı ara sın da xal qı mı -
zı lә ya qәt lә tәm sil edәn yük sәk sә viy yә li zi ya lı la rı mız Mir zә Әli yev,
pro fes sor la rı mız Fә hәm Kә sә mәn li, Na zim Qa ra yev vә Şәm si İs ma yı -
lov la, Azәr bay can dan uzaq lar da vә tә nin vә mil lә tin qey rә ti ni çә kәn
“A zә ri” vә “Da yaq” Azәr bay can cә miy yәt lә ri nin fә al la rı ilә, xü su si lә
as pi rant Xey ran sa xa nım la gö rüş lә ri mi xә ya lım da can lan dı rır, o gü nü
göz lә yir dim.  

MUR MANS KLI  YURD DAŞ LA RI MIZ
Tәy ya rә li ma nın da gәnc bir ai lә nin ana di li miz dә da nış dı ğı nı eşi -

dib on la ra ya xın laş dım. Ta nış ol duq. Mә lum ol du ki, hәm söh bәt lә rim
әs lәn Xaç ma zın Hә sәn qa la kәn din dәn olan Ağa ba ba vә Ta hi rә Ka mi lov -
lar dır.  Ne çә il lәr dir ki, Mur mans kda ya şa yır lar. İki oğul bö yü dür lәr –İl -
kin lә El gü nü. Söh bәt әs na sın da öy rәn dim ki, Mur mans kda xey li
hәm vә tә ni miz ya şa yır. La kin bu qütb şә hә rin dә azәr bay can lı la rı öz әt ra fı na top -
la ya bi lә cәk heç bir Azәr bay can cә miy yә ti ol ma dı ğın dan yurd  daş -
la rı mız bir- bi ri lә tә sa düf dәn- tә sa dü fә gö rü şür lәr. Res pub li ka ilә
әla qә lә ri yal nız qo hum lar va si tә si lә dir. Mәs kun laş dıq la rı qür bәt el dә
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sa kit vә dinc hә yat sü rür lәr. Ba kı ya qa yı dan da Ta hi rә xa nım la Ağa ba -
ba ya  “Yurd daş”  qә ze ti gön dә rә cә yi mi vәd edib, bi zim lә әla qә sax la -
ma la rı nı xa hiş et dim. Kim bi lir, bәl kә növ bә ti sә fәr lә rim dәn bi rin dә
Mur mans ka üz tut dum? ..  

NE VA  SA HİL LӘ RİN DӘ  GÖ RÜŞ LӘR
Tәy ya rә Pul ko vo ae ro por tun da ye rә enәn dә Le ninq rad da sә -

hәr ye ni cә açıl mış dı. Ge cә ki ya ğış da yu yun muş yam ya şıl çә mәn lәr,
sәrv qa mәt li ağac lar göz ox şa yır, gü nә şin zәr rin şü a la rı al tın da bәrq
vu rur du. Ot la rın ara sın dan boy la nan sa rı çöl çi çәk lә ri, ağ lә çәk li ço -
ban yas tı ğı gü nә şi sa la ma çıx mış dı lar. Mas ma vi sә ma da axı şan pәn bә
bu lud lar in sa na pak lıq, ra hat lıq duy ğu su aşı la yır dı. Ne va sa hi lin dә ki
şә hә rin fü sun kar gör kә mi var dı.  

Yurd daş la rı mı zın so ra ğıy la yol lan dı ğım sә fәr dә il kin ta nış lı ğım
is te fa da olan tibb xid mә ti pol kov ni ki Ra hib Ab ba sov la ol du. O, “A zә -
ri” cә miy yә ti nin Ağ saq qal lar Şu ra sı nın üz vü dür. Ye ri gәl miş kәn qeyd
edim ki, yay ay la rın da Ki rov adı na Mә dә niy yәt Evi bağ lan dı ğı na gö rә
“A zә ri” Azәr bay can Mә dә niy yәt Cә miy yә ti nin üz vlә ri lә top lu hal da gö -
rü şә bil mә dim. Hәm vә tәn lә ri mi zi bir- bir ax ta rıb, on lar la tәk bә tәk gö -
rüş mә li ol dum – ki mi siy lә iş ba şın da, ki mi siy lә evin dә -o ca ğın da,
ki mi siy lә meh man xa na da – mә nim nöm rәm dә. Müx tә lif xa rak ter li,
müx tә lif pe şә- sә nәt sa hi bi olan mü sa hib lә ri mi bir lәş di rәn bir ümu mi
cә hәt var dı: Azәr bay can sev gi si, vә tәn tә әs sü bü. Ha mı sı da mil lә ti mi -
zin şә rә fi ni uca tut maq, xal qı mı zın adı nı böh tan lar dan -if ti ra lar dan qo-
 ru maq, ya xıl mış lә kә lәr dәn tә miz lә mәk na mi nә әlin dәn gә lә ni edib
vә edir. Hәm söh bәt lә ri mi din lә yә- din lә yә dü şü nür düm ki, әgәr Azәr -
bay can da ya şa yan biz lәr dәn hәr bi ri miz mil lә tin vә vә tә nin şә rә fi ni
qo ru maq yo lun da res pub li ka dan kә nar da kı qey rәt li yurd daş la rı mı zın
ya rı pa yın ca fә a liy yәt gös tәr sәk, bi zә heç kim ba ta bil mәz. Tә әs süf ki,
çox la rı mız an caq “ö lüm, ya olum” mә qa mın da ayı lı rıq! .. 



283

V Fəsil.  YURDDAŞLARIMIZ

AZӘR BAY CA NIN  ŞӘ RӘ Fİ Nİ  QO RU YU RUQ
Ra hib AB BA SOV İrә van şә hә rin dә dün ya ya gә lib. Or ta

mәk tә bi qı zıl me dal la bi tir dik dәn son ra Azәr bay can Döv lәt
Tibb İn sti tu tu na da xil olub. Hә kim lik pe şә si nә yi yә lә nәn ki -
mi or du sı ra la rın da xid mә tә ça ğı rı lıb. Uzun il lәr is te da dı nı vә
qa bi liy yә ti ni әs gәr lә rin, za bit lәr he yә ti nin sağ lam lı ğı nı qo ru -
ma ğa sәrf edib. 1967-ci il dә S.M.Ki rov adı na Hәr bi Tibb Aka -
de mi ya sı nın kli nik or di na tu ra sı na da xil olan azәr bay can lı
ba la sı R.Ab ba sov 24 ilә ya xın hә min aka de mi ya da müx tә lif
vә zi fә lәr tu tub, yüz lәr lә gәnc hәrb çi yә dәrs de yib.  

Tibb el mlә ri na mi zә di Ra hib Yu sif oğ lu ha zır da Le nin -
q rad da kı Dә niz Nәq liy ya tı Gi gi ye na sı El mi- Tәd qi qat İn sti tu-
 tu nun kli nik şö bә si nin mü di ri dir. Yüz dәn çox el mi mә qa lә si,
tәd qi qat la rı var dır. Dok tor luq dis ser ta si ya sı üzә rin dә iş lә yir.
Baş el mi iş çi dir. Dörd öv lad ata sı dır. Hә yat yol da şı Zül fiy yә
xa nım Le ninq rad Döv lәt Uni ver si te ti nin mü әl li mә si dir. 

Ra hib Ab ba so vun de dik lә rin dәn:
– Ha zır da le ninq rad lı azәr bay can lı la rın si ya si şü u ru get- ge dә ar -

tır. Ye ni dәn qur ma vә son il lә rin ha di sә lә ri biz lә rә dә rin tә sir gös tә rib.
Elә “Da yaq” vә “A zә ri” cә miy yәt lә ri dә öl kә dә baş ve rәn ic ti ma i- si ya -
si ha di sә lә rin dal ğa sın dan ya ra nıb. Hәr iki cә miy yәt Le ninq rad şә hәr
so ve tin dә qey diy yat dan ke çib. Hәr iki si nin әsas mәq sә di Azәr bay can
xal qı nın şә rә fi ni qo ru maq, onu la yiq ol ma dı ğı lә kә lәr dәn hifz et mәk -
dir. Er mә ni mil lәt çi lә ri nin öz çir kin mәq sәd lә ri ni hә ya ta ke çir mәk üçün
xal qı mız әley hi nә bü tün dün ya da tәb li ğat apar dıq la rı ha mı ya mә lum -
dur. Xü su si lә, Sum qa yıt ha di sә sin dәn son ra hә min is ti qa mәt dә bö yük
tәd bir lәr gö rül dü. Le ninq rad da kı bә zi üz dә ni raq “de mok ra tik mәt bu -
at” (“Sme na” vә “Ças pik” qә zet lә ri, “Pya toe ko le so” te le vi zi ya ve ri li -
şi vә s.) da açıq -aş kar er mә ni pә rәst möv qe tut du. On la rın ten den si ya lı
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möv qe yin dәn ay dın gö rü nür ki, ümu mi re jis sor la rı var dır. İş o ye rә
ça tıb ki, Azәr bay can vә Azәr bay can xal qı ba rә dә ümu miy yәt lә tә sәv -
vü rü ol ma yan jur na list lәr be lә bu haq da ya zır lar. Bә zi hal lar da Azәr -
bay ca na da ir in for ma si ya  Le ninq rad te le vi zi ya sı na bir ba şa
Ye re van dan ça tır. .. Le ninq rad te le vi zi ya sı nın  proq ram la rı na bü tün Ru -
si ya, Mosk va, öl kә nin şi mal- qәrb vi la yәt lә ri ba xır. Gö rün, hә min de zin -
for ma si ya nın gü cü, zi ya nı nә qә dәr olur. Be lә hal lar  Azәr bay can
mәt bu a tı vә te le vi zi ya sı nın pas siv li yi ilә dә әla qә dar dır. Res pub li ka -
mı zın mәt bu at or qan la rı nın vә iş çi lә ri nin hәm Ümu mit ti faq, hәm  Le -
ninq rad mәt bu a tıy la ya ra dı cı lıq әla qә lә ri ge niş ol sa, be lә ha di sә lә rin
qar şı sı alı nar.  

Son il lәr Le ninq rad da Azәr bay can xal qı nın  hәr han sı nü ma yәn -
dә si tә rә fin dәn tö rә di lәn ci na yәt ha di sә si (tә әs süf ki, bü tün xalq lar -
da ol du ğu ki mi, biz dә dә oğ ru lar, al ver çi vә möh tә kir lәr var dır)
ic ti ma iy yә tә şәx siy yә tin öz fәr di na qis li yi ki mi yox, bir ba şa mil li mәn -
su biy yәt lә әla qә dar hal ki mi tәq dim olu nur. Tә bii ki, bu da baş qa xalq -
la rın nü ma yәn dә lә rin dә bi zә qar şı ol duq ca  mәn fi re ak si ya do ğu rur.
On la rın şü u run da “a zәr bay can lı” sö zü “ci na yәt kar”, “vic dan sız”, “al -
ver çi” söz lә ri nin si no ni mi ki mi for ma la şır. Be lә imi ci olan azәr bay can lı
tә bii ki, bu ra da yax şı nә yә sә ümid bәs lә yә bil mәz.  

Le ninq rad par la men tin dә dә fә lәr lә Qa ra bağ mә sә lә si mü za ki rә
olu nub. Er mә ni lә rin vә Len so ve tin Qa ra bağ da ol muş de pu tat la rı nın
(A zәr bay can hö ku mә ti nin dә vә ti vә xә bә ri ol ma dan) tәq di ma tın da bu
mә sә lә әt ra fın da çox say lı küt lә vi din lә mә lәr olub. Han sı hü quq la?.. 

HA Şİ YӘ: Res pub li ka mı zın әra zi bü töv lü yü nә qar şı vә
xal qı mı zın әley hi nә yö nәl dil miş bu sa yaq ha di sә lә rin qar şı -
sı nı al maq mәq sә di lә le ninq rad lı yurd daş la rı mız çox şa xә li fә -
a liy yәt gös tәr miş lәr. “A zә ri” cә miy yә ti adın dan pol kov nik
R.Y.Ab ba so vun, pro fes sor N.Ә. Qa ra ye vin im za sıy la par la -
men tә vә Le ninq rad te le vi zi ya sı na eti raz mәk tub la rı gön dә -
ri lib. Mәk tub la ra Len so vet ida rә he yә ti nin in san hü quq la rı



285

V Fəsil.  YURDDAŞLARIMIZ

ko mis si ya sın da ba xı lıb vә mü va fiq tәd bir lәr gö rü lüb. Cә miy -
yә tin sәd ri Mәc nun Şü kü ro vun, mә sul ka ti bi Xey ran sa Mir zә -
ye va nın, sәdr mü a vi ni Vü qar Qur ba no vun, fә al la rı Zem fi ra
Rüs tәm za dә, El mi ra Mәm mә do va, Zül fiy yә Ab ba so va vә baş -
qa la rı nın müx tә lif in stan si ya la ra gön dәr dik lә ri çox say lı mәk -
tub lar söz süz ki, iz siz qal ma yıb, müs bәt nә ti cә lәr ve rib.
“A zә ri” vә “Da yaq” cә miy yәt lә ri bir gә Le ninq rad te le vi zi ya -
sın da ve ri liş tәş kil edә rәk, qis mәn dә ol sa, hә qi qә ti ta ma şa -
çı la ra çat dır ma ğa na il ol muş lar.  

–“A zә ri” cә miy yә ti nin әsas mәq sәd lә rin dәn bi ri dә öl kә xalq la rı
ara sın da dost lu ğun möh kәm lәn di ril mә si vә әla qә lә rin ge niş lәn di ril -
mә si dir,– de yә Ra hib Yu sif oğ lu söh bә ti nә da vam et di. – Bi zim cә miy -
yә tin nü ma yәn dә lә ri Tbi li si ha di sә lә ri nin il dö nü mü nә hәsr olun muş
tәd bir lәr dә dә fә al iş ti rak et di lәr. Pro fes sor Şәm si İs ma yı lo vun ürәk -
dәn gә lәn çı xı şı is tәr gür cü lәr, is tәr sә dә il dö nü mün dә iş ti rak edәn di -
gәr xalq la rın nü ma yәn dә lә ri tә rә fin dәn hә ra rәt lә qar şı lan dı. “Da yaq”
cә miy yә ti nin sәd ri Pa şa Rә cә bov 20 Yan var Ba kı ha di sә lә ri nә da ir vi -
de o lent lәr nü ma yiş et dir di. Bü tün bun lar hәm Len so ve tin de pu tat la -
rı, hәm Bal tik ya nı res pub li ka la rın nü ma yәn dә lә ri ara sın da cid di
әk s-sә da do ğur du. 

Ümu miy yәt lә, “A zә ri” cә miy yә ti nin sәd ri, mü a vi ni vә mә -
sul ka ti bi – M.Şü kü rov, V.Qur ba nov vә X.Mir zә ye va mil lәt lә ra ra sı mә -
sә lә lәr lә mәş ğul olan da i rә lәr dә, Len so ve tin mil li mә sә lә lәr üz rә
iş lә yәn nü ma yәn dә lә ri ara sın da yax şı ta nı nır lar, cә miy yә ti mi zi vә xal -
qı mı zı lә ya qәt lә tәm sil edir lәr.  

Fә a liy yә ti mi zin әsas is ti qa mәt lә rin dәn bi ri dә xal qı mı zın adәt -
ә nә nә lә ri nin vә mә dә niy yә ti nin Le ninq rad da ya şa yan azәr bay can lı lar
ara sın da dir çәl dil mә si vә bәr pa sı dır. Bu is ti qa mәt dә son bir il dә Azәr -
bay can Mә dә niy yәt Na zir li yi nin, İn cә sә nәt Uni ver si te ti nin, Kon ser va -
to ri ya sı nın vә Mә dә niy yәt Fon du nun ya xın dan kö mә yi ilә “A zә ri”
cә miy yә ti küt lә vi bay ram lar tәş kil edib dir. Nov ruz bay ra mın da ilk dә -
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fә ola raq le ninq rad lı azәr bay can lı lar ai lә lik cә bir oca ğın ba şı na yı ğış -
mış dı lar. Bö yük lә rin, uşaq la rın se vin ci ye rә- gö yә sığ mır dı.  

Bİ ZӘ  SPON SOR LAR  LA ZIM DIR 
Ra hib mü әl lim söh bәt za ma nı “A zә ri” cә miy yә ti nin pers pek tiv

plan la rın dan, qay ğı vә prob lem lә rin dәn dә әt raf lı da nış dı. Bu ba rә dә
ye ri gәl dik cә söh bәt aça ca ğam. İn di isә ikin ci hәm söh bә ti mi si zә tәq -
dim edim: Xey ran sa MİR ZӘ YE VA. Bu dil li- di la vәr ba kı lı qı zı nın
od lu -a lov lu çı xış la rı, ge niş ic ti ma i- si ya si fә a liy yә ti ba rә dә çox eşit -
miş dim. Özü nü gö rәn dә qәl bәn çox se vin sәm dә, za hi ri tәm ki ni mi
sax la dım. O, elә ta nış lı ğı mı zın ilk dә qi qә lә rin dә cә haq qın da bil dik lә ri -
mi tәs diq lә di. Ya na- ya na son 4 il dә xal qı mı zın ba şı na gә ti ri lәn fa ci ә -
lәr dәn, er mә ni mil lәt çi lә ri nin hü dud suz fә a liy yә tin dәn vә bun la rın
mü qa bi lin dә le ninq rad lı yurd daş la rı mı zın gör dü yü iş lәr dәn da nı şır dı.
Çox mü ba riz әh val- ru hiy yә dә, hәm dә çox sü rәt lә da nı şan bu gәnc
xa nım 1-2 sa at әr zin dә o qә dәr mә lu mat ver di ki, in for ma si ya bol lu -
ğu na düş düm. Xey ran sa da kı mil li qey rәt his si nә, fә da kar lı ğa vә ener -
ji yә qib tә et mәk olar. Hәm ya şı dım olan bu azәr bay can lı qı zı özü nü
bü töv lük dә cә miy yә tin iş lә ri nә hәsr edib (bu nu yurd daş la rı mı zın
ço xu öz söh bәt lә rin dә qeyd elә di lәr). Hal bu ki bi zim ha mı mız ki -
mi onun da öz işi- gü cü, şәx si qay ğı la rı var dır. Axı, Xey ran sa Mir -
zә ye va Le ninq rad Döv lәt Uni ver si te ti nin Şәrq fa kül tә si nin
as pi ran tı dır. Onu evin dә oğ lu Şәm si ilә bağ lı ana lıq qay ğı la rı,
uni ver si tet dә isә dis ser ta si ya sı nın mü da fi ә si göz lә yir.  

Xey ran sa Mir zә ye va nın de dik lә rin dәn:
–Bi zә spon sor lar la zım dır ki, cә miy yә ti ma liy yә lәş dir sin lәr. Mad -

di vә sa it ol ma dan is tә di yi miz tәd bir lә rin ha mı sı nı hә ya ta ke çi rә bil -
mә rik. Plan la rı mız çox dur, in di ki zә ma nә dә isә hәr şey pu la ar xa la nır.
“Ba zar gü nü” mәk tә bi aç maq is tә yi rik, Le ninq rad әt ra fın da kı hәr bi
his sә lәr dә qul luq edәn әs gәr lә ri mi zә “Rus di li” dәrs lik lә ri, “Rus ca -
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a zәr bay can ca lü ğәt” lәr gön dәr mәk la zım dır ki, rus di li nә yi yә lәn sin -
lәr, mil li an sambl ya rat maq ar zu sun da yıq, vax ta şı rı Le ninq rad ic ti ma -
iy yә ti üçün Azәr bay can rәs sam la rı nın әsәr lә ri ni nü ma yiş et di rәn
sәr gi lәr tәş kil et mәk fik rin dә yik ki, tәs vi ri sә nә ti miz lә, mә dә niy yә ti -
miz lә ta nış ol sun lar.  

HA Şİ YӘ: Le ninq rad lı azәr bay can lı lar ara sın da “Vos tok”
ka fe si nin mü di ri İs ma yıl Rә hi mov, ko o pe ra tiv mü di ri Ey vaz
Hә sә nov ki mi yurd daş la rı mız var ki, Azәr bay can cә miy yәt lә -
ri nin fә a liy yә ti nә dö nә- dö nә mad di kö mәk lik gös tә rib lәr. Be -
lә qey rәt li eloğ lu la rı mı za әh sәn! La kin hәr iki cә miy yә tin
nor mal fә a liy yә ti ni tә min et mәk üçün on la rın he sa bın da ki -
fa yәt qә dәr mәb lәğ ol ma lı dır. Bu ba xım dan yurd daş la rı mız
doğ ma res pub li ka dan kö mәk göz lә yir lәr.  

Onu da qeyd edim ki, hә lә lik hәr iki cә miy yәt üz vlә ri -
nin fә a liy yә ti en tu zi az ma әsas la nır. Mad di tә mi na tı ol du ğu
hal da cә miy yәt lә rin hә rә si 3-4 nә fәr ştat lı iş çi sax la maq im -
ka nı na ma lik olar ki, bu da on la rın da ha sә mә rә li vә mәq sәd -
yön lü, ha di sә dәn- ha di sә yә yox, mün tә zәm iş lә mә lә ri nә
şә ra it ya ra dar.  

“Ba zar gü nü” mәk tә bi nin açıl ma sı yurd daş la rı mı zın rus
mü hi tin dә bö yü yәn öv lad la rı na ana di li ni öy rәn mәk, mil li mә -
dә niy yәt lә, mәn sub ol du ğu xal qın qә dim ta ri xi vә zәn gin
әdә biy ya tı ilә ta nış ol maq im ka nı ya ra da caq dır. İn di ki dövr -
dә bu, su vә ha va ki mi va cib dir. Bi zә elә gә lir ki, Le ninq rad
şә hә rin dә azәr bay can lı lar üçün be lә bir mәk tә bin açıl ma sın -
da res pub li ka Xalq Tәh si li Na zir li yi dә ya xın dan iş ti rak edә -
cәk, hәm vә tәn lә ri mi zә dәrs lik lә rin vә dәrs vә sa it lә ri nin
gön dә ril mә sin dә ya xın dan kö mәk lik gös tә rә cәk dir.  
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“MӘN  NA ZİR  OL SAY DIM” 
Yük sәk da i rә lәr dә ki zi ya lı lar ara sın da xal qı mı zı lә ya -

qәt lә tәm sil edәn eloğ lu muz Mir zә ӘLİ YEV 30 il dir ki, Le nin-
 q rad da ya şa yır. O, Ba kı şә hә rin dә dün ya ya göz açıb. Әmәk
fә a liy yә ti nә er kәn yaş da, özü dә fo toq raf ki mi baş la yıb. Or ta
tәh si li ni ba şa vur duq dan son ra Le ninq rad Ki no Mü hәn dis lә ri
İn sti tu tu na da xil olub. Elә o vaxt dan da bu gö zәl şә hә rin –
Sank t-Pe ter bur qun da i mi sa ki ni nә çev ri lib. Uzun il lәr ki no
tex ni ku mun da vә in sti tut da pe da qo ji fә a liy yәt gös tә rib. Ha -
zır da Le ninq rad vi la yә ti ic ra iy yә ko mi tә si nin “Len ki no vi de o”
Bir li yin dә ça lı şır. Ne çә il lәr dir ki, Bir lik dә baş di rek to run bi -
rin ci mü a vi ni vә baş mü hәn dis vә zi fә lә ri ni  pa ra lel apa rır.
Rәh bәr lik et di yi sa hә çox ge niş dir – bö yük ki no te atr lar dan,
ki no qur ğu la rı vә vi de o zal lar dan iba rәt 1500 ob yek ti әha tә
edir. Bü tün şü ur lu öm rü nü Le ninq rad da ya şa yıb, gәnc lik
ener ji si ni, in tel lek ti ni vә sә nәt kar du yu mu nu ya şa yıb -iş lә di yi
tor paq da ki no sә nә ti nin in ki şa fı na hәsr edib. İki öv lad ata sı -
dır. Xa nı mı Za hi rә Әmi ro va “Len film” ki nos tu di ya sın da la bo-
 ra to ri ya mü di ri dir. Әr -ar vad sә nәt cә hәm kar dır lar.  

Ge niş eru di si ya lı, dün ya gör müş Mir zә Әli a ğa oğ lu öz
dә yәr li mәs lә hәt lә ri ilә hәr iki Azәr bay can cә miy yә ti nin fә a -
liy yә ti ni is ti qa mәt lәn dir mә yә kö mәk edir. O, is tәr “A zә ri” nin,
is tәr sә dә “Da yağ ”ın tәş kil et di yi küt lә vi tәd bir lә rin iş ti rak çı -
sı dır. 

Mir zә Әli ye vin de dik lә rin dәn: 
–“A zә ri” nin iki tәd bi rin dә bö yük hәm rәy lik var dı: 20 Yan var da

(Şә hid lә ri mi zin ilin dә) vә 28 May da (A zәr bay can De mok ra tik Res pub -
li ka sı nın il dö nü mün dә). Çox tә әs süf  ki, 20 Yan var da kı tәd bi rә doğ ma
Azәr bay can dan heç kәs gәl mә miş di – nә de mok ra tik qüv vә lә rin nü -
ma yәn dә lә ri, nә din xa dim lә ri... Bi lir siz, din bö yük bir lәş di ri ci qüv vә -
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dir. Din dәn mil li şü ur da ke çir. Bu mә na da res pub li ka dan kә nar da ya -
şa yan yurd daş la rı da vax ta şı rı  yad et mәk la zım dır.  

Mil li şü ur da xi li sfe ra dan baş la yır, ai lә da xi li mü na si bәt lәr dәn ya -
ra nır. Hәr dә fә Ba kı ya ge dәn dә öv lad la rım la, ba cı- qar daş la rı mı zın
uşaq la rıy la bir gә qә bir üs tә ge dir, ata mın mә za rı na baş çә ki rik. Ata -
ya eh ti ra mın, nәs li yad et mә yin bu yo lu nu, bu for ma sı nı bir cә dә fә gö -
rәn uşaq sә hәr dәn -ax şa ma eşit di yi nә si hә ta miz öyüd lәr dәn on qat
ar tıq tәr bi yә alır. Bu mә na da mәn Er mә nis tan dan qo vul muş hәm vә -
tәn lә ri min bö yük dәr di nә ürәk dәn şә ri kәm: doğ ma la rın, qo hum la rın
mә za rı na baş çәk mәk im ka nın dan ömür lük mәh rum ol maq çox ağır,
dö zül mәz dәrd dir. Mәn cә, qaç qın la rı mı zın әn bö yük it ki si bu dur.  

Min bir әziy yә tә dü çar ol muş qaç qın la ra cür bә cür ad lar qo yub
xalq ara sın da iki ti rә lik sa lan lar, mil lә ti şü ur lu su rәt dә par ça lan ma ya
apa ran lar da bir bә la dır bi zә. Bu gün bi zә mil li hәm rәy lik hәr şey dәn
va cib dir. Res pub li ka da in tel lek tu al kon so li da si ya qüv vә lә ri ya rat maq
la zım dır. Azәr bay can El mlәr Aka de mi ya sın da, ya da Na zir lәr So ve tin -
dә hә min qüv vә lә rin po ten si al gü cü nü is ti qa mәt lәn di rәn va hid mәr -
kәz ya ra dıl ma lı dır. Bu gün kü vә ziy yәt dәn çı xış yo lu nu mәn be lә
gö rü rәm. Hә min mәr kәz bir növ, be yin mәr kә zi ro lu nu oy na ma lı dır.
Ora da baş qa mü hit dә ye tiş miş yurd daş la rın da in tel lek tu al po ten si a -
lın dan is ti fa dә et mәk la zım dır. Bi zim elә gör kәm li ri ya ziy yat çı la rı mız,
iq ti sad çı la rı mız, hü quq şü nas la rı mız vә b. var ki, Azәr bay can da heç
on la rın fa mi li ya la rı nı da bi lәn yox dur.  

Ya dı nız da dır mı, bir vaxt qә zet lәr dә be lә bir rub ri ka var idi: “Mәn
na zir ol say dım”. Әgәr mәn na zir ol say dım Azәr bay can da kı bü tün mad -
di- tex ni ki ba za nı 2 әsas is ti qa mә tә yö nәl dәr dim – tәh si lә vә sә hiy yә
sa hә si nә. Bir dә öl kә nin   müx tә lif re gi on la rın da özü nә mәs kәn sal -
mış al ver çi lә ri mi zin әl -a ya ğı nı bir qә dәr yı ğış dı rar dım. Be lә lә ri yad
xalq lar ara sın da Azәr bay ca nın imi ci nә bö yük zi yan vu rur lar. Mәt bu at
hәr yer dә azәr bay can lı möh tә kir lә ri gös tә rir, pis lә yir. Yax şı olar dı ki,
Azәr bay can dan kә na ra axan kәnd tә sәr rü fa tı mal la rı ay rı -ay rı fәrd lә -
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rin şәx si ma lı ki mi yox, res pub li ka lar ara sın da bağ la nan iq ti sa di mü -
qa vi lә lәr әsa sın da gә ti ri lib sa tıl sın. Hәr şә hәr dә “A zәr bay can” ad lı ko-
 o pe ra tiv ti ca rәt mәn tә qә lә ri aç maq olar. Ye ni iq ti sa di mü na si bәt lәr,
ba zar iq ti sa diy ya tı şә ra i tin dә bu müm kün dür. Lap qoy sa tı cı lar da elә
hә min adam lar ol sun lar. Tә miz xa lat da, üzü qır xıl mış, qa nu ni mü әs -
si sә dә otu rub ti ca rәt edәn sa tı cı ya heç kәs kәm bax maz. Hә min әr -
zaq mal la rı mü qa bi lin dә nә hәng iq ti sa di po ten si a la ma lik
Le ninq rad dan da res pub li ka mız üçün gә rәk li olan çox şey alıb apar -
maq olar.  

RES PUB Lİ KA NIN  QAY ĞI LA RIY LA  YA ŞA YI RIQ
Yu ri SUL TA NOV әs lәn Bey lә qan ra yo nun dan dır. Ba kı da

po li tex nik tәh si li alan dan son ra gәnc lik hә vә si onu Le nin-
q ra da apa rıb. Mi lis sis te min dә işә da xil olub. 20 il dәn çox dur
ki, le ninq rad lı dır. Ha zır da Pet roq rad ra yo nu da xi li iş lәr ida rә -
sin dә müs tәn tiq dir.  Elә hә min ra yon So ve ti nin de pu ta tı dır.
Nü fuz lu yol daş dır. Dörd uşaq ata sı dır. Hә yat yol da şı Ni na xa -
nım la hә lә Bey lә qan da mәk tәb li ikәn bir si nif dә oxu yub lar.
İn di Ni na Sul ta no va hә kim- te ra pevt dir.  

Yu ri To fiq oğ lu nun de dik lә rin dәn: 
–Le ninq rad lı lar rus vә Av ro pa mә dә niy yә ti nә bә lәd dir lәr. Azәr -

bay can mә dә niy yә ti nә isә yox. “A zә ri” cә miy yә ti zәn gin mә dә niy yә -
ti mi zi bu ra da tәb liğ et mә yә baş la yıb. Bu, çox bö yük iş dir. Si ya si
әhә miy yә tә ma lik dir. Әgәr rus ic ti ma iy yә ti mә dә niy yә ti mi zә bә lәd ol -
sa, xal qı mı zı ya xın dan ta nı sa, de yi lәn hәr böh ta na inan maz lar. Elә cә -
miy yәt dә top la şıb doğ ma Azәr bay can di lin dә da nış ma ğın özü ada ma
bö yük zövq ve rir. Mә nim öv lad la rım ha mı sı ana di li ni bi lir. Hәr yay on -
la rı evi mi zә – Bey lә qa na gön dә ri rәm. Am ma iş bu ra sın da dır ki, 5-10
il yad xal qın ara sın da ya şa yan dan son ra is tәr -is tә mәz adam doğ ma di -
li ya dır ğa yır. O ki qal dı bu ra da do ğu lub- bö yü müş uşaq lar ola. Ona gö -
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rә dә “Ba zar gü nü”  mәk tә bi müt lәq açıl ma lı dır. Dәrs de mә yә yax şı
mü әl lim lә ri miz var. An caq yer vә dәrs lik mә sә lә si ni hәll et mәk qa lır.  

Le ninq rad lı azәr bay can lı lar get dik cә cә miy yә tin әt ra fın da da ha
sıx bir lә şir, onun işi nә qo şu lur lar. Ra hib mü әl li min (yә ni R.Ab ba so vun
– M.S.) gә li şin dәn son ra bi zim cә miy yәt da ha mü tә şәk kil olub. İn di
Le ninq ra dın mә dә ni -ic ti ma i- si ya si hә ya tın da da ha fә al iş ti rak edi rik.
Bu ya xın lar da “Dost luq evi”n dә in san hü quq la rı üz rә Bey nәl xalq kon-
f rans ke çi ri lir di, dә vәt olun ma saq da ge dib iş ti rak et dik. Mәc lis dә in -
gi lis lәr, da ni mar ka lı lar, ame ri ka lı lar, bir söz lә, әk sәr xa ri ci öl kә lә rin
nü ma yәn dә lә ri iş ti rak edir di lәr. Konf ran sa er mә ni lә rin çox say lı nü ma -
yәn dә lә ri, o cüm lә dәn, de pu tat Sta ra voy to va da gәl miş di lәr. On lar öz -
lә ri nin qey ri -ob yek tiv tәb li ğat la rı ilә in san hü quq la rı prob le mi lә
mәş ğul olan xa ri ci alim lә ri dә möv cud avan tü ra ya cәlb et mәk is tә yir -
di lәr. Zül fiy yә Ab ba so va nın vә Xey ran sa Mir zә ye va nın çox fә al iş ti ra -
kı, tu tar lı çı xış la rı sa yә sin dә er mә ni lәr tә rә fin qә rәz li mә ru zә lә ri, ya lan
fakt la rı tәk zib edil di. Dağ lıq Qa ra bağ mә sә lә si nә mü na si bәt dә Ame -
ri ka vә Da ni mar ka alim lә ri Azәr bay can nü ma yәn dә lә ri nin möv qe yi ni
mü da fiә et di lәr. Biz öz ki çik qә lә bә mi zi hiss et dik vә mәm nun ol duq.  

“Da yaq” cә miy yә ti da ha çox si ya si mә sә lә lәr lә mәş ğul olur.
Nax çı van da sәr hәd mü na qi şә si baş ve rәn dә cә miy yә tin sәd ri P.Rә cә -
bov Len so ve tin de pu tat la rın dan bir qru pu nu yı ğıb apar dı ki, vә ziy yә ti
ye rin dә cә, öz göz lә ri lә gör sün lәr. De pu tat lar N.M.Gi ren ko, V.Q.Ramm
(o, hәm dә Le ninq rad Xalq Cәb hә si nin üz vü dür), L.X.Qu liş, V.T.Lo qi -
nov, L.So ko lets ki vә baş qa la rı Azәr bay can dan çox yax şı ma te ri al lar la
qa yıt dı lar. Mәt bu at da çı xış edә rәk gör dük lә ri ni da nış dı lar. Kәr ki kәn -
din dә er mә ni dö yüş çü lә rin de pu tat Q.A. Bo qo mo lo vu gi rov gö tür mә -
si rus la rı lap dәh şә tә sal mış dı. Be lә tәd bir lәr daş nak la rın iç üzü nün
açıl ma sın da bö yük rol oy na yır.  

– Yu ri To fiq oğ lu,  hü quq or qan la rı nın iş çi si ki mi Le nin-
q rad da ci na yәt tö rә dәn, qa nu nu po zan yurd daş la rı mız ba rә -
dә nә de yә bi lәr siz?  
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– Le ninq rad da ci na yәt kar lıq çox ge niş ya yı lıb. Az yaş lı qız la rı zor-
 la maq üs tün dә 10-12 rus tu tu lan da, 1 nә fәr azәr bay can lı tu tu lur. La -
kin fa iz nis bә tin dә be lә bö yük fәrq ol ma sı na bax ma ya raq, o bir nә fәr
vic dan sız azәr bay can lı nın әmә li ic ti ma iy yә tә 12 ru sun әmә lin dәn da -
ha pis tә sir edir.  

HA Şİ YӘ: Bu ya xın lar da be lә çir kin әmәl sa hib lә rin dәn
bi ri nin  ci na yә ti te le vi zi ya va si tә si lә “rek lam” edi lәr kәn, onun
mil li mәn su biy yә ti xü su si nә zә rә çarp dı rı lıb. Üs tә lik dә müx -
bir qeyd edib ki, bu ci na yәt ka rın özü nün 10 yaş lı qı zı var. Bu -
na bax ma ya raq, öz öv la dı na qә tiy yәn rә va bil mә di yi ha di sә ni
bi zim 6 yaş lı kör pә mi zin ba şı na gә ti rәn dә heç tә rәd düd dә
et mә yib! .. 

Tә sәv vür et, oxu cu, be lә ha di sә dәn vә şәrh dәn son ra
“a zәr bay can lı” mәf hu mu na mü na si bәt ne cә olar? .. Gö rә sәn
ni yә,   in san lıq lә ya qә ti ni itir miş be lә na ki şi lәr bu ba rә dә dü -
şün mür lәr? ..  

– Şam xor da bir kәnd var,– de yә mü sa hi bim söh bә ti nә da vam
edir, – Şiş tә pә kәn di. Son 10-15 il dә hә min kәn din sa kin lә rin dәn azı
500 nә fәr Le ninq ra dın ba zar la rın da özü nә löv bәr sa lıb, al ver lә mәş -
ğul olur. Pas por tu na ba xır san, hә rә si nin 4-5-6 uşa ğı var. On lar la söh -
bәt elә yәn dә de yi rәm ki, bu boy da uşaq la rı qo yub ha ra gә lir sәn?
Evin dә -e şi yin dә otur sa na. De yir: ney lә yәk, bur da mey vә sa tı rıq da...
İş o ye rә ça tıb ki, Şiş tә pә ni ay rı ca res pub li ka ki mi ta nı yır lar Le -
ninq rad da. Bax, ay lar la ev -e şik, ra hat yor ğan- dö şәk üzü gör mә yәn
üzü tük lü, yor ğun, ko bud al ver çi lәr dәs tә si mil lә ti mi zin dә adı nı bi a bır
edir. Öz lә ri nin dә gü nü- gü zә ra nı bir şey de yil. 

Res pub li ka dan bir is tә yim var, – de yә o, söh bә ti ye kun laş dır dı,
– qoy bi zim lә mün tә zәm әla qә sax la sın lar. O hal da qar şı ya çı xan prob -
lem lә ri bir lәş miş qüv vә lәr lә dәr hal hәll  edә rik. Bir dә hәm vә tәn lә rim
bil sin lәr ki, Le ninq rad da min lәr lә azәr bay can lı var ki, res pub li ka nın
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qay ğı la rı ilә ya şa yır vә xal qı mı zın dar gün lә rin dә әlin dәn gә lәn kö -
mәk li yi gös tә rir.  

ZA Kİ RO VA ZӘNG VU RUN! 
Meh man xa na da bu qey di alan ki mi, dәr hal gös tә ri lәn nöm rә yә

zәng vur dum. “A zә ri” cә miy yә ti nin mü ha si bi Vi da di Za ki rov la be lә cә
ta nış ol duq.  

Vi da di ZA Kİ ROV axar- ba xar lı Şә ki dәn dir. Da nı şı ğın da şi rin Şә ki
lәh cә si dәr hal hiss olu nur. Ai lә li dir. İki uşa ğı var. Ürә yi ki mi bi ro taq lı
mәn zi li dә ge niş dir. Bü tün qo hum -әq rә ba sı o bir ota ğa sı ğır. Ca van dır.
Zi rәk dir. Yax şı tәş ki lat çı lıq qa bi liy yә ti var. “A zә ri” nin bü tün tәd bir lә ri -
nin tәş ki lin dә can la- baş la iş ti rak edir.  

Cә miy yә tin iş lә rin dәn, üz vlә rin dәn ge niş söh bәt açan Vi da di
res pub li ka qә zet lә ri nin ün va nı na bir gi ley elә di. O de di ki, Le ninq rad -
da kı Azәr bay can cә miy yәt lә ri haq qın da ya zıl mış mә qa lә lәr dәn bi rin -
dә mә ni rәs sam, iki sin dә isә “A zә ri” nin sәdr mü a vi ni  ki mi tәq dim
edib lәr.  Ora da fәr qi nә var ma dan ya zır lar, elә ki, qә zet gә lib ça tır bu ra,
qal ma qal dü şür ki, ba lam, sәn nә vaxt dan sәdr mü a vi ni ol mu san?..  

HA Şİ YӘ: Haq lı gi ley idi. Fakt la rı yox la dım. Bu qә na ә tә
gәl dim ki, hәm söh bә ti min kim li yi ni dә qiq lәş dir mә dәn onu
“rәs sam” ki mi qә lә mә ve rәn mü әl li fin sәh vi na şı lı ğın dan irә li
gәl miş dir. La kin ay rı -ay rı vaxt lar da dәrc olun muş iki müx tә -
lif qә ze tin ey ni cür “sәhv et mә si” mә ni inan dır ma dı. Qә zet lәr
müx tә lif, mәn bә isә bir dir. Bәl kә sәhv mәn bә dәn gә lir?! Be -
lә xo şa gәl mәz hal la rın qar şı sı nı al maq üçün yax şı olar ki, re-
s pub li ka da qo naq olan yurd daş la rı mı zın tәm sil et dik lә ri
cә miy yәt dә kim li yi ni bil di rәn vә si qә lә ri ol sun. Hәm kar la rım
da on lar haq qın da ya zar kәn hә min rәs mi sә nә dә әsas lan sın -
lar. Vi da di Za ki ro va gә lin cә isә, elә mü ha sib ola -o la da iş lә -
di yi cә miy yәt dә ki fa yәt qә dәr ta nı nır, hör mә ti var. Be lә ki,
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sü ni şi şirt mә yә, fakt la rı sax ta laş dır ma ğa eh ti yac yox dur.  

VӘ TӘN  SEV Gİ Sİ
Azәr bay can öv lad la rı nın so ra ğın da ax ta rış la rım bәh rә ver dik cә

gün lәr ötür, yağ mur lu Le ninq rad ya yı nı gü nәş li gün lәr әvәz edir di.
Baş dan- ba şa ta rix olan, gö zәl me mar lıq abi dә lә ri ilә zәn gin Sank t-Pe -
ter burq da – hә lә uşaq lıq dan sev di yim bu şә hәr dә ta nış la rı mın sa yı
sa at ba sa at ar tır dı. Şә hәr ya vaş- ya vaş doğ ma la şır dı. Elә bir cә on la rı
yad et mә yi mi zә gö rә min nәt dar olan ne çә- ne çә yurd da şı mı zın se vin -
ci nә şә rik ol muş dum. Azәr bay can nә fә si ni özün dә ya şa dan ne çә- ne -
çә mü a sir ev dә qo naq olar kәn ye rә dö şәn miş xal ça- pa laz, af ta fa, mil li
mә i şәt әş ya la rı, tar, Azәr bay can tә bi ә ti ni әks et di rәn şә kil lәr, “Ba kı”
fo to -al bo mu vә s. gö rüb qәl bәn se vin miş dim. Vә tәn dәn uzaq lar da ya -
şa yan la rın vә tәn hәs rә ti dә, vә tәn mә hәb bә ti dә çox güc lü olur. Da -
im yad xal qın nü ma yәn dә lә riy lә tә mas da olan in san öz mil li
“mәn ”i ni qo ru ma ğa da ha çox eh ti yac du yur. Elә bur dan da vә -
tәn sev gi si ya ra nır!

LE NİNQ RAD DA  AZӘR BAY CA NIN  DAİ Mİ 
NÜ MA YӘN DӘ LİYİ  YA RA DIL MA LI DIR 
“A zә ri” vә “Da yaq” cә miy yәt lә ri nin sәdr lә ri Mәc nun Şü kü rov vә

Pa şa Rә cә bov la şәx sәn ta nış ola na dәk yurd daş la rım mә nә hәr iki cә -
miy yә tin iş lә rin dәn o qә dәr da nış mış dı lar ki, so ruş ma ğa bir şey qal -
ma mış dı. Ürә ka çan cә hәt isә o idi ki, ha mı M.Şü kü ro vu vә P.Rә cә bo vu
ta nı yır vә on lar haq qın da rәğ bәt lә da nı şır dı. De mә li, hәr iki cә miy yә -
tin sәd ri düz gün se çi lib dir. Bu dü şün cә lәr qәl bi mi fә rәh his si lә dol du-
 rur du. Nә yax şı ki, işin dә ki mü әy yәn ça tış maz lıq la ra bax ma ya raq,
Azәr bay can adı nı da şı yan bu cә miy yәt lәr ya ra nıb vә in ki şaf edir.  
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Mәc nun ŞÜ KÜ ROV Le ninq rad Aq ro fi zi ka El mi- Tәd qi qat
İn sti tu tu nun dok to ran tı dır. Tex ni ka el mlә ri na mi zә di dir. Şә -
ki li dir.  

Mәc nun Şü kür oğ lu nun de dik lә rin dәn:
– Hә lә lik cә miy yә tin rәs mi üz vlә ri yox dur. Çox hör mәt li ağ saq -

qal la rı mız dan iba rәt Ağ saq qal lar Şu ra sı var dır. Onun tәr ki bin dә re dak-
 si ya, tәş ki lat, mә dә ni- ma a rif, di gәr tәş ki lat lar la әla qә lәr vә
ma liy yә- tәf tiş ko mis si ya la rı fә a liy yәt gös tә rir.  

Pa şa gil lә әmәk daş lıq edi rik. Nә dәn sә, res pub li ka mız da bu ha lı
çox na ra zı lıq la qar şı la yır lar ki, ni yә Mosk va da 10 cә miy yәt var, ni yә
Le ninq rad da bir cә miy yәt әt ra fın da bir lәş mir lәr vә s. Am ma mәn bu -
nu tә bii qә bul edi rәm. Cә miy yәt lә rin çox lu ğu, әk si nә, yax şı hal dır. Di -
a lek ti ka nın qa nun la rı var, axı. Qoy fi kir plü ra liz mi ol sun. Mәn eşi dәn dә
ki, Pa şa gil bir tәd bir ke çi rib, ge cә yat mı ram ki, gә rәk biz dә bir iş gö -
rәk. Sә mә rә li rә qa bәt ya ra nır. Nә ti cә dә, ümu mi işi miz qa za nır. Am ma
bu sa yaq rә qa bә ti qar şı dur ma, an ta qo nizm sә viy yә si nә çat dır maq la -
zım de yil. On da udu za rıq.  

Res pub li ka gә rәk bi zim ar xa mız da möh kәm da ya na. Müt tә fiq
res pub li ka lar la bağ lı qә rar lar qә bul edәn dә kә nar da ya şa yan azәr bay -
can lı la rın möv cud lu ğu nu müt lәq nә zә rә al maq la zım dır. Mә sә lәn, Le -
ninq rad şә hә ri nin adı nın dә yiş di ril mә siy lә әla qә dar Azәr bay can
par la men ti nin mü ra ci ә ti bu ra da kı yer li әha li ni bi zә qar şı qal dı rır, axı!..
(Ke çi ril miş sor ğu da le ninq rad lı la rın 70 fa iz dәn ço xu şә hә rin Sank t-Pe -
ter burq ad lan ma sı na tә rәf dar olub lar).  

Son vaxt lar Le ninq rad ba zar la rın da OMON tә rә fin dәn azәr bay -
can lı la ra qar şı qa nun suz luq lar tö rә dil miş dir. Bu, yol ve ril mәz hal dır.
Әgәr hәr han sı bir şәxs möh tә kir lik lә mәş ğul olur sa, ki mә sә sa ta şır -
sa, qa nu nu po zur sa bu nun üçün hә min şәx si fәr di şә kil dә tu tub qa-
 nun la cә za lan dır maq la zım dır. Ey ni bir xal qın bü tün nü ma yәn dә lә ri nә
küt lә vi hü cum et mә yә heç kә sin haq qı yox dur. Bi zim möv qe yi miz qә ti
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vә kәs kin ol ma lı dır. Xal qın hәr bir nü ma yәn dә si ni mü da fiә et mә li yik.
Düz dür, ba zar al ver çi lә ri xal qı mı zın hör mә ti ni aşa ğı sal dı ğı üçün bu -
ra da kı zi ya lı la rı mı zın da ço xu bu mә sә lә yә ya xın dur maq is tә mir. Am -
ma in di ki hal da söh bәt hә min al ver çi lә rin yox, mil lә tin mә na fe yin dәn
ge dir. Bi lir siz, bu mә sә lә lә rin kö kü çox dә rin lә rә ge dir. Res pub li ka hö -
ku mә ti dә, mәn cә, öz eti ra zı nı bil dir mә li dir. Şә hә rin kü çә lә rin dә hәr
ad dım ba şı çi yә lәk sa tan rus la ra rast gә lir sәn. İki cә ad dım lıq da ye ti şәn
bu mәh su lun ki lo su nu 20 ma na ta sa tır lar. Heç kәs de mir ki, ni yә bu
qiy mә tә dir? Am ma bi zim ki lәr Azәr bay can dan bu ra ya gә tir dik lә ri pa mi-
 do ru 6 ma na ta de yәn dә, na ra zı lıq baş dan aşır. Bü tün bun lar haq qın -
da dü şün mәk la zım dır.  

HA Şİ YӘ: Doğ ru dan da, ey ni vaxt da öl kә nin iki bö -
yük şә hә rin dә – Mosk va da kı Çer yo muş kin ba za rın da vә
Le ninq rad da kı Mos kovs ki ba za rın da azәr bay can lı la ra
qar şı edil miş hü cum la rın vә qa nun suz luq la rın ca va bı nı
ve rәn ta pı la caq mı?!

–“Al ver çi” de yib çox qa ra ya xır lar xal qı mı za,– de yә Mәc nun söh -
bә ti nә da vam et di, – am ma mәn әmi nәm ki, әgәr uni ver maq lar da sa -
tı lan xa ri ci mal lar Le ninq rad vә Ba kı ara sın da әha li nin sa yı nis bә tin dә
düz gün bö lün sә, heç kәs gә lib bur dan al maz. Bax, sә bәb bu dur.  

Cә miy yә ti mi zin qüv vә si lә bu ra da im kan da xi lin dә Azәr bay ca nın
mә na fe yi ni qo ru yu ruq. La kin bi zim fik ri miz cә, Le ninq rad da, o bi ri re-
s pub li ka lar da Azәr bay ca nın da i mi nü ma yәn dә li yi ya ra dıl ma lı dır. An -
caq döv lәt sә viy yә sin dә ya ra dıl mış be lә bir nü ma yәn dә lik qar şı ya
çı xan bü tün prob lem lә ri res pub li ka ilә әla qә li şә kil dә hәll edә bi lәr.  

GӘZ MӘ YӘ  QӘ RİB  ÖL KӘ...
Le ninq rad lı pro fes sor la rı mız Әf ra si yab Vә ki lo vun, Na zim Qa ra -

ye vin, Fә hәm Kә sә mәn li nin, El mi ra Rәh ma no va nın, Şәm si İs ma yı lo -
vun vә baş qa la rı nın gö rü şü nә nә qә dәr can at sam da, on lar dan an caq
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bi ri ilә – Fә hәm mü әl lim lә gö rü şә bil dim. Qәdd -qa mәt li, ağ saç lı eloğ -
lu mu zu gör cәk ya dı ma vü qar lı dağ la rı mız düş dü. Әv vәl ki mü sa hib lә -
ri min ha mı sın dan fәrq li ola raq, onun tor pa ğı mı za “res pub li ka” yox,
“vә tәn”, “ev”  de yә da nış ma ğı söh bә ti mi zә bir köv rәk lik, hә ra rәt gә -
tir miş di. Doğ ma yurd dan uzaq lar da ya şa sa da, bü tün var lı ğıy la vә tә -
nә bağ lı idi. Bu nu hәr sö zü, hәr kәl mә si bü ru zә ve rir di. Bir ağ saq qal
ki mi o, “A zә ri” nin  prob lem lә rin dәn, qar şı da du ran tә xi rә sa lın maz iş -
lәr dәn da nı şır dı.  

Le ninq rad Döv lәt Tex ni ka Uni ver si te ti nin pro fes so ru
KӘ SӘ MӘN Lİ Fә hәm Pa şa oğ lu Qa za xın nә ca bәt li nә sil lә rin -
dәn dir. Otuz iki il dir ki, Le ninq rad da ya şa yır. Fi zi ka- ri ya ziy yat
el mlә ri dok to ru dur. Dә fә lәr lә res pub li ka mәt bu a tın da Fә hәm
mü әl li min hә yat yo lun dan söh bәt açan mә qa lә lәr dәrc olun -
du ğun dan bu fi kir dә yәm ki, oxu cu la rı mız çox hör mәt li pro-
 fes so ru mu zu yax şı ta nı yır lar. Le ninq ra dın el mi da i rә lә rin dә
onun bö yük hör mә ti vә nü fu zu var dır. “A zә ri” cә miy yә ti Ağ -
saq qal lar Şu ra sı nın sәdr mü a vi ni dir.  

Pro fes sor Fә hәm mü әl li min de dik lә rin dәn: 
– Mәn vә tәn pәr vә rәm, am ma mil lәt çi de yi lәm. Cә miy yә tә get -

mәk mә nim bor cum dur. Bu fi kir dә yәm ki, cә miy yәt biz dә hә lә ya ran -
ma mәr hә lә sin dә dir. Ay rı ca ye ri miz ol ma yın ca, ürә yi miz is tә yәn
sә viy yә dә cә miy yәt dә ol ma ya caq. “A zә ri” elә bir ic ti mai tәş ki lat ol -
ma lı dır ki, doğ ma di li ni, mә dә niy yә ti ni qiy mәt lәn di rәn hәr bir azәr -
bay can lı bi zim cә miy yә tin si ma sın da özü nә hi ma yә dar ta pa bil sin.
Azәr bay can di li ni öy rәn mәk ar zu sun da olan rus lar da bi zә dә fә lәr lә
mü ra ci әt edib lәr. Tә әs süf ki, hә lә lik heç bir kö mәk lik gös tә rә
bil mә mi şik. Dil kurs la rı aç maq üçün yer, dәrs vә sa i ti, mad di vә -
sa it la zım dır.

Vә tәn lә әla qә lә ri miz çox zә if dir. Ona gö rә dә gü cü müz az dır.
Xa ric dәn er mә ni vә yә hu di lob bi lә ri, İt ti faq da kı er mә ni tәş ki la tal rı ona
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gö rә güc lü dür lәr  ki,  vә tәn lә bağ lı dır lar, or dan güc alır lar, biz isә yox.
Biz Azәr bay can xal qı nın bir his sә si yik, ona gö rә biz dә Azәr bay can
rәh bәr li yi nin töh fә lә rin dәn bәh rә lәn mә li yik. Hö ku mәt  bi zә diq qә ti,
qay ğı nı ar tır ma lı dır.   

Biz, bu ra da ya şa yan azәr bay can lı zi ya lı lar  ha mı mız de mok ra tıq.
Mil lәt se vә rik. Azәr bay ca na bağ lı yıq, borc lu yuq. İs tә yi rik ki, cә miy yәt -
dә doğ ma vә tәn ab -ha va sı ol sun, içә ri gi rәn dә özü nü ev dә hiss edә -
sәn, mә nә vi ra hat lıq du ya san. Bu ra da Azәr bay can ta ri xi nә,
mә dә niy yә ti nә da ir ki tab lar, әş ya lar ol sun. Azәr bay can әdә biy ya tı nü -
mu nә lә rin dәn iba rәt ki tab xa na tәş kil edil sin. Ye ga nә si ya sә ti miz Azәr -
bay can mә dә niy yә ti ni, ma a ri fi ni yay maq ol sun.   

Biz hә lә lik föv qә la dә bir ha di sә olan da yı ğı şı rıq. İşi elә qur maq
la zım dır ki, da i mi fә a liy yәt dә olaq. Le ninq rad da 20 min, Le ninq rad әt -
ra fın da 80 min azәr bay can lı ya şa yır. Bu yüz min lik xal qa da yaq ol ma -
lı yıq. Kronş tadt da xid mәt edәn azәr bay can lı ba la la rı nı cә miy yәt da i mi
ha mi li yә gö tür sә da ha yax şı olar, nә in ki ha di sә dәn- ha di sә yә yı ğı şıb
ora ya yol lan ma ğı mız.  

Son ra o, söh bә ti “Da yaq” cә miy yә ti nin üs tü nә gә ti rә rәk, P.Rә -
cә bo vun seç di yi möv qe dәn, ağıl la, hay- küy süz iş gör mә yin dәn ra zı
qal dı ğı nı bil dir di.  

Söh bә ti mi zә ye kun vu ran da ağ saç lı pro fes sor de di:  
– Vә tәn dәn uzaq lar da ya şa saq da, qәl bi miz vә tәn lә bir gә dö yü -

nür! Şәx sәn mәn әv vәl -a xır Azәr bay ca na qa yı da ca ğam. Ata lar yax şı
de yib: “Gәz mә yә qә rib öl kә, öl mә yә vә tәn yax şı”.  

“DA YAQ” DA  GÖ RÜŞ
Pa şa Rә cә bov la zәng lәş mә yim uğur lu bir vax ta tә sa düf et miş -

di: sә hә ri gün cә miy yәt dә fә al la rın yı ğın ca ğı var idi. On lar la top lu hal -
da gö rüş mәk mә nim çün çox ma raq lı idi.  
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HA Şİ YӘ: Pa şa RӘ CӘ BOV Nax çı van dan dır. Cәr rah dır.
10 il dәn çox dur ki, Le ninq rad da ya şa yır. Üç uşaq ata sı dır.

Cә miy yә tin mü vәq qә ti yer lәş di yi ota ğa top laş mış hәm vә tәn -
lә ri miz Riz van Mux ta rov, Ra sim Qu li yev, Na miq Qә di mov, Bә kir Әh mә -
dov, Şa ir Yu su bov vә baş qa la rı ya xın vaxt lar da gö rә cәk lә ri iş lә ri
mü za ki rә edir di lәr. Le ninq rad da kı ra yon kom so mol ko mi tә lә rin dәn bi -
rin dә mә sul vә zi fә tu tan Xa qa ni Әli yev dә or day dı. O, hә lә lik özü nü
cә miy yә tin üz vü he sab et mә sә dә, “Da yağ ”ın iş lә ri nә fә al kö mәk edir.  

Hә min gün mә nim lә ya na şı BDU- nun coğ ra fi ya ka fed ra sı nın
mü di ri, pro fes sor Mü se yib Mü se yi bov, ba kı lı Gen na di Se ro çen ko vә
Ra miz Mu ra dov da “Da yağ ”ın qo na ğı idi lәr. Bi zim ha mı mı zı “Da yağ ”ın
fә a liy yә ti, çә tin lik lә ri vә res pub li ka dan  nә ki mi kö mәk lik um du ğu ma -
raq lan dı rır dı. Di var da kı Azәr bay can xә ri tә si vә mil li bay ra ğı mız söh bә -
tә xü su si ahәng ve rir di.  

– İn di Le ninq rad da kı vә ziy yәt 1-2 il әv vәl kin dәn xey li fәrq lә nir,
– de yә P.Rә cә bov söh bә tә baş la dı. O za man şә hә ri mi tinq lәr dal ğa sı
bü rü müş dü. Biz dә öz eti raz la rı mı zı mi tinq lәr va si tә si lә bil di rir dik. Tәd -
 ri cәn şә hә rin әh val- ru hiy yә si nә uy ğun ola raq biz dә öz iş üs lu bu mu -
zu dә yiş mi şik. Dә fә lәr lә Len so ve tin de pu tat la rıy la gö rüş lәr ke çir mi şik.
Güc lü er mә ni tәb li ğa tı nә ti cә sin dә “Er mә nis ta nın blo ka da sı” mәf hu mu
ya ra nan da hә min de pu tat la rın nü ma yәn dә lә rin dәn iba rәt dәs tә lә ri
Azәr bay ca na apar mı şıq. On la rı şәx sәn özüm mü şa yi әt et mi şәm. De -
pu tat qru pu nu, “Ve çer niy Le ninq rad” qә ze ti nin müx bi ri Pyotr Ko to vu,
“İz ves ti ya” nın vә “Ças pik” qә ze ti nin fo to müx bi ri An drey Çe ra ki ni,
“Me mo ri al” tәş ki la tı nın üz vü Yu li ya Kond rat ye va vә baş qa la rı nı Nax çı -
va na, Qa za xa, Ağ sta fa ya, Cul fa ya apar mı şam. Fa ci ә li Qa zax ha di sә -
lә ri baş ve rәn dә Aşa ğı Әs ki pa ra kәn di nә dә get dik. On lar hәr şe yi öz
göz lә riy lә gör dü lәr. Azәr bay can dan qa yı dan dan son ra de pu tat
Vla di mir Ramm “Ças pik” qә ze tin dә tu tar lı bir mә qa lә ilә çı xış et -
di. Mә qa lә işıq üzü gö rәn dәn son ra mә ni re dak si ya ya ça ğır dı lar.
Sәn de mә, hә ya sız er mә ni lәr üs yan qal dı rıb mış lar ki, mә qa lә dә ki
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fakt lar gu ya düz gün de yil. Le ninq rad Xalq Cәb hә si nin ida rә he yә ti nin
üz vü, jur na list Ara kel yan da öz növ bә sin dә mә nә ya xın la şa raq bil dir -
di ki, “mәs lә hәt gör mü rәm bir dә be lә iş lәr gö rә si niz”. Әl bәt tә, o, ca -
va bı nı al dı... Biz Azәr bay ca nın in for ma si ya blo ka da sı nı yar maq
mәq sә di lә 4-5 dә fә be lә sә fәr lәr tәş kil et dik. Azәr bay ca na qar şı yö -
nәl dil miş bә zi tәd bir lә rә gö rә pi ket lәr tәş kil et miş, eti raz mi tinq lә ri ke -
çir mi şik. İran kör fә zin dә mü ha ri bә nin baş lan ma sı na eti raz әla mә ti
ola raq “Da yaq” cә miy yә ti adın dan ABŞ sә fir li yi qar şı sın da pi ket
ke çir dik. 

Azәr bay can da çox la rı na ra hat dır ki, ni yә Le ninq rad da 2 cә miy -
yәt fә a liy yәt gös tә rir. Bi lir si niz, 2 cә miy yәt ol maq hә lә par ça lan maq
de mәk de yil, bir cә miy yәt dә hә lә bir lik de mәk de yil. Am ma mә sә lә
bu ra sın da dır ki, 2 hü qu qi eti raz dır, ya xud hәm rәy lik dir. Bur da er mә -
ni lә rin әli ilә Azәr bay ca na qar şı yö nәl dil miş tәd bir lә rә bi ri var ki, 1 cә -
miy yәt eti raz edә, bi ri dә var 2 cә miy yәt eti raz sә si ucal da. Fәr qi
bö yük dür.  

Xal qı mı zın xe yir xah lı ğı nı vә hu ma niz mi ni tәb liğ et mәk mәq sә -
di lә “Qır mı zı xaç” cә miy yә ti lә әmәk daş lıq edi rik. İki dә fә cә miy yә tin
he sa bı na  (2 min vә 3 min ma nat mәb lә ğin dә) qo ca la ra vә әlil lә rә
kö mәk üçün pul ke çir mi şik. Ba zar da pa mi do run ki lo su 12-13 ma nat
ol du ğu vaxt lar da ne çә dә fә ev -ev gә zib kim sә siz qo ca la ra Or du bad-
 dan gön dә ril miş pa mi dor, kon serv, kon fet vә s. әr zaq mәh sul la rı pay -
la mı şıq. Ye ni il әrә fә sin dә Kra sin adı na xәs tә xa na da ya tan
kim sә siz lә rә (o ra da be lә şö bә var) bay ram hә diy yә si apar mış dıq. 52
xәs tә ni bir- bir tәb rik edә rәk, Azәr bay can töh fә si ni tәq dim et dik. Qo -
ca la rın göz lә rin dәn se vinc yaş la rı axır dı. Hәt ta tibb ba cı la rı da bu sa -
yaq diq qәt dәn riq qә tә gәl miş di lәr. “Nevs ko ye vrem ya”
ra di op roq ra mın da bu ba rә dә ve ri liş dә ol du.  

HA Şİ YӘ:  “Da yaq” cә miy yә ti an caq Le ninq rad әra zi sin -
dә xey riy yә tәd bir lә ri lә ki fa yәt lәn mir. 20 Yan var da şә hid lә -
ri mi zin il dö nü mü ke çi ri lәn dә 1500 ma nat pul top la ya raq bir
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sı ra şә hid ai lә lә ri nә 50 ma nat dan yar dım gön dәr miş dir. 
Le ninq rad da tәh sil alan azәr bay can lı nü mu nә vi tә lә bә

üçün ay da 150 ma nat mәb lә ğin dә Ta ğı yev adı na tә qa üd tә -
sis et miş lәr. Hә min tә qa ü dü yax şı oxu yan, nü mu nә vi dav ra -
nı şa ma lik olan vә Azәr bay ca nın dir çә li şi uğ run da mü ba ri zә
apa ran tә lә bә ala caq dır.  

Ha zır da cә miy yә tin nәz din dә “A zәr bay can” ad lı ki çik
mü әs si sә tәş kil edil miş dir. Cә miy yә tin üz vlә ri kom pü ter
oyun la rı ki çik mü әs si sә sin dәn әl dә olu nan gә lir lә “Da yağ ”ın
ma liy yә vә ziy yә ti ni qay da ya sal maq vә da ha bö yük iş lәr gör -
mәk әz min dә dir lәr. Res pub li ka dan is tәk lә ri bu dur: bi zә kö -
mәk dә gös tә rin, nә za rәt dә edin!  

Yı ğın caq dan son ra gö rü şüb sa ğol la şar kәn yurd daş la rı mız: - Si -
zin bi zә olan diq qә ti niz bi zim bu ra da kı nü fu zu mu zu da qal dı rır. Tez- tez
gә lin! - de di lәr.  

BİR AİLӘ DӘ
Yurd daş la rı mı zın so ra ğıy la qә dәm bas dı ğım qә rib şә hәr dә doğ -

ma Azәr bay can ab -ha va sı nı özün dә ya şa dan ai lә lәr dәn bi ri dә rәs sam
Sәr hәd Rza ye vin ai lә oca ğı dır. Otaq la rın bә zә dil mә si üs lu bun dan, ye -
rә dö şәn miş xal ça- pa laz dan, di var da kı “Nov ruz” tab lo sun dan Azәr -
bay can hә ra rә ti ya ğır dı. Hәt ta dib çәk dә bәs lә nәn gül lәr dә bi zim
tor pa ğa mәx sus gül lәr idi. Evin xa nı mı Kә ma lә nin dәm lә di yi pür rәn -
gi çay, şi rin ana di li miz dә da nı şıb- gü lәn kör pә lә rin sö zü- söh bә ti mә -
nә qә rib el dә ol du ğu mu ta mam unut dur muş du.  

Le ninq rad da qo na ğı ol du ğum bü tün ev lәr dә xal qı mı za xas olan
qo naq pәr vәr lik lә rast laş mış dım. Ha mı sın da da adә ti miz lә süf rә yә ön -
cә әtir li çay gә ti rir di lәr. Uzun il lәr qür bәt dә ya şa yan yurd daş la rı mız la
da söh bә ti miz әsa sәn Azәr bay can di lin dә olur du. La kin Rza yev lәr ai -
lә sin dә mil li ruh da ha güc lüy dü. Bәl kә dә rәs sa mın ema lat xa na sı nı
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bә zә yәn, otaq la rın di var la rın dan boy la nan Azәr bay can möv zu lu tab -
lo lar idi bu his si, bu ru hu ya ra dan?! 

Sәr hәd RZA YEV İmiş li dә dün ya ya göz açıb. Kön lü nü sә -
nә tә ve rәn dәn son ra Ba kı da kı Ә.Ә zim za dә adı na Rәs sam lıq
Mәk tә bin dә oxu yub. “Әc dad la rı mı zın yur dun da” ad lan dır dı -
ğı dip lom işi ni Qo bus tan möv zu su na hәsr edib. Son ra SSRİ
Rәs sam lıq Aka de mi ya sı nın pre zi den ti B.S.U qa ro vun ema lat -
xa na sın da ça lı şıb. İ. Re pin adı na Rәs sam lıq, Hey kәl tә raş lıq vә
Me mar lıq İn sti tu tu nun rәng kar lıq fa kül tә si ni bi ti rib. “Nov -
ruz” ad lı dip lom işi yük sәk sә nәt kar lıq nü mu nә si ki mi әla qiy -
mәt lәn di ri lib. Ha zır da eniş li- yo xuş lu ya ra dı cı lıq yol la rın da
inam la irә li lә yir. 

“A zә ri” cә miy yә ti nin fә al la rın dan dır. Ba ha rın ilıq nә fә -
si tor pa ğı isi dәn dә le ninq rad lı hәm vә tәn lә ri miz dә bi zim lә
bir gә Nov ruz bay ra mı nı qeyd et miş di lәr. Bay ram şәn li yi nin
әn ma raq lı tәd bir lә rin dәn bi ri dә ba la ca rәs sam la rı mı zın - Le -
ninq rad da bö yü yәn azәr bay can lı ba la la rın әsәr lә rin dәn iba -
rәt sәr gi ol muş du. Hә min sәr gi nin tәş ki lin dә rәs sam Sәr hәd
Rza ye vin dә bö yük әmә yi var idi.

“QAF QAZ LI  GÖR SӘN  BİL  Kİ, 
HA MI SI  ÖZÜ MÜ ZÜN KÜ LӘR DİR” 
15 yaş lı El mi ra Mәm mә do va nı mü a li cә olun maq üçün Le ninqra -

da gә ti rәn dә qar da şı ona be lә de miş di. Ba cı sı na tap şır mış dı ki,  “bu
qür bәt di yar da rast la şa ca ğın bü tün azәr bay can lı lar öz doğ ma la rı mız -
dır. Qaf qaz lı gör sәn - er mә ni, gür cü fәr qi yox dur, bil ki, ha mı sı özü mü -
zün kü lәr dir. On lar la ya xın lıq et”.  

Elә o vaxt dan - 1955-ci il dәn eti ba rәn gәn cә li qı zı El mi -
ra MӘM MӘ DO VA Le ninq rad da mәs kun laş dı. Әv vәl cә mü a li -
cә olun du. Or ta mәk tә bi bi ti rәn dә hә kim lik sә nә ti ni seç di. II
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Tibb İn sti tu tu nu bi tir di. Ta le yin qis mә ti lә mil liy yәt cә rus olan
Vla di mir Pet ro viç İva nov la ai lә hә ya tı qur du. Ni gah kә si lәr -
kәn El mi ra xa nı ma olan mә hәb bә ti ni bir da ha sü bu ta ye tir -
mәk mәq sә di lә hә yat yol da şı onun fa mi li ya sı nı qә bul et di.
Sa dә vә meh ri ban ai lә lә rin dә iki öv lad bö yü dür lәr.
Qız la rı Gül na rә Tibb İn sti tu tu nun VI kurs tә lә bә si dir. Oğul la rı
Rus lan isә XI si nif dә oxu yur.  

Qür bәt dә ke çәn öm rü nün 30 ili ar xa da qal mış dı. Dinc
vә ra hat ya şa yır dı lar. Bir dәn dün ya nı lәr zә yә sa lan 1988-ci
il Dağ lıq Qa ra bağ ha di sә lә ri baş lan dı. Vә tәn dәn çox- çox
uzaq  lar da ya şa yan el qı zı mız doğ ma xal qa atı lan böh tan la ra
dö zә bil mә di. Res pub li ka dan kә nar da ya şa yan min lәr lә
yurd da şı mız ki mi, o da qә lә mә sa rı la raq müx tә lif in stan si ya -
la ra mәk tub lar, te leq ram lar gön dәr mә yә baş la dı. Azәr bay ca -
nın vә azәr bay can lı la rın qәs di nә dur muş si ya si ak si ya la ra
qar şı öz eti raz sә si ni ucalt dı. Qor ba ço va, Li qa ço va, Yelt si nә,
Med ved ye vә, “Prav da”, “İz ves ti ya”, “Ba kins kiy ra bo çiy” qә -
zet lә ri nә, Le ninq rad te le vi zi ya sı na vә di gәr ün van la ra gön -
dәr di yi mәk tub vә te leq ram la rın qәbz lә ri nә bax dıq ca mә ni
hey rәt bü rü yür dü. Dörd il dә tәk bir azәr bay can lı qa dın bu qә -
dәr eti raz sә si ucal dıb sa, gö rә sәn  bü töv Azәr bay can xal qı nın
eti raz la rı sa ya- he sa ba gә lәr mi? Bәs ni yә bü tün bun la rı eşi -
dәn yox dur?! Kim bi lir, bәl kә bu mü ra ci әt lәr ol ma say dı, ha -
lı mız da ha pis olar dı?..  

El mi ra xa nı mın de dik lә rin dәn:  
-Dörd il dir ki, ge cә miz- gün dü zü müz yox dur. Hәr gün iş dәn

son ra ge cә ya rı sı na dәk otu rub bu gör dü yü nüz mәk tub la rı yaz maq la
mәş ğul ol mu şam. Yax şı ki, cә miy yәt ya ran dı. Cә miy yәt ya ra na na dәk
biz bu ra da bir- bi ri miz dәn xә bәr siz ya şa yır dıq. Cә miy yәt yurd daş la rı -
mı zı bir ye rә top la dı vә ha mı mı zı bir- bi ri mi zә ta nıt dı. Ora da çox qey -
rәt li, mü ba riz ca van la rı mız var. An caq on la ra ağıl lı yol gös tә rәn,
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mәs lә hәt çi la zım dır. İn di iş lә ri miz xey li sah ma na dü şüb. La kin hә lә
çox iş gör mә li yik.  

Biz dә qa dın lar da ha fә al dır lar. Xü su si lә Xey ran sa bü tün vax tı nı,
ener ji si ni tә mәn na sız ola raq bu işә ve rir. Xey ran sa ya afә rin! Çox can
yan dı rır.  

Yan var ha di sә lә ri baş ve rәn dә dәrd dәn az qa lır dı ki, ürә yi miz
part la sın. .. Get sin o gün lәr, gәl mә sin. Ürәk lә ri miz qan ağ la yır dı. Özü -
müz isә müt lәq iş gör mә liy dik - mi tinq lәr, eti raz nü ma yiş lә ri vә s. va -
si tә si lә Ba kı fa ci ә si ni ic ti ma iy yә tә çat dır ma lıy dıq. Әn dәh şәt li si isә o
idi ki, res pub li ka ilә heç bir әla qә miz yo xuy du. Qal mış dıq “Vrem ya” -
nın ümi di nә...  

HA Şİ YӘ: Bә li! Vә tәn dә fa ciә baş ve rәn dә kә nar da ya -
şa yan bü tün Azәr bay can öv lad la rı bir nә fәr ki mi aya ğa
qalx dı. Xal qın bö yük fa ci ә si mil li bir lik ya rat dı. (Kaş, hә -
min gün lәr dә ki mil li hәm rәy li yi mi zi il lәr uzu nu qo ru yub
sax la ya bi lәy dik! ..) Yurd daş la rı mız Yan var fa ci ә si ni dün -
ya ya bә yan et mәk yo lun da, sә si mi zi dün ya xalq la rı na
çat dır maq üçün әl lә rin dәn gә lә ni et di lәr. Әgәr o za man
yurd daş la rı mı zın res pub li ka ilә әla qә lә ri heç ol maz sa in-
 di ki sә viy yә dә ol say dı, da ha bö yük iş lәr gö rәr, da ha san -
bal lı nә ti cә lә rә na il olar dı lar. ..

Bu na gö rә dә yurd daş la rı mız la әla qә lә ri tәk cә “Yurd daş” cә miy -
yә ti vә “Yurd daş” qә ze ti, Azәr bay can Mә dә niy yәt Na zir li yi vә Mә dә -
niy yәt Fon du vә s. çәr çi vә sin dә yox, res pub li ka nın bü tün ida rә vә
tәş ki lat la rı, bü tün mәt bu at or qan la rı çәr çi vә sin dә  möh kәm lәn dir mәk
va cib dir.  

ES TA FE Tİ  HӘM KA RI MIZ  DA VAM  ET Dİ RӘ CӘK
E za miy yәt dә ol du ğum gün lәr dә le ninq rad lı hәm vә tәn lә rim lә re -

dak si ya mız ara sın da da i mi әla qә lәr ya rat ma ğa ça lı şır dım. İs tә yir dim
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ki, on lar dan hәr bi ri “Yurd daş ”ın oxu cu la rı vә da i mi mü әl lif lә ri sı ra sı -
na da xil ol sun. Gö rür düm ki, doğ ma xal qa de mә yә söz lә ri çox dur. Vә -
tәn dәn uzaq lar da vә tә nin qay ğı la rıy la ya şa yan yurd daş la rı mı zın hә ya t ı ,
fә a liy yә ti, ar zu vә is tәk lә ri, qay ğı vә prob lem lә ri ba rә dә bi zә mün tә -
zәm ya zı lar ya za bi lә cәk bir şәxs ara yır dım. Le ninq rad da “Yurd daş ”ın bir
növ müx bir pos tu nu ya rat maq is tә yir dim. Azәr bay can mәt bu a tıy la Le -
ninq rad ara sın da kör pü ro lu nu oy na ya bi lә cәk be lә bir şәxs Şә ki yә
Bün yad qı zı ol du. O hә lә tә lә bә dir. Le ninq rad Döv lәt Uni ver-
 si te ti nin jur na lis ti ka fa kül tә si nin II kur sun da oxu yur. Ey ni
za man da Şә ki yә Ab dul la ye va hәm dә “Sme na” qә ze ti nin
ştat dan kә nar müx bi ri dir. Be lә ki, res pub li ka ilә möh kәm әla -
qә ya ra da bi lә cә yi tәq dir dә gәnc jur na list vax ta şı rı “Sme na”
qә ze tin dә dә çı xış edә rәk Azәr bay can haq qın da hә qi qәt lә ri
Le ninq rad oxu cu su na çat dı ra bi lәr. Re dak si ya mı zın ya ra dı cı kol -
lek ti vi adın dan xa hiş, tap şı rıq vә töv si yә lә ri mi din lә yә rәk gәnc hәm -
ka rım vәd et di ki, bi zim lә әmәk daş lıq edә cәk. Le ninq rad dan ye ni cә
qa yıt mış dım ki, re dak si ya mı za zәng çal dı. Әmәk daş la rı mı zın bir qis mi -
lә elә te le fon da ca ta nış ol du. İn di Şә ki yә nin bi zә gön dә rә cә yi ilk ya -
zı la rı göz lә yi rik.  

HӘ LӘ LİK,  NE VA! 
Ne va sa hil lә rin dә ki gö rüş lәr xa ti rәm dә dә rin iz lәr bu ra xıb. Ali

dә rә cә dә vә tәn sev gi si, mil li qey rәt his si... Tor pa ğa bağ lı lıq, xal qa
bağ lı lıq. .. Vә bü tün bun lar la ya na şı vә tәn dәn uzaq lar da ya şa ya bil -
mәk hü nә ri.  

San ma yın ki, yurd daş la rım lız üçün asan dır. Qür bәt dә ya şa maq
hәr oğu lun hü nә ri de yil. On lar isә mәs kun la şıb lar. Ya şa yır lar, iş lә yir -
lәr. Ye ri gәl miş kәn qeyd edim ki, le ninq rad lı yurd daş la rı mı zın әk sә riy -
yә ti ayaq la rı nı bu ye rә möh kәm di rә miş adam lar dır. Ya şa dıq la rı
cә miy yәt dә öz möv qe lә ri, nü fuz la rı olan, sa yı lan- se çi lәn in san lar dır.
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Ara la rın da yük sәk sә viy yә li zi ya lı lar, yax şı mü tә xәs sis lәr çox- çox dur.
Tә әs süf ki, in di yә dәk res pub li ka mız da on la rı la yi qin cә ta nı da bil mә mi -
şik. Çün ki әla qә lә ri miz zә if olub dur. Elә bu ya zı da da әsas mәq sә di -
miz yurd daş la rı mı zı qis mәn dә ol sa, oxu cu la ra tәq dim edә rәk, on la rın
ürәk söz lә ri ni, dü şün cә lә ri ni, fә a liy yәt lә ri ni xal qı mı za çat dır maq dır.  

E za miy yәt dә ol du ğum so nun cu gün lә ri Kronş tadt da әs gәr oğul -
la rı mı zın ya nın da ke çir dik. Azәr bay can ün van lı әs gәr mәk tub la rıy la
vә tә nә qa yıt dım. 

- Hә lә lik, Ne va. Sә nin sa hil lә rin dә bir da ha yurd daş la rı mız la
gö rü şә nә cәn! .. 

“Yurddaş” qәzeti 
21 avqust 1991-ci il, sәh. 1, 4-5, 

4 sentyabr 1991-ci il, sәh. 2, 6
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KRONŞTADTDA BİR GÜN
Son il lәr әs gәr ana la rı nın ni ga ran çı lı ğı ar tıb. Or du sı ra -

la rın da baş ve rәn qa nun suz luq lar, Azәr bay can öv lad la rı na
qar şı ya ran mış ögey mü na si bәt ana la rın yu xu su nu әr şә çә -
kib. Әs gәr lik dәn cә na zә si qa yı dan oğul la rı mı zın dәr di ha mı -
mı zı göy nә dir, na ra hat edir. Elә bu na gö rә dә
Sank t-Pe ter burq da kı “A zә ri” vә “Da yaq” Azәr bay can cә miy -
yәt lә ri vax ta şı rı vi la yәt dә ki hәr bi his sә lәr dә olur, azәr bay -
can lı әs gәr lә rә baş çә kir lәr. On lar әs gәr lә ri miz lә möh kәm
әla qә ya rat maq niy yә tin dә dir lәr. Be lә ol sun ki, dar ayaq da
azәr bay can lı ba la lar öz lә ri ni tәn ha hiss et mә sin lәr, uzaq
res pub li ka dan ata -a na la rı nı ça ğı rın ca, ya xın cә miy yәt dәn
eloğ lu la rı nı ça ğır sın lar, on la ra gü vәn sin lәr. İn di vi la yәt dә ki
hәr bi his sә lәr dә azәr bay can lı әs gәr lәr lә mü na qi şә baş ve rәn -
dә ko man dan lıq da bir ba şa Sank t-Pe ter burq da kı Azәr bay can
cә miy yәt lә ri nә mü ra ci әt edir.  

Yurd daş la rı mı zın so ra ğıy la Sank t-Pe ter burq da ol du ğum gün lәr -
dә “A zә ri” cә miy yә ti Kronş tadt da kı do nan ma nın mat ros la rıy la, “Da -
yaq” cә miy yә ti isә şә hә rәt ra fı in şa at ba tal yo nun da kı әs gәr lә ri miz lә
gö rü şә get mә yә ha zır la şır dı lar. Mәn “Da yağ ”ın sәd ri Pa şa Rә cә bo va
de yәn dә ki, sa bah “A zә ri” nin üz vlә riy lә bir gә Kronş tad ta yo la dü şü rük,
o gü lüm sü nә rәk qa yıt dı ki, bi zi qa baq la yıb lar ha... Dәr hal cә miy yәt
üz vlә ri nә mü ra ci әt et di ki, ko man dan lıq la bir da ha әla qә sax la yıb gö -
rü şü tez lәş dir mә li yik.  
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“A zә ri”y lә  “Da yaq” ara sın da kı bu sa yaq sә mә rә li rә qa bә tin
möv cud lu ğu mә ni se vin dir di. Bir şә hәr dә fә a liy yәt gös tә rәn iki cә miy -
yә tin da ha çox iş gö rә bi lә cә yi ni әya ni su rәt dә gör düm, inan dım. İs -
tәr dik, İt ti fa qın müx tә lif re gi on la rın da kı Azәr bay can cә miy yәt lә ri nin
say ca çox lu ğu yurd daş la rı mız ara sın da par ça lan ma ya yox, mәhz fә a -
liy yәt da i rә si nin ge niş lәn mә si nә xid mәt et sin. Gü nәş li bir gün dә
Sank t-Pe ter burq dan Kronş tad ta yo la düş dük. “A zә ri” cә miy yә ti nin fә -
al la rı hә kim El mi ra Mәm mә do va, id man çı Sә id Ha cı yev, rәs sam Sәr -
hәd Rza yev, hey kәl tә raş Ta rı ver di Qu li yev, tә lә bә Ra sim Әli yev, Ra miz
İb ra hi mov, Rә sul Әzi zov, Ra fiq Kәl bi yev, tә lә bә- jur na list Şә ki yә Ab-
 dul la ye va, Vi da di Za ki rov vә baş qa la rı nü ma yәn dә he yә ti nin ara sın -
day dı. Kronş tadt da kı gö rüş lә rә Ba kı dan “Su nay” folk lor rәqs an samb lı
da gәl miş di. On la rı “A zә ri” cә miy yә ti adın dan Xey ran sa  Mir zә -
ye va dә vәt et miş di. Ümu miy yәt lә, 2 gün da vam edәn hә min gö -
rüş lәr bu qey rәt li el qı zı mı zın cid di sә yi, bö yük zәh mә ti ba ha sı na
tәş kil olun muş du. 

QOS Pİ TAL DA  GÖ RÜŞ
Kronş tad ta ça tan ki mi әv vәl cә N.A. Se maş ko adı na hәr bi- dә niz

qos pi ta lın da kı әs gәr lә rә baş çәk dik. Bu ra da bi zim gә li şi mi zi
göz lә yir di lәr.  

“Su nay ”ın kon ser ti da hi Ü. Ha cı bә yo vun “Ko roğ lu” üver tü -
ra sı nın әzә mәt li sә da la rı al tın da baş lan dı. Son il lәr de mok ra tik
Azәr bay ca nın him ni ki mi qә bul et di yi miz bu üver tü ra nı bü tün sa -
lon ayaq üs tә din lә di .

“Su nay” gәnc an samb ldır, elә üz vlә ri dә gәnc lәr dir. “A zәr bay -
can” as so si a si ya sı nın “Dal ğa” fir ma sı nәz din dә fә a liy yәt gös tә rir. An -
samb lın bә dii rәh bә ri Za kir vә Ley li Ağa yev lәr dir. “Su nay” unu dul muş
qә dim Azәr bay can rәqs lә ri ni ax ta rıb- ta pır, onu bәr pa edә rәk öz re -
per tu a rı na da xil edir. Pe şә kar mu si qi çi vә rәq qas lar dan iba rәt an -
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samb lın ifa sın da “Sev gi li lәr qa ya sı”, “Pa paq oyu nu”, “Qo bus tan yal lı -
sı”, “Qız lar rәq si” әs gәr lә rin bö yük ma ra ğı na sә bәb ol du, al qış lar la
qar şı lan dı. Kon sert vax tı hәr dәn rәqs lәr ara sın da ba ya tı lar de yi lir, qә -
dim mey xa na jan rın dan is ti fa dә edi lir di. Xü su si lә, “Mә zә li ha di sә” vә
“Naz elә mә” rәqs lә ri sa lo na hә ra rәt gә tir di. An samb lın so lis ti Rә na
İb ra hi mo va nın mә ha rәt lә ifa et di yi “Qa val” rәq si gәnc hәrb çi lә ri va leh
et di. Son ra xalq rәq si “Tә rә kә mә” nin sә da la rı sa lo na ya yıl dı. Azәr bay -
can gö zәl lә ri nin plas tik hә rә kәt lә ri, zә rif ye riş lә ri, әl van ge yim lә ri göz
ox şa yır dı. Ümu miy yәt lә, is tәr çal ğı çı la rın, is tәr sә dә rәq qas vә rәq qa -
sә lә rin sәh nә ge yim lә ri mil li ge yim lә ri mi zin әl van lı ğı nı vә zәn gin li yi ni
gö zәl әks et di rir di. Müx tә lif mil lәt lә rin nü ma yәn dә lә ri nin ta ma şa et-
 di yi kon sert dә “Su nay ”ın be lә gö zәl kost yum lar da çı xış et mә si söz süz
ki, xal qı mı zın qә dim mil li mә dә niy yә ti ni nü ma yiş et dir mәk ba xı mın dan
da çox әhә miy yәt li idi. Hey dәr Әli ye vin (qar mon), Na miq Ab ba so vun
(na ğa ra), Әbül fәz Hә sә no vun (nә fәs alәt lә ri) vә b. ifa sın da Azәr bay -
can mu si qi si ürәk lә ri fәth edir, so list lәr Bәx ti yar Ya qu bo vun, Afaq Al -
mәm mә do va nın, Na miq Qa fa ro vun, İra dә Hә sә no va nın, Әj dәr
İsa ye vin, La lә Rza ye va nın vә di gәr is te dad lı gәnc lә ri mi zin ifa sın da mil -
li rәqs lә ri miz ta ma şa çı la rı hey ran qo yur du.  

Bi zim lә bir gә әs gәr lә ri mi zin gö rü şü nә get miş sank t-pe ter burq -
lu yurd da şı mız El mi ra xa nım Mәm mә do va doğ ma mu si qi nin tә si rin dәn
elә köv rәl miş di ki, göz yaş la rı nı sax la ya bil mir di.  

– Bi zim mu si qi ni hә yә can sız din lә mәk müm kün de yil.
O qә dәr zәn gin, o qә dәr dә rin, o qә dәr mә na lı dır ki... Mu si qi -
mi zin sә da sı gә lin cә bü tün ru hum bә dә nim dәn oy na yır. Qür -
bәt dә ya şa dı ğım bu il lәr әr zin dә mә nim Vә tәn hәs rә ti mi
az -çox ovun du ran Azәr bay can mu si qi si olub dur, – de yir di El -
mi ra xa nım. 

Kon sert za ma nı mәn hәr dәn sәh nә yә yox, ta ma şa çı sa lo nu na
ba xır, is tәr әs gәr ba la la rın, is tәr sә dә sank t-pe ter burq lu azәr bay can -
lı la rın re ak si ya sı na diq qәt ye ti rir dim. Yurd daş la rı mı zın göz lә rin dә o
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qә dәr bö yük hәs rәt, tәş nә var dı ki... Bü tün var lıq la rıy la diq qәt kә sil -
miş di lәr. Dü şün düm ki, biz Ba kı da hәr gün te le vi zi ya da müx tә lif kon -
sert lә rә ba xır, mu si qi ve ri liş lә ri nin çox lu ğun dan bә zәn hәt ta tәn gә
gә li rik. Vә tә nin bu ağır gü nün dә nә qә dәr ça lıb -o xu maq olar?! Yurd -
daş la rı mız isә adi cә bir kon ser tә be lә hәs rәt dir lәr. Yax şı olar ki, res -
pub li ka Mә dә niy yәt Na zir li yi vax ta şı rı yurd daş la rı mız ya şa yan
re gi on la ra kon sert bri qa da la rı, müx tә lif rәqs vә mah nı  an samb lla rı
gön dәr sin, hәm vә tәn lә ri mi zi döğ ma mә dә niy yәt üçün bu dә rә cә dә
qә rib sә mә yә qoy ma sın.  

Kon ser tin so nun da N.A. Se maş ko adı na hәr bi- dә niz qos pi ta lı nın
rәh bәr li yi adın dan “Su nay” folk lor an samb lı na yük sәk ifa çı lı ğa vә qos -
pi ta lın xәs tә lә ri nә gös tәr dik lә ri qay ğı ya, mә nә vi hi ma yә yә gö rә fәx ri
mü ka fat tәq dim edil di.  

HİS SӘ DӘ GÖ RÜŞ
Qos pi tal da kon sert ba şa çat dıq dan son ra hәr bi his sә lәr dә ki әs -

gәr oğul la rı mız la gö rü şә yo la düş dük. 09990 nöm rә li hәr bi his sә yә
ça tın ca vә tәn ba la la rı bi zi döv rә yә al dı lar. Azәr bay ca nın әn müx tә lif
gu şә lә rin dәn hәr bi xid mә tә yol lan mış bu ca van uşaq lar әs gә ri hә yat -
la rın dan da nı şır, çә tin lik lә rin dәn söz açır, әn çox da doğ ma res pub li -
ka da kı vә ziy yәt lә ma raq la nır dı lar. Şә rur lu Qa bil Qa sı mov, Ka mal
Ca ma lov, Ağәd din Mә hәr rә mov, Nu rәd din Rüs tә mov, Meh man Mәm -
mә dov, Ba bәk ra yo nun dan olan Şәh ri yar Nu ri yev, Әli Mәm mә dov,
Qәm bәr Nü sey nov, Sә bu hi Mәm mә dov, Qә zәn fәr Sal ma nov, İs ma yıl lı
ye tir mә si Mü ba riz Ba ba yev, sa bi ra bad lı İl kin Kә ri mov, za qa ta la lı İs -
lam Meh di yev, Fü zu li ra yo nun dan gәl miş Va leh Әh mә dov la İm ran Zül -
fü qa rov vә baş qa la rı bi zim lә şi rin- şi rin söh bәt edir di lәr.  

Tә bii ki, is tәr “A zә ri” cә miy yә ti nin üz vlә ri, is tәr sә dә biz ba kı lı -
lar әs gәr oğul la rı mı zı ni zam -in ti zam la xid mәt et mә yә, bu na dir im -
kan dan is ti fa dә edә rәk (Kronş tadt da yük sәk sә viy yә li hәr bi tex ni ka
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var dır) hәr bi tex ni ka nın sir lә ri nә yi yә lәn mә yә, yük sәk ha zır lıq lı hәr bi
mü tә xәs sis lәr ol ma ğa can at ma ğa ça ğı rır dıq. Bir şәrt lә ki, öv lad la rı -
mız öz vә zi fә lә ri lә ya na şı hü quq la rı nı da bil sin lәr vә la zım gәl dik dә öz
hü quq la rı nı qo ru ma ğı ba car sın lar. Or du sı ra la rın da qul ita ә ti lә yox,
şü ur lu in ti zam la xid mәt et sin lәr. 

Әs gәr oğul la rı mız gi ley lәn di lәr ki, bә zәn Azәr bay can dan bu ra
gә lәn nü ma yәn dә he yә ti yal nız ko man dan lıq la gö rü şüb ge ri qa yı dır,
bi zim lә heç söh bәt dә et mir. Hal bu ki, bu uzaq lıq da mә sa fә ni qәt
edәn lәr bi rin ci növ bә dә bu na can at ma lı dır lar. Bә zәn dә ko man dan -
lıq la söh bәt edәn dәn son ra әs gәr lә ri bir za la top la yıb sәh nә dәn on-
 la ra öyüd- nә si hәt ve rir, ko man dir lә ri nin sö zü nә qu laq as ma ğı, ita әt li
ol ma ğı tap şı rır lar. Hәr dәn bu tap şı rıq lar hә dә- qor xu to nun da de yi lir.
İn zi ba ti -a mir lik döv rü nün ye tir mә si olan nü ma yәn dә lәr hәt ta ko man -
dan lıq dan xa hiş edir lәr ki, “bun la rı hәr cü rә sı xış dı rın, ip lә ri ni boş bu -
rax ma yın”. Bun dan son ra hә min  hәr bi his sә dә ki әs gәr lә ri mi zin
vә ziy yә ti lap ağır la şır. Ne cә de yәr lәr, qaş qa yır dıq la rı yer dә vu rub göz
çı xa rır lar. Mә sә lәn, biz dәn әv vәl hә min hәr bi his sә dә ki әs gәr lә ri mi zә
baş çәk mәk çün res pub li ka dan Kronş tad ta ge dәn bir de pu ta tı mız la bir
pol kov ni kin ge di şi (tә әs süf ki, әs gәr lәr hә min şәxs lә rin ad -fa mi li ya la -
rı nı dә qiq xa tır la ma dıq la rı üçün ad la rı qeyd edә bil mi rik) tәx mi nәn bu
cür nә ti cә lә nib. Azәr bay can lı әs gәr lәr qeyd et di lәr ki, hә min pol -
kov ni kin tә lә biy lә bi zә mü na si bәt da ha da sәrt lәş di. Ara mız -
da rus di li ni bi lәn vә ha mı mı zın fik ri ni, na ra zı lı ğı nı
ko man dan lı ğa çat dı ran iki cә nә fә rin iki si ni dә Ba kı dan gә lәn -
lәr ge dәn ki mi qa ub vax ta sal dı lar. Özü mü zü dә ayı rıb I vә II
mәk tәb lә rә pay la dı lar (әv vәl ko man dan lıq azәr bay can lı
uşaq la rın ha mı sı nı I mәk tә bә tәh kim edib miş). Be lә lik lә, biz
hәm vә tәn lә ri mi zin gә li şin dәn bir xe yir duy ma dıq, am ma
zәrb -dәst lә ri ni gör dük. ..  

Bi zim nü ma yәn dә he yә ti hәr bi his sә nin ko man di ri, I ranq ka pi -
 ta nı Va le ri Vik to ro viç Kat yu xin lә, III ranq  ka pi ta nı  Vla di mir  Mi xay lo -
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viç Kar ta şov la vә baş qa za bit lәr lә gö rüş dü. Mә lum ol du ki, әs gәr oğul -
la rı mı zın әsas çә tin li yi rus di li ni bil mә mәk lә ri dir. Biz ko man dan lıq dan
xa hiş et dik ki, azәr bay can lı mat ros lar üçün ay rı ca dil kurs la rı tәş kil
et sin lәr.  

İkin ci çә tin lik ai lә tәr bi yә sin dәn gә lәn bә la lar dan iba rәt dir. “Ki -
şi ev işi gör mәz” prin si pi ilә tәr bi yә al mış ca van la rı mız bir dәn- bi rә әs -
gә ri hә ya ta uy ğun la şam mır, la zım gәl dik dә dö şә mә sil mә yi, kar tof
soy ma ğı özü nә ar bi lir vә bu iş lә ri öy rә nә nә dәk  xey li әzab çә kir.  

Üçün cü, da ha cid di sә bәb isә azәr bay can lı ça ğı rış çı la rın sağ -
lam lıq mә sә lә si dir. İs te fa da olan tibb xid mә ti pol kov ni ki Ra hib Ab ba -
sov bil dir di ki, Azәr bay can dan hәr bi qul lu ğa gön dә ri lәn lәr ara sın da
xәs tә gәnc lә rә tez- tez tә sa düf olu nur. Әs lin dә be lә lә ri ni hәr bi- tib bi
ko mis si ya әs gә ri xid mә tә gön dәr mә mә li dir. La kin res pub li ka mız dan
sәh hә ti zә if olan gәnc lә rin or du sı ra la rı na gön dә ril mә si küt lә vi xa rak-
 ter da şı yır. Әv vә la, on la rın sağ lam lıq dә rә cә si la yi qin cә qul luq et mә -
yә im kan ver mir, cid di hәr bi re jim şә ra i tin dә zә if sәh hәt lә ri da ha da
po zu lur, xәs tә lik sü rәt lә in ki şaf et mә yә baş la yır. İkin ci si dә, di gәr xalq -
la rın sağ lam nü ma yәn dә lә ri ara sın da xәs tә azәr bay can lı gәnc lәr tez-
 tez xo şa gәl mәz ob yek tә çev ri lir vә mәn sub ol du ğu mil lәt ba rә dә dә
qey ri- mәq bul rәy do ğu rur.  

Kronş tadt da kı müx tә lif hәr bi his sә lәr dә әs gәr oğul la rı mız la gö -
rüş lә ri miz bir qay da ola raq kon sert lә ye kun la şır dı. Hәr yer dә dә “Su -
nay ”ın bir- bi rin dәn gö zәl rәqs lә ri rus, qır ğız, yә hu di, türk mәn, qa zax
әs gәr lә rә bö yük es te tik zövq ve rir di. Bu yer dә hәr bi his sә lәr dә kon -
sert lә ri mi zin tәş ki li nә vә ke çi ril mә si nә bö yük kö mәk lik gös tәr miş, Ba -
kı dan gә lәn an sambl üçün Kronş tad ta gi riş ica zә si al mış (Kronş tadt
bağ lı hәr bi şә hәr dir) Kronş tadt Mat ros Klu bu nun bә dii rәh bә ri Vya -
çes lav Ge or gi ye viç Smir no vun, 25059 nöm rә li hәr bi his sә nin әmәk da -
şı, ka pi tan- ley te nant İqor Za maşn yu kun ad la rı nı da qeyd et mәk
is tәr dim.  
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Hәr bi his sә lәr dә ki gö rüş lә rin rәs mi his sә si Le ninq rad cәb hә si -
nin dö yüş çü sü, mü ha ri bә ve te ra nı Sә id Ha cı ye vin çı xı şıy la baş lan dı.
“Su nay ”ın bә dii rәh bә ri Za kir Ağa yev әs gәr oğul la rı mı za Azәr bay can
tor pa ğı nın sa lam la rı nı ye tir di. Mil li him ni mi zin sә da la rı al tın da aya ğa
qal xan sa lo nu himn bi tәn ki mi gu rul tu lu al qış lar bü rü dü. “İ van ka” rәq -
si nin ifa sı na sa lon da kı rus әs gәr lәr dә qo şul du, bu on lar da ruh yük -
sәk li yi ya rat dı. “Gәnc lik rәq si”, “Sev gi li lәr qa ya sı”, “Ci git rәq si”. ..
bir- bi rin dәn şux oyun ha va la rı mız. Mat ros Meh di Hә sә no vun oxu du -
ğu mu ğam xü su si ma raq la qar şı lan dı.  

Gö rüş “A zә ri” cә miy yә ti nin sәd ri Mәc nun Şü kü ro vun çı xı şıy la
ba şa çat dı. Ko man dan lıq adın dan İqor Za maşn yuk “Su nay” an -
samb lı nın üz vlә ri nә ma raq lı kon sert üçün tә şәk kür edә rәk, on la ra
do nan ma sü ve ni ri ni tәq dim et di. Gә li şi miz dәn ürәk lә ri da ğa dön müş
әs gәr oğul la rı mız la gö rü şüb ay rıl dıq. Tez lik lә Ba kı ya qa yı da ca ğı mı bil -
dik lә rin dәn ay rı lıq mә qa mın da o qә dәr mәk tub gә tir di lәr ki... – Bu ra -
dan gön dә rәn dә bir aya ça tır, Ba kı dan poç ta sa lın, tez çat sın, – de yә
xa hiş et di lәr. Se vinc lә gö tür dü yüm mәk tub la rın üs tün dә ki ün van la ra
diq qәt ye tir dim: Ba kı, Gәn cә, Daş kә sәn, Min gә çe vir, Go ran boy, Naf-
 ta lan, Şәm kir, Bol ni si (Gür cüs tan Res pub li ka sı), Ağ daş. .. Say maq la
qur ta ran de yil. Kronş tadt dan özüm lә 50 ün va na xoş so raq gә ti rir dim.
Bu xoş so raq mә ni Vә tә nә qa nad lan dı rır dı... 

MÜ ӘL LİF DӘN. Yurd daş la rı mı zın so ra ğıy la Kronş tad ta sә fә rim
Azәr bay can par la men ti nin mil li or du ya rat ma ğı qә ra ra al dı ğı ses si ya -
dan bir qә dәr әv vәl ol muş du. Qә rar la әla qә dar, mә sә lә lә rin qo yu lu şu
mü әy yәn qә dәr dә yi şir. La kin ne çә ki so vet or du su sı ra la rın da xid mәt
edәn oğul la rı mız var, bu mә sә lә lәr öz ak tu al lı ğı nı itir mә yә cәk dir. Ar -
zu muz sa bu dur ki, әs gәr oğul la rı mız la növ bә ti gö rü şü müz res pub li ka -
dan kә nar da yox, Azәr bay can da, öz mil li or du muz sı ra la rın da ol sun! 

“Yurddaş” qәzeti  
4 dekabr 1991-ci il, sәh.6
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F.FƏRƏCOV:  “...HƏR  
DİPLOMLU  ZİYALI  DEYİL”

Fü zu li Ağ su ra yo nu nun Әrә bu şa ğı kәn din dә dün ya ya göz açıb.
Axar- ba xar lı Azәr bay can tә bi ә ti uşaq lıq dan yad da şı na ho pub. Xal ça -
la rı mı zın әl van na xış la rı, mu si qi mi zin oy naq tә ra nә lә ri, Әrә bu şa ğı ca -
ma a tı nın el adәt lә ri ha fi zә si nә әbә di lik hәkk olu nub. Kәnd uşaq la rı ilә
cür bә cür oyun lar oy na dı ğı gün lә rin bir cә anı nı qay tar maq çün dün ya -
nı ve rәr di. Am ma za man öz sö zü nü de yib. Uşaq lıq il lә ri çox dan ar xa -
da qa lıb. Er kәn ay rıl dı ğı ya şıd la rı nın da hәr bi ri in di ai lә sa hi bi dir,
iş -güc ada mı dır.  

Dә qiq el mlә rә olan ma ra ğı, ri ya ziy yat sa hә sin dә ki qa bi liy yә ti
Fü zu li Fә rә co vu doğ ma kәnd dәn şa gird kәn ayı rıb. O, Ba kı şә hә rin dә -
ki fi zi ka- ri ya ziy yat tә ma yül lü 1 nöm rә li or ta mәk tәb dә tәh si li ni ba şa
vu rub. Azәr bay can Po li tex nik İn sti tu tun da qә bul im ta han la rı nı mü vәf -
fә qiy yәt lә ve rә rәk ali tәh sil al maq çün Mosk va ya yo la dü şüb. Әrә bu -
şa ğı kәn din dәn baş la nan yol Ba kı dan Mosk va ya dәk uza nıb.
Tә lә bә li yin ilk ay la rın da Mosk va mü hi ti nә na bә lәd olan gәnc Fü zu li
doğ ma yer lәr üçün az qә rib sә mә yib. La kin tәh si lә olan bö yük ma ra -
ğı doğ ma tor paq, doğ ma adam lar hәs rә ti nә üs tün gә lib. O, mü a sir
tәy ya rә lә rin la yi hә lәn di ril mә si vә kons truk si ya sı ix ti sa sı üz rә ali tәh -
sil ala raq tә yi nat la Ba kı ya qa yı dıb. 
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–Doğ ma şә hә ri mi zә dön dü yü mә çox se vi nir dim. La kin bu ra -
da mә nә bil dir di lәr ki, Ba kı da ix ti sa sım üz rә iş yox dur. Mә ni ye ni dәn
Mosk va ya – SSRİ Avi a si ya Na zir li yi nin sә rәn ca mı na qay tar dı lar. Elә o
vaxt dan da (1982-ci il dәn) Mosk va  hә ya tı mın ikin ci, da ha mә sul döv -
rü baş lan dı, – de yә Fü zu li  il lә rin o ta yın da qal mış xa ti rә lә ri çö zә lә yir.
– Pay taxt da kı avi a si ya za vod la rın da tex no loq, kons truk tor, us ta, baş
us ta, son ra isә sex rә i si nin mü a vi ni iş lә dim. Ya şa dı ğım mü hit dә özü -
mә ye ni dost lar- ta nış lar tap dım. Qay na dım, qa rış dım. An caq Azәr bay -
can hәs rә ti ni heç vaxt qәl bim dәn çı xa ra bil mә dim. Әn çox tor paq
üçün, azәr bay can lı qa nı (yә ni mә nә viy ya tı) üçün, bir dә doğ ma dil
üçün da rı xı ram.  

Bә li, Fü zu li ki mi ne çә- ne çә ca van la rı mız iş lә mәk üçün Azәr -
bay can dan kә na ra gön dә ri lib?! Mә gәr on la rı res pub li ka da yer lәş dir -
mәk ol maz dı mı? Doğ ru dan mı, Azәr bay can da bu ha zır mü tә xәs sis lә rә
eh ti yac yox idi? Bir vaxt tә yi nat la öl kә nin әn müx tә lif gu şә lә ri nә gön -
dә ril miş yurd daş la rı mız ömür lük o yer lәr dә qa la sı olub lar. Hә lә 
Ümu mit ti faq әmәk böl gü sü nә әsa sәn Ar xan gels kә, Kras no yars ka, Xa -
ba rovs ka, BAM -a gön dә ri lәn lә ri de mi rik. Gö rә sәn, on la rın sa yı nә qә -
dәr dir? Yad el lәr dә qur duq la rı ai lә Azәr bay can ru hu nu, türk
mә nә viy ya tı nı nә dә rә cә dә ya şa dır? Öv lad la rı azәr bay can ca bi lir mi
özü doğ ma di li nә hәs rәt qa lan yurd daş la rı mı zın? .. Gö rә sәn nә vax ta -
dәk öz gә çı ra ğı yan dı ra ca ğıq? .. 

– Mosk va da 50 mi nә ya xın azәr bay can lı ya şa sa da, son il lә rә -
dәk әla qә lә ri miz yox dә rә cә sin dәy di. Ona gö rә dә azәr bay can lı qı zı
ta pıb onun la ev lәn mәk müş kül mә sә lәy di. Yad mü hit dә ya şa ya- ya şa -
ya tәd ri cәn öz mә dә niy yә ti mi zi unu dur duq. Di li mi zi ya dır ğa yır dıq. Mil li
bay ra mı mız Nov ru zu ke çi rә bil mir dik, – de yә mosk va lı mü sa hi bim söh -
bә ti nә da vam edir. – 1988-ci il dәn  baş la nan Qa ra bağ hә rә ka tı bi zi
dә ayılt dı. Bir lәş mә yin, sıx әla qә sax la ma ğın zә ru rә ti ni dә rin dәn dәrk
et dik. Bir- bi ri nin ar dın ca “Bir lik”, “Da yaq” vә “O caq” cә miy yәt lә ri ni ya -
rat dıq. Pay taxt әha li si ara sın da xal qı mı zın qә dim mә dә niy yә ti ni, ta ri -
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xi ni tәb liğ et mә yә baş la dıq. Er mә ni lә rin xal qı mız әley hi nә tәş kil et -
dik lә ri güc lü kam pa ni ya la rı ba car dı ğı mız qә dәr if şa et dik.  

Fü zu li Fә rә cov Mosk va da kı “O caq” Azәr bay can mә dә niy yә ti
cә miy yә ti nin sәdr mü a vi ni dir. Vә tәn pәr vәr, qey rәt li, tә әs süb keş ca -
van la rı mız dan dır. Mil li mә dә niy yә ti mi zin çox mil lәt li pay taxt әha li si nә
tәb li ğin dә xü su si fә al lıq gös tә rir. Cә miy yә tin ke çir di yi bir sı ra el mi
konf rans la rın tәş ki lat çı la rın dan dır. Fü zu li yax şı ic ti ma iy yәt çi ol du ğu ki -
mi, yax şı da mü tә xәs sis dir. Ha zır da “Bu ran” ad la nan kos mik tәy ya rә -
nin yı ğıl dı ğı se xin rә i si dir. Avi a si ya za vod la rın da iş lә di yi müd dәt dә
tәh si li ni dә rin lәş di rib, ikin ci ix ti sa sa da yi yә lә nib: is teh sa la tın tәş ki -
lat çı sı pe şә si nә.  Bu ix ti sas ona hәm ida rә et mә nin, hәm dә in san mü -
na si bәt lә ri nin psi xo lo gi ya sı na dә rin dәn bә lәd ol maq da kö mәk edib.
Xa ri ci öl kә lәr dә ida rә et mә nin sir lә ri ni öy rә dib. Yük sәk tәh sil çә tin işi -
nin öh dә sin dәn uğur la gәl mәk dә Fü zu li  Ataş oğ lu nun әlin dәn tu tur.
Әbәs de yil dir ki, bu gün Fü zu li  hәm kar la rı ara sın da sa yı lan- se çı lәn
yol daş dır. Kol lek tiv dә nü fu zu var. Onun la bir gә hә min sex dә da ha bir
ne çә nә fәr azәr bay can lı iş lә yir. Ba ca rıq lı us ta İz zә tә li Ağa yev, mü hәn -
dis- tex no loq Fir dus Kә ri mov (in di Ba kı ya kö çüb), ad lı- san lı fәh lә Rә -
şid Qa ra yev dә “Bu ran ”ın yı ğıl ma sın da iş ti rak edib, sәy gös tә rib lәr.
Azәr bay can dan uzaq lar da xal qı mı zın ba şı nı uca edәn Fü zu li, İz zә tә li,
Fir dus, Rә şid ki mi oğul lar la if ti xar et mәk olar.  

Ki çik qar daş la rı da Fü zu li nin ar dın ca Mosk va ya yol la nıb, ora -
da mәs kun la şıb lar. Ağ su dan pәr vaz la nan dur na qa ta rı na bәn zә yir bu
beş  qar daş. İn di bir- bi ri nә ar xa, da yaq dır lar. Qar daş lar vax ta şı rı Azәr -
bay ca na gә lir, kәnd dә ya şa yan va li deyn lә ri nә baş çә kir, Ba kı da yurd
sal mış qar daş la rı na qo naq olur lar. Gә liş lә rin bi rin dә Fü zu li re dak si ya -
mı zın da qo na ğı ol du. Mosk va dan, Ba kı dan, Qa ra bağ dan, dün ya nın
qә ri bә- qә ri bә iş lә rin dәn söh bәt et dik. Ma raq lı mü la hi zә lә rin dәn, ori-
 ji nal fi kir lә rin dәn mәm nun ol duq. Mosk va lı azәr bay can lı lar ara sın da
zi ya lı lar çox dur mu? – su a lı ma “hәr çad ra lı hә ya lı de yil, hәr dip lom lu
zi ya lı”, – de yә ca vab ver di. Bil dir di ki, әk sә riy yә ti tә lә bә lәr lә fәh lә lәr
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tәş kil et sә dә, mosk va lı hәm vә tәn lә ri miz ara sın da el mi iş çi lәr, gör -
kәm li alim lәr dә çox dur. Se vin di ri ci fakt sa bu dur ki, fәh lә lәr ara sın da
zi ya lı la rı mız  çox dur. Sö zün әsl mә na sın da zi ya lı. 

Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şә si nin nә ti cә si ola raq Ba kı da baş ver -
miş 20 Yan var fa ci ә siy lә bağ lı mosk va lı la rın fik riy lә ma raq lan dıq. Yә -
ni ki, Mosk va dan ba xan da ha di sә lәr ne cә tә sir ba ğış la yır? O de di ki,
rus lar ha mı sı bu ha di sә dә Qor ba ço vu gü nah lan dı rır. Bir dә ki, Azәr -
bay can da de mok ra tik hә rә ka tın in ki şa fı mil li özü nü dәr ki qa baq la mış -
dı. Bun lar hök mәn sinx ron get mә li dir. 

Ha mı mı zı dü şün dü rәn, ürә yi mi zi ağ rı dan ha di sә lә rә mü sa hi bi -
min özü nә mәx sus mü na si bә ti va rıy dı. Yan var fa ci ә sin dәn da nı şan da
sar sıl dı ğı nı açıq ca gör düm. Dü şün cә li ba xış la rı, ağıl lı mü ha ki mә lә ri
pay taxt sa kin lә ri nin әh val- ru hiy yә si ni aş kar la yır dı mә nim çün. 20 Yan-
 var ci na yә tin dә mü qәs sir olan la rın nә vaxt sa cә za la na ca ğı na ümi di mi
ar tı rır dı... 

“Yurddaş” qәzeti
27 mart 1991-ci il,  sәh. 2
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41-in  YENİYETMƏLƏRİ
Çİ ÇӘK LӘR, ÇӘ LӘNG LӘR 
Yu xu dan oyan mış tor paq san ki öz qüd rә ti ni nü ma yiş et di rir di.

Gül çi çә yә, çi çәk gü lә qa rış mış dı. Ye ni yet mә lәr de yә- gü lә çi çәk dә rir -
di lәr. On lar sa ba ha ya rış tә yin et miş di lәr. Qa lib lә rә çi çәk dәs tә lә ri tәq -
dim olu na caq, çә lәng ve ri lә cәk di. 

Me şә dәn qa yı dan Ul du zun ke fi kök idi. Sa bah kı ya rış da qa lib lәr
cәr gә sin dә ola ca ğı na möh kәm ina nır dı. O ge cә Ul duz şi rin xә yal lar la
yu xu ya dal dı. Sә hәr tez dәn isә... mü ha ri bә baş lan dı. Gәnc lә rin ha mı -
sı bu xә bәr dәn sar sıl dı. Vәd lәş dik lә ri vaxt da mәk tәb hә yә ti nә top laş -
dı lar. La kin ya rış ke çi ril mә di. Qa lib lәr na mә lum, çә lәng lәr ün van sız
qal dı... 

VӘ TӘN ÇA ĞI RAN DA 
Ye re van da kı S.M.Ki rov adı na (son ra lar M.F.A xun dov adı na–

M .S.) or ta mәk tәb. 1941-ci ilin sent yab rı. Bu sent yabr o bi ri lә rә bәn -
zә mir di. Bu il ki onun cu lar da әv vәl ki onun cu lar dan fәrq lә nir di. Get miş -
di lәr: ya şı ça tan lar cәb hә yә, ya şı çat ma yan lar hәr bi mәk tәb lә rә.  

Ul duz Kәn gәr lins ki dә sent yab rı onun cu da de yil, hәr bi mәk tәb -
dә qar şı la dı. O, sәy gös tә rir, hәrb el mi ni cidd -cәhd lә mә nim sә mә yә
ça lı şır dı. Ye re van da kı iki il lik hәr bi mәk tә bi bi tir dik dәn son ra 1943-cü
il dә Ul du zu Tbi li si ar til le ri ya mәk tә bi nә gön dәr di lәr. Bir il son ra ki çik
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ley te nant  rüt bә li Ul duz Kәn gәr lins ki cәb hә yә yo la düş dü... 
O, 3-cü Uk ray na cәb hә sin dә, 9-cu tan kә ley hi nә xü su si atı cı ar-

 til le ri ya bri qa da sın da fa şist lә rә qar şı mü ba ri zә yә baş la dı. Kәş fiy yat,
ra bi tә sa hә sin dә mә ha rәt gös tәr di. Dö yü şәn di vi zi ya nın mәr kәz lә
mün tә zәm ra di o ә la qә sax la ma sın da Ul du zun xid mә ti bö yük idi.
U. Kәn gәr lins ki “İ gid li yә gö rә”, “Dö yüş xid mәt lә ri nә gö rә” vә baş qa
me dal lar la tәl tif olu nur. Ar til le ri ya vzvo du nun (ta qı mı nın – M.S.) ko-
 man di ri, vzvod qә rar ga hı nın rә i si tә yin edi lir. 

Fa şist lәr dәn ge ri alı nan şә hәr vә kәnd lә rin sa yı- he sa bı yox idi.
Ul du zun dö yüş yol la rı uza nır dı – Uk ray na, Ru mı ni ya, Ma ca rıs tan, Yu -
qos la vi ya, Av stri ya... 1944-cü il dә Ma ca rıs tan tor pa ğın da ikәn U. Kәn -
gәr lins ki Kom mu nist Par ti ya sı sı ra la rı na na mi zәd li yә qә bul olu nur.
Şü ca әt lә dö yü şәn gәnc kom mu nist lәr lә bir cәr gә dә ol ma ğın dan ruh-
 la na raq da ha inad la vu ru şur. Ba la ton gö lü әt ra fın da kı dö yüş lәr gәnc
Ul du zun yad da şı na әbә di lik hәkk olun du. Za mol kәn di uğ run da әsl
ölüm- di rim mü ba ri zә si ge dir di. Kәnd dә fә lәr lә әl dәn -ә lә keç di. Bu dö -
yüş dә gös tәr di yi rә şa dә tә gö rә vzvod ko man di ri U. Kәn gәr lins ki
Qır mı zı Ul duz or de ni ilә tәl tif edil di.  

ÜFÜQ LӘR GE NİŞ LӘ NİR 
1946-cı il dә or du dan bu ra xıl dıq dan son ra Ul duz Kәn gәr lins ki

doğ ma Ye re va na qa yıt dı. Ata oca ğı nın hә ra rә ti, qay ğı la rı onu öz qoy-
 nu na al dı. 1418 gün Bül bül ana so vet әs gәr lә ri nin sağ lam lı ğı, hә ya tı
ke şi yin dә da yan mış dı. Sәt tar ata ar xa cәb hә dә hü nәr gös tәr miş di.
Mü ha ri bә nin ilk gün lә rin dәn Le ninq rad cәb hә sin dә dö yü şәn bö yük
qar da şı Nu rәd din öz qorx maz lı ğı, vә tәn pәr vәr li yi ilә Ul du za nü mu nә
ol muş du. İn di o, ağır ya ra lı idi, qos pi tal da ya tır dı. Ul du zun gә li şin dәn
tә sәl li ta pan ana da, ata da, qa nad la nıb uç ma ğa ha zır olan ba la ca İl -
dı rım da onu ai lә nin da ya ğı he sab edir di lәr. Ul duz әmәk mey da nı na
atıl dı. La kin oxu maq, ali tәh sil al maq ar zu su da onu ra hat bu rax mır -
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dı. 1947-ci il dә  K.Marks adı na Ye re van Po li tex nik İn sti tu tu nun elek-
t ro ni ka fa kül tә si nә da xil olan U. Kәn gәr lins ki nin önün dә el min üfüq lә ri
açı lır. Bir il son ra o, M.Ә ziz bә yov adı na Azәr bay can Sә na ye İn sti tu tu -
na dә yi şi lә rәk tәh si li ni da vam et di rir. Elә hә min il ikin ci ali mәk tә bә –
Mosk va da kı Ümu mit ti faq Ener ge ti ka  İn sti tu tu nun ra di o tex ni ka fa kül -
tә si nә (qi ya bi şö bә yә) qә bul olu nur. Kәn gәr lins ki hәr iki in sti tut da mü -
vәf fә qiy yәt lә tәh sil alır. Az Sİ- ni bi tir dik dәn son ra Azәr bay can El mlәr
Aka de mi ya sı nın Ener ge ti ka  İn sti tu tun da as pi ran tu ra ya da xil olur. Öz
el mi işi üçün ra di o tex ni ka sa hә si ni se çәn as pi rant Kәn gәr lins ki 1958-
ci il dә “Neft qa zın tı sın da elekt ron av to ma tik qur ğu” möv zu sun da mü -
vәf fә qiy yәt lә na mi zәd lik dis ser ta si ya sı mü da fiә edә rәk, tex ni ka
el mlә ri na mi zә di alim lik dә rә cә si alır. 1961-ci ilin mart ayın da Kәn gәr -
lins ki nin rәh bәr li yi ilә Azәr bay can Po li tex nik İn sti tu tun da ra di o tex ni -
ka, elekt ro ni ka vә ra bi tә ka fed ra sı tәş kil edi lir. 

1969-cu il dә dok tor luq dis ser ta si ya sı mü da fiә edәn U. Kәn gәr -
lins ki 1971-ci il dә pro fes sor adı al mış dır. O, yüz dәn ar tıq el mi әsә rin
mü әl li fi dir. Rәh bәr lik et di yi ka fed ra nın әmәk daş la rı ilә bir lik dә 10-dan
çox tәd ris- me to dik vә sa it ya rat mış dır. 1974-cü il dә AD R-ә (in di ki Al-
 ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı na – M.S.) ezam olu nan pro fes sor Kәn -
gәr lins ki bir il Drez den Tex ni ki Uni ver si te tin dә mü ha zi rә lәr
oxu muş dur. 

Ali min ya ra dı cı lıq üfüq lә ri ge niş dir, ax ta rış la rı gö zәl bәh rә ve rir.  

İL LӘ RİN O TA YIN DA
Bu gün lәr dә fә rәh lә bay ram et di yi miz 9 Ma yı – Qә lә bә gü nü nü

bi zә bәxş edәn lә rin sı ra sın da Ul duz Kәn gәr lins ki  dә var dır. İl lә rin o ta -
yın da qa lan bir әziz xa ti rә Ul duz mü әl li mi hә mi şә köv rәl dir. O za man,
Qә lә bә dәn son ra Ye re van öz qol la rı nı ge niş aça raq mü ha ri bә dәn qa -
yı dan oğul la rı nı, o cüm lә dәn Ki rov mәk tә bi nin ye tir mә lә ri ni bağ rı na
bas dı. Hәr yan da eh ti ram, hәr yan da bay ram tәn tә nә si. S.M.Ki rov adı -
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na mәk tәb dә Bö yük Vә tәn mü ha ri bә si nin iş ti rak çı la rı ilә gö rüş ke çi r-
i lir di. Mus ta fa Sa dı qov, Әk bәr Әk bә rov, Mәm mәd Sü ley ma nov, Adil
Cә fә rov, Ul duz özü... Vә tә ni qo ru ma ğa get miş da ha ne çә- ne çә mәrd
oğul lar bu ra da idi lәr. Vә tәn uğ run da dö yüş lәr dә qәh rә man ca sı na hә -
lak ol muş Sәt tar Ab ba sov, Әqil Mәm mә dov vә Mә hәr rәm Al lah ver di
oğ lu nun xa ti rә si nә isә rә ya sәt he yә tin dә boş kür sü lәr qo yul muş du.
Gö rü şün so nun da mәk tәb li lәr dü nәn ki cәb hә çi lә rin ha mı sı na tәr çi -
çәk lәr ba ğış la dı lar. Bu an qız lar dan üçü irә li gә lә rәk әl lә rin dә ki çi çәk -
lә ri qu ru muş çә lәng lә ri qa yıt ma yan üç igi din boş qal mış stul la rı üs tü nә
qoy du lar. 

Bu çә lәng lәr 41-ci ilin 22 iyu nun da ün van sız qal mış çә lәng  lәr idi.  

“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
25 may 1985-ci il, sәh. 4
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DÖRD BACI
“Hör mәt li Ra i fә mü әl lim! Sa lam. 
Biz, Ye re van da kı M.F.A xun dov adı na or ta mәk tә bin kom so mol çu la rı

mәk tә bi mi zin “Şә rәf sal na mә si” ni  yaz maq fik rin dә yik. Mәq sә di miz mәk -
tә bi mi zin ye tir mә lә ri haq qın da söh bәt aç maq dır. Xa hiş edi rik ki, öz haq qı -
nız da әt raf lı mә lu mat ve rә si niz. Şәk li ni zi gön dәr mә yi dә unut ma yın.  

Hör mәt lә: mәk tәb kom so mol tәş ki la tı”. 

R.H. – “Ә ziz uşaq lar! Çox şa dam ki, vax ti lә qoy nun da tәh sil al -
dı ğım doğ ma mәk tәb mә nim lә ma raq la nır. Bi zim nә sil gәnc li yi -
ni mü ha ri bә nin odu -a lo vu içә ri sin dә ke çir miş dir. Ne çә- ne çә
dos tun, yol da şın hә yat la vi da laş ma sı nın şa hi di ol mu şam. Ha di -
sә lә rin bә zi tә әs sü ra tı sar sı dıb mә ni, ba la la rım. An caq heç o ağır
gün lәr dә dә be lә köv rәl di yim ya dı ma gәl mir. Bu gün siz dәn al -
dı ğım  mәk tub mә ni hә yә can lan dır dı, xә ya lı mı çә kib çox- çox
uzaq la ra – uşaq lıq il lә ri nә apar dı.. .”

*** 
1923-cü ilin qar lı bir de kabr gü nün dә fәh lә Yu si fin ai lә sin dә ilk

öv lad dün ya ya gәl di. Adı nı Ra i fә qoy du lar. İl ki ni oğul is tә yәn ata la rın
әk si nә ola raq Yu sif ki şi qaş qa baq tök mә di. Son ra dan ai lә dә da ha üç
qız do ğul du. Son be şi yi Ro za dün ya ya göz açan da Yu sif  ömür- gün
yol da şı Zü ley xa ya,– gö rü nür qis mә ti miz be lә imiş, – de yә rәk kök sü -
nü ötür dü.  
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Nә nә nә vә lә ri nә ha va dar çıx dı, oğ lu nu di lә tut du: – As la nın er -
kә yi- di şi si ol maz, ay ba la! Sağ lıq ol sun, bö yü yәr lәr, hә rә si nin әli  bir
sә nә tә ça tar. 

Nә nә hәr ax şam nә vә lә ri ni ba şı na yı ğa raq na ğıl söy lә yәr, das-
 tan lar dan söh bәt açar, düş mәn önün dә әyil mә yәn Bur la xa tın dan, qoç
Ko roğ lu nun Ni ga rın dan, Qa çaq Nә bi nin Hә cә rin dәn da nı şar dı. Ba la ca
Ra i fә na ğıl la rın sehr li qa na dın da yu xu ya ge dәr di.  

M.F.A xun dov adı na mәk tәb dә oxu du ğu il lәr Ra i fә nin yad da şın -
da si lin mәz iz bu ra xıb. O, әla çı idi. Ze hin li li yi, ça lış qan lı ğı, di ri baş lı ğı
ilә ha mı nın diq qә ti ni cәlb et miş, mü әl lim lә ri nin se vim li si nә çev ril miş -
di. Hә lә dör dün cü si nif dә oxu du ğu za man onun haq qın da “Pi o ner
qanç” (“Pi o ner ça ğı rı şı” – M.S.) qә ze tin dә “Ya şa sın Ra i fә!” baş lıq lı mә -
qa lә dәrc olu nur. Mә qa lә dә mәk tәb li qı zın tәh sil dә ki uğur la rın dan, ic-
 ti mai iş lәr dә ki fә al lı ğın dan bәhs edi lir di.  

1940-cı il. Ra i fә Hә sә no va ka mal at tes ta tı alır. Ar zu su onu ADU-
 nun (indiki Bakı Dövlәt Universiteti- M.S.) fi lo lo gi ya fa kül tә si nә apa -
rır. Mәq sә di dil -ә dә biy yat mü әl li mi ol maq, uşaq lıq dan sev di yi
әdә biy ya tı mı zı tәd ris et mәk idi. La kin al man- fa şist iş ğal çı la rı nın baş -
la dıq la rı mәn fur mü ha ri bә onun ar zu la rı nı ya rım çıq qo yur.  

Le ninq rad mü ha si rә si nin ağır gün lә ri idi. Uni ver si tet tә lә bә lә ri
hәr gün cәb hә dәn gә lәn xә bәr lә ri hә yә can la qar şı la yır dı lar. Gün dәn-
 gü nә kurs lar da kı oğ lan la rın cәr gә si sey rәk lә şir di. Be lә gün lәr dәn bi -
rin dә Ra i fә da ha döz mә di: 

– Biz Hә cәr nәs lin dә nik, qız lar. Vә tә nin  bu ağır gün lә rin dә ya -
xa mı zı kә na ra çәk mәk bi zә ya raş maz. Ata vә qar daş la rı mız la bir gә biz
dә vu ruş ma lı, son dam la qa nı mız qa la na qә dәr doğ ma so vet tor pa ğı -
mı zı fa şist lәr dәn mü da fiә et mә li yik! – de yә rә fi qә lә ri nә mü ra ci әt et -
di. Bu ça ğı rış ço xu nun ürә yin dәn ol du. Au di to ri ya dan bir ba şa
Kom so mol Ko mi tә si nә gә lәn qız lar cәb hә yә kö nül lü get mә yә әri zә
ver di lәr. Be lә lik lә, ikin ci kurs da Ra i fә tәh sil dәn ay rı la sı ol du.  
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Yo la düş mәz dәn әv vәl qız lar saç la rı nı kәs dir mә li idi lәr.
Ana sı Zü ley xa nın il lәr dәn bә ri sı ğal çә kә- çә kә әziz lә di yi hö rük -
lәr qay çı nın al tın dan ye rә dü şәn dә Ra i fә nin düş mә nә olan ki ni-
 nif rә ti qat- qat ar tdı.  

1942-ci il, ap rel ayı nın 8-i. Kö nül lü gәnc lәr dәs tә si cәb hә yә yo -
la dü şür. “Әl vi da, uni ver si tet! Kim bi lir, bir dә gö rü şә cә yik mi?. .”   

R.Hә sә no va 339-cu ze nit ar til le ri ya sı pol kun da ra dist ki mi hәr -
bi xid mә tә baş la dı. İlk dövr lәr dә azәr bay can lı qı zın çә tin lik lә ri çox idi.
Ge cә lәr süb hә dәk yat ma yıb rus di li ni öy rә nir, sә nәt dә ka mil lә şir di.
Dö yüş rә fi qә lә ri No vits ka ya, Tsi bad ze, Po ğo so va vә baş qa la rı on dan
kö mәk lә ri ni әsir gә mir di lәr. Qı sa müd dәt dә Ra i fә ra dist sә nә ti nә mü -
kәm mәl yi yә lәn di, im ta han ve rib bi rin ci dә rә cә li ra dist adı nı al dı. Polk
qә rar ga hın da iş lә yәn Ra i fә ni kom so mol ko mi tә si nә ka tib seç di lәr.  

Ra di oq ra mı qә bul et mәk dә dә, gön dәr mәk dә dә Ra i fә çox çe-
 vik lik gös tә rir di. O, ra di os tan si ya sı nı göz bә bә yi ki mi qo ru yur du. Yax -
şı xid mә ti nә gö rә dә fә lәr lә Ali Qә rar ga hın vә 339-cu pol kun qә rar gah
rә is lә ri nin tә şәk kü rü nü al mış dı. 

Polk da qә lә bә xә bә ri ni bi rin ci ola raq star şi na (gi zir– M.S.) R.Hә -
sә no va al dı. İn di dә Qә lә bә gü nü nü xa tır la yar kәn onun göz lә rin dә se -
vinc qı ğıl cım la rı gö rü nür, do daq la rı na tә bәs süm qo nur. 

Qә lә bә dәn son ra kı il lәr bir- bi ri ni әvәz et dik cә  Ra i fә Hә sә no va -
nın da hә yat ki ta bı na ye ni- ye ni sә hi fә lәr ya zı lır dı.  

1946-cı il. ADU- nun ic las sa lo nu. Si nә sin dә “Qaf qa zın mü da fi -
ә si nә gö rә”, “Al ma ni ya üzә rin dә qә lә bә yә gö rә” me dal la rı par la yan
tә lә bә qız uni ver si te tin kom so mol ko mi tә si nә ka tib se çi lir. 

1950-ci il. Uni ver si te ti mü vәf fә qiy yәt lә bi ti rәn  Ra i fә as pi ran-
 tu ra da sax la nı lır.  

1957-ci il.  Ra i fә “XIX әsr rus -A zәr bay can әdә bi әla qә lә ri ta ri -
xin dәn” möv zu sun da dis ser ta si ya mü da fiә edә rәk fi lo lo gi ya el mlә ri
na mi zә di alim lik dә rә cә si alır. Hә min il dәn dә R.Hә sә no va ADU- nun
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Azәr bay can әdә biy ya tı ta ri xi ka fed ra sın da mü әl lim iş lә mә yә baş la yır.
Ha zır da o, ka fed ra nın do sen ti dir. 

Gәnc li yin dәn bu gü nә dәk keç di yi hә yat yo lun da Ra i fә xa nım
müx tә lif ic ti mai vә zi fә lәr dә ça lış mış dır. O, Azәr bay can  SSR Ali Mәh -
kә mә sin dә xalq ic las çı sı, Ba kı So ve ti nin de pu ta tı, uni ver si tet qa dın lar
şu ra sı nın sәd ri, fa kül tә par ti ya bü ro su nun ka ti bi vә di gәr ic ti-
 mai vә zi fә lә rә se çil miş dir.  

Ra i fә xa nım de yir: 
–  Bi zim gәnc li yi miz odun -a lo vun için dә ke çib. Ha zır ki bey nәl -

xalq vә ziy yәt bir ana ki mi, bir vә tәn daş ki mi mә ni dә na ra hat edir.
Ar zu edi rәm ki, bu gün kü gәnc lik biz gör dü yü müz mü ha ri bә dәh şәt lә -
ri ni gör mә sin. 

... İl lәr ötüb. Nә nә nin vax ti lә tә sәl li ki mi sәs lәn miş söz lә ri hә -
qi qә tә çev ri lib. Bu gün Ra i fә xa nı mın ba cı la rı haq qın da da fә rәh lә da -
nış maq olar: 

Zә ri fә Hә sә no va 30 il dәn ar tıq dır ki, Azәr bay can  SSR Ali Mәh -
kә mә si nin üz vü dür. Әmәk dar hü quq şü nas dır. 

Es mi ral da  Hә sә no va Azәr bay can  SSR El mlәr Aka de mi ya sı nın
Şәrq şü nas lıq İn sti tu tun da şö bә mü di ri dir, fәl sә fә el mlә ri na mi zә di dir,
ha zır da dok tor luq dis ser ta si ya sı üzә rin dә iş lә yir. ..  

Kim ya el mlә ri na mi zә di Ro za Hә sә no va uzun müd dәt ali mәk -
tәb dә dәrs de yib. Ha zır da Azәr bay can SSR EA- nın Bo ta ni ka İn sti tu-
 tun da baş el mi iş çi dir. 

Bu gün dә Ra i fә xa nı mın göz lә ri önün dә su yu gö zәl, ha va sı gö -
zәl Ye re van, bağ lı- ba ğat lı bir hә yәt, dörd  ya nı gül- çi çәk lә әha tә
olun muş bir mәr tә bә li ev – ata- ba ba evi can la nır.  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti 
24 dekabr 1983-cü il, sәh.4
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LENİNQRADA  BAĞLI  ÜRƏK 
SӘ Hİ FӘ LӘ RİN SӘ Sİ
“So vet Er mә nis ta nı” qә ze ti nin 1944-cü il 140-cı nöm rә sin dә “Cә -

sur dö yüş çü Әvәz As la nov” sәr löv hә li mә qa lә diq qә ti cәlb edir:  
“...Se vim li Le ninq rad şә hә ri nin mü da fi ә sin dә As la no vun xü su si

qo çaq lı ğı ol muş dur. O, hә min şә hәr uğ run da kı dö yüş lәr dәn bi rin dә 15
al man sal dat (әs gәr – M.S.) vә za bi ti ni öl dür müş, iki düş mәn tan kı nı
mәhv et miş, ona gö rә dә “Dö yüş xid mәt lә ri nә gö rә” me da lı ilә tәl tif
edil miş dir. Bun dan ruh la nan As la nov da ha coş qun mә ta nәt lә vu ru şa raq
Le ninq rad uğ run da apa rı lan baş qa bir dö yüş dә 30 al ma nı cә hәn nә mә
va sil et miş, “Le ninq ra dın mü da fi ә si nә gö rә” me da lı al mış dır. ..”. 

Mü ha ri bә döv rü nün bir sı ra cәb hә qә zet lә rin dә, o cüm lә dәn
115-ci qır mı zı di vi zi ya nın “Vә tәn uğ run da” qә ze tin dә dә Ә.As la no vun
adı na tez- tez rast gәl mәk olur. “Dö yüş us ta lı ğı”, “Kom mu nist lәr Vә tәn
uğ run da be lә dö yü şür lәr”,  “Düş mә nin tax ta- tor paq atәş nöq tә lә ri ha -
va ya sov ru lur” vә baş qa mә qa lә lәr dә gәnc Әvә zin rә şa dә tin dәn dö nә-
 dö nә bәhs olu nur. 

İgid azәr bay can lı ba la sı nın Le ninq rad uğ run da ge dәn dö yüş lәr -
dә gös tәr di yi şü ca әt unu dul maz dır. 

MÜ HA Sİ RӘ GÜN LӘ Rİ 
...Ca van ca oğ lan idi. Ye re van Pe da qo ji Tex ni ku mu nu ye ni cә bi -

tir miş di. Nә ri man lı kәnd mәk tә bin dә ri ya ziy yat dәr si de yir di. Or du sı ra -
la rı na ça ğı rıl dı. İl ya rım Be lo ru si ya da, son ra Le ninq rad da xid mәt et di.
Hәr bi işi hә vәs lә öy rә nir di. 
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Vı borq al tın da mü ha ri bә nin baş lan ma sı xә bә ri ni al dı lar. Cә sur so vet әs -
gәr lә ri son dam la qan la rı qa la na qә dәr in qi lab lar be şi yi Le ninq ra dı mü da fiә edә -
cәk lә ri nә and iç di lәr. On lar al man- fa şist iş ğal çı la rı nı Le nin  şә hә ri nә bu rax ma ma ğı
qәt et miş di lәr. Mü ha si rә gün lә ri baş lan dı... 

Elә   mü ha ri bә nin  ilk  gün lә rin dәn cә Әvәz As la nov Kom mu nist
Par ti ya sı sı ra la rı na da xil ol ma ğa әri zә ver di. 1942-ci ilin ap re lin dә par-
 ti ya üz vlü yü nә qә bul olun du. Par ti ya bi le ti ni alan da Vә tә ni mәrd lik lә
mü da fiә edә cә yi nә and iç di vә so na dәk an dı na sa diq qal dı.   

Әvәz mü әl lim da nış dıq ca epi zod lar bir- bi ri ni әvәz edir. 
Düş mә nә dö yüş sur sa tı vә can lı qüv vә gә ti rәn dә mir yol kör pü -

sü nü da ğıt maq la zım idi. Ko man dir bu işi baş ser jant (baş ça vuş – M.S.)
Ә.As la no va tap şır dı. O, yol daş la rı ilә kör pü nün da ğı dıl ma sı pla nı nı әt -
raf lı mü za ki rә et dik dәn son ra dәs tә si ni gö tü rüb tap şı rı ğı ye ri nә ye tir mә -
yә yol la nır. Әmә liy yat za ma nı gәnc kom mu nist üç yer dәn ya ra la nır.
La kin dö yüş dә dәs tә baş çı sı nın ro lu nu vә mә su liy yә ti ni yax şı dәrk et -
di yin dәn möv qe yin dә möh kәm du rur, tap şı rı ğı la yi qin cә ye ri nә ye ti rir. 

Puş kin şә hә ri әt ra fın da kı kil sә dә mәs kәn sal mış fris lәr dәn (fa -
şist lәr nә zәr dә tu tu lur – M.S.) “dil” gә tir mәk la zım idi. Bu iş dә qaf qaz lı ba la sı -
na tap şı rı lır. Ә.As la no vun  baş çı lı ğı ilә 13 cә sur kәş fiy yat çı kil sә ni
mü ha si rә yә alır. Gö zәt çi fa şist lәr dәn bi ri du yuq dü şür. Atış ma baş la nır.
Vә tәn oğul la rı dö yüş dә c an la rı nı әsir gә mir lәr. İgid lәr dәn doq qu zu dö -
yüş mey da nın da hә lak olur, sağ qa lan lar ya ra lı ol sa lar da әli boş qa yıt -
ma ğı öz lә ri nә rә va bil mir lәr. His sә yә gә tir dik lә ri “dil” – al man za bi ti
bi zim ko man dan lı ğa xey li gә rәk li mә lu mat ve rir.  

SӘ NӘ TİN UCA SI
Bö yük Vә tәn mü ha ri bә si qәh rә man so vet xal qı nın qә lә bә si ilә

ba şa çat dı. Odun -a lo vun için dә ın keç miş, dә fә lәr lә ya ra lan mış Әvәz dә
doğ ma elә – Göy çә ma ha lı na qa yıt dı. Ar zu su na uy ğun ola raq mü әl lim -
li yi – sә nә tin uca sı nı seç di. Mü ha ri bә dәn dәr hal son ra dәrs de mәk da -
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ha çә tin idi. Ata sız, qar daş sız qal mış uşaq la rı par ta ar xa sın da oturt maq
o qә dәr dә asan de yil di. Qәl bi sı nıq uşaq la rın rәğ bә ti ni qa zan maq mü -
әl lim dәn son dә rә cә hәs sas lıq, us ta lıq tә lәb edir di. Ge niş kök sün dә mü -
әl lim ürә yi dö yü nәn Әvәz As la nov şa gird lә rin ina mı nı, mә hәb bә ti ni
qa zan dı. Mü әl lim qәl bi nin hә ra rә ti ilә ne çә- ne çә kör pә qәl bi isin dir di. 

V.İ. Le nin adı na Azәr bay can Döv lәt Pe da qo ji İn sti tu tun da ali tәh -
sil al dı. Dәrs de dik cә keç miş dö yüş çü Bö yük Vә tәn mü ha ri bә sin dәn söz
aç dı. Mü ha si rә gün lә rin dә le ninq rad lı uşaq la rın cә sur lu ğun dan, mәğ rur -
lu ğun dan epi zod lar da nış dı. As la no vun şa gird lә ri nin nә zә rin dә Le -
ninq rad ye nil mәz li yin, alın maz lı ğın әzә mәt li sim vo lu na çev ril di. 

Әvәz mü әl lim “Vic dan lı әmә yә gö rә”, “Ә mәk dә fәrq lәn mә yә gö -
rә” me dal la rı ilә tәl tif edil miş dir. O, yüz lәr lә gәn cin pәr vaz la nıb hә yat
yo lu na çıx ma sı na әmәk sәrf edib. 1965-ci il dә Ә. As la no va Er mә nis tan
SSR-in әmәk dar mü әl li mi adı ve ril miş dir.  

Son il lәr dә Var de nis RXMŞ-dә (Göy çә ra yon xalq ma a ri fi şö bә sin -
dә– M.S.) me tod ka bi ne tin mü di ri iş lә yәn Әvәz mü әl lim mü ha ri bә ve te -
ra nı ki mi tez- tez mәk tәb lә rә ge dir, gәnc lә rin hәr bi vә  tәn  pәr vәr lik tәr bi yә sin dә
ya xın dan iş ti rak edir.  

El mә hәb bә ti qa zan mış mü әl li min si nә si ni bә zә yәn or den vә me -
dal lar ara sın da “Qır mı zı Ul duz” or de ni, “Al ma ni ya üzә rin dә qә lә bә yә
gö rә”, “Ke niqs ber qin  alın ma sı na gö rә”, “İ gid li yә gö rә”, Qә lә bә nin vә
SSRİ Si lah lı Qüv vә lә ri nin yu bi ley me dal la rı vә bir çox baş qa tәl tif lәr var -
dır. Mü ha ri bә dәn son ra kı il lәr dә   Ә. As la nov dә fә lәr lә Le ninq ra da dә -
vәt olun muş dur. 

Şa gird qәl bin dә hәr mü әl li min öz izi, öz cı ğı rı qa lır. Әvәz mü әl lim
dә eli mi zin -o ba mı zın ta ri xi ni se vә- se vә öy rә dә rәk hәr qәlb dә bir çı raq
yan dır mış dır. Sül hә, sә a dә tә sәs lә yәn çı raq. Vә tә nә mә hәb bәt dәn od
alan çı raq.  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
27 oktyabr 1984-cü il, sәh. 4 
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İLLƏRDƏ  QALAN  İZLƏR
Pa yı zın or ta la rı idi. Gü nә şin ilıq nә fә si hәr yer dә du yu lur du. Әk -

bәr ki şi hә yәt dә әy lә şib tәs be hi ni çe vi rir di. Xә yal onu qa nad la rı ara -
sı na al mış dı, nә sә fi kir lә şir di. Bәl kә dә ar xa da qoy du ğu il lә ri bir- bir
ki no len ti ki mi göz önün dәn ke çi rir di. Qә fil sa lam onu xә yal dan ayır -
dı. Mәq sә di mi zi bil dir dik. Al nın da kı qı rış lar gә ril di, üzü gül dü.  

Gә li ni ni sәs lә di. Bir az dan or ta ya ar mu du stә kan da çay gәl di.
Bir qur tum iç mә miş mü sa hi bi min xa ti rә lә ri çö zә lәn di, ötüb ke çәn gün -
lә ri bi rәr- bi rәr ya da sal dı:  

– 1928-ci il idi, qol ço maq la ra, yer li bәy lә rә qar şı mü ba ri zә gün -
bә gün güc lә nir di. Ar zu la rın yo lu mә ni Ve di Ra yon Kom so mol Ko mi tә -
si nә çә kib apar dı. Mә ni kom so mol sı ra la rı na qә bul et di lәr. O gün dәn
dә üzә ri mә bö yük vә zi fә lәr düş dü. Kom so mol özә yi nin tap şı rıq la rı nı
şә rәf lә ye ri nә ye tir mәk üçün qüv vә vә bi li yi mi әsir gә mә dim.  

Hә qi qә tәn dә Әk bәr әmi bir kom so mol çu ki mi mü ba riz lik gös -
tәr miş, qar şı ya çı xan çә tin lik lә ri ara dan qal dır maq üçün gәnc lik mә -
ta nә ti, ira dә si nü ma yiş et dir miş dir. 1930-1932-ci il lәr dә bri qa dir
iş lә di yi vaxt kom so mol çu Әk bәr özü nü әsl tә sәr rü fat çı ki mi tәsdiqlә -
miş, kol xoz iq ti sa diy ya tı nı möh kәm lәn dir mәk üçün әlin dәn gә lә ni әsir -
gә mә miş dir.  

1941-ci ilin yan var ayı onun hә yat sal na mә si nә si lin mәz iz ki mi
da xil ol muş dur. Әk bәr Әk bә rov hә min il par ti ya sı ra la rı na qә bul edil -
miş dir. Al man fa şist lә ri öl kә mi zә xa in cә si nә bas qın edәn dә Ә.Әk bә rov
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tә zә cә ev lәn miş di. Çox la rı ki mi o da si la ha sa rı la raq Vә tә ni mü da fi ә -
yә get di. 

– Sta linq rad cәb hә si, bu ra da ge dәn gәr gin dö yüş lәr bu gün kü
ki mi ya dım da dır. Ar xa da Vol qa da ya nır dı. Par ti ya, Vә tәn uğ run da ha -
mı ca nı nı fә da et mә yә ha zır idi. Yer, göy lәr zә yә gәl miş di. Düş mәn pu -
lem yo tun dan açı lan gül lә lәr tor pa ğı de şik- de şik et miş di. Ma cal ta pıb
ba şı mı zı be lә qal dı ra bil mir dik. Bir dә gör düm ki, ar xa dan sәn gә ri mә
bir rus әs gә ri özü nü dar ma cal sal dı. Aya ğın dan is ti qan axır dı. Rәn gi
sol muş du. Tez ya ra sı nı bağ la dım. Qә ra ra gәl dim ki, özüm lә bә ra bәr
onu da sәn gәr dәn sü rü yә- sü rü yә çı xa rıb apa rım. Pu lem yot dan açı lan
atәş sol qo lu mu ağır ya ra la dı. Göy dәn tö kü lәn düş mәn mәr mi lә ri tor -
pa ğı ba şı ma so vu rur du. Bir öz bәk sü rü nә- sü rü nә gә lib bi zi düş mә nin
cay na ğın dan çı xar dı. Ya ra mı sa rı dı lar, tez hәr bi qos pi ta la yo la sal dı lar.
Bu epi zo du de mәk dә mәq sә dim odur ki, bәl kә dә o öz bәk әs gә ri im -
da dı mı za çat ma say dı, biz çox dan dün ya ya vi da et miş olar dıq.  

Әk bәr Әk bә rov cәb hә dә әs gә ri bor cu nu lә ya qәt lә ye ri nә ye ti -
rә rәk düş mә nә qar şı igid lik lә vu ruş muş dur. İkin ci Pri bal ti ka cәb hә sin -
dә, Ginz bur qun al man fa şist lә rin dәn azad edil mә sin dә o, bö yük
şü ca әt gös tәr miş dir.  

Mü ha ri bә qә lә bә ilә qur tar dı. Dü nәn cәb hә dә dö yü şәn әs gәr -
lәr in di öz ata -a na la rı nın, ai lә lә ri nin ya nı na qa yıt dı lar. Doğ ma tor paq
is tә yi, ai lә mә hәb bә ti Әk bәr әmi ni dә çә kib gә tir di. Ye ni dәn әmәk
mey da nı na atıl dı. Kol xoz da bir sı ra vә zi fә lәr dә ça lış dı. Hә mi şә dә qa -
baq cıl lar sı ra sın da ad dım la mış dır. 1970-ci il dәn Әk bәr Әk bә rov mә -
na lı is ti ra hә tә çıx mış dır. Vә tәn, par ti ya ve te ra nın әmә yi ni әvәz siz
qoy ma mış lar. Onun dö şü nü bir sı ra or den vә me dal lar bә zә yir. “İ gid -
li yә gö rә”, “Ya po ni ya üzә rin dә qә lә bә”, “Sta linq ra dın mü da fi ә si uğ -
run da” vә Qә lә bә nin “25 il lik”, “30 il lik” yu bi ley me dal la rı na la yiq
gö rül müş dür.  
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Әk bәr әmi ilә söh bә ti miz bit mәk üz rә idi. Dә rin dәn köks ötü rüb
bu söz lә ri de di:  

–Mü ha ri bә nin acı sı nı, dәh şәt lә ri ni gör mü şәm. Düş mәn gül lә si
ilә mil yon lar la gәnc sus du rul muş,  ürә yin dә ki ar zuy la bә ra bәr әbә -
diy yә tә qo vuş muş dur. İn di dün ya mı zı, azad sә ma mı zı  da ha tәh lü kә li
vә ziy yәt göz lә yir. Ame ri ka hö ku mә ti nin üz dә ni raq si ya sә ti bü tün dün -
ya da tәş viş do ğur muş dur. Mәhz bey nәl xalq vә ziy yә tin be lә gәr gin
döv rün dә ca van la rı mı zı vә tәn pәr vәr lik ru hun da bö yüt mә li yik. Bu ra da
ve te ran la rın öh dә si nә çox lu iş lәr dü şür. Tәc rü bә vә bi li yi mi zi yo rul-
 ma dan on la ra öy rәt mә li yik. 

Ararat rayonu (Vedi rayonu), Şirazlı kәndi

“Sovet Ermәnistanı” qәzeti 
21 fevral 1984-сü il, sәh. 2
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XEYİRXAHLIĞA 
TƏLƏSƏN İNSANLAR

Tә bi әt dә bü tün rәng lәr gö zәl dir – ağ da, qır mı zı da, qa ra da...
Hә rә si nin öz ye ri, öz ca zi bә si var. La kin tә bi ә tin rәng lәr ta cın da şah
rәng – ağ dır. Ta qә dim lәr dәn ağ rәng ül vi li yin, xe yir xah lı ğın, sül hün,
sә a dә tin rәm zi olub. Xalq na ğıl la rın da “ağ qoç lar” işıq lı dün ya nı, “ağ
at lı” igid lәr xe yir xah qüv vә lә ri tәm sil edib lәr. Bu gün dә ağ gö yәr çin
sülh rәm zi dir. Hә kim xa la tı da ağ dır. Ağap paq. Çün ki hә kim әn bö yük
xe yir xah dır, se vinc -sә a dәt mәn bә yi dir tә ba bәt.  

***  
– Yaz dı ğı nız dәr man la rın xe yi ri dәy di. İn di özü mü xey li yax şı

hiss edi rәm. Da ha mәs lә hәt gör dü yü nüz o bi ri dәr man la ra eh ti yac
qal ma dı. 

– Lap yax şı, mü әl lim. Ağ rı mır sı nız sa da ha dәr man iç mә yin. Am -
ma pәh riz sax la ma ğı unut ma yın. Çox yox, bir -i ki hәf tә. Son ra ürә yi -
niz is tә yәn ye mәk lәr dәn is ti fa dә edә bi lәr si niz,– de yә hә kim an ket dә
mü әy yәn qeyd lәr edә rәk xәs tә ni yo la sa lır.  

Növ bә ti xәs tә dis pan ser qey diy ya tın da olan G.Q-dır. Ağ xa lat lı
hә kim qız onu da gü lә rüz lә qar şı la yır. 

– Qı zım, de yә cәk sәn xa lam ağ rı yan dan -ağ rı ya na mә ni ya da sa -
lır. Val lah, qo ca lıq pis şey dir, bir ye rin ağ rı yan ki mi baş la yır san yüz fik -
rә düş mә yә. De dim, ge dim bir yox la nım. .. 

Gәnc hә kim xәs tә ni diq qәt lә din lә yәn dәn son ra aya ğa qalx dı.
Fo nen dos ko pu qu laq la rı na qo yub xәs tә ni mü a yi nә et mә yә baş la dı.
Qan tәz yi qi ni öl çdü. Nәb zi ni yox la dı. 

Na i lә Rә hi mo va Ara rat (Ve di ra yo nu –M.S.) ra yon po lik li ni ka -
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sın da te ra pevt iş lә yir. Bi rin ci te ra pev tik sa hә yә nә za rәt edir. Ne çә- ne -
çә fәh lә, qul luq çu, kol xoz çu nun mü a li cә sin dә, xәs tә lik lә rin qar şı sı nın
alın ma sın da, әmәk qa bi liy yәt lә ri nin bәr pa sın da in san la ra xid mәt gös -
tә rir. Pe şә si nin vur ğu nu olan Na i lә qu rub- ya ra dan in san la rın sağ lam -
lı ğı ke şi yin dә möh kәm da ya nır. Gәnc te ra pev tin ota ğın dan çı xan
mü әl lim dә, mü hәn dis dә, kol xoz çu da qәl bin dә gü nәş boy da inam
apa rır, hә ki min xoş rәf ta rın dan özü nü güm rah laş mış hiss edir. 

Ra yo nun baş hә ki mi R.A. qeyd et di ki, Na i lә Rә hi mo va ağıl lı,
mü la yim, xoş rәf tar hә kim dir. Öz işi ni se vir, qay ğı keş dir. Na i lә in ter na -
tu ra nı da bi zim ya nı mız da ke çib. İx ti sa sı na yax şı yi yә lәn di yi ilk ay lar-
 dan mә lum olub. Sә mi mi li yi, hәs sas lı ğı ilә hәm xәs tә lә rin, hәm dә
kol lek ti vin rәğ bә ti ni qa za nıb dır. 

Hә kim lik fә a liy yә ti әr zin dә Na i lә Rә hi mo va çox xәs tә lә ri mü a li -
cә edib, müx tә lif xa rak ter li adam lar la üz lә şib. Bi ri si ni beş -on dә qi qә -
yә mü a yi nә edib yo la sal dı ğı hal da, di gә ri nә sa at lar da az lıq edib. O,
әha li ara sın da pro fi lak ti ki tәd bir lә rin gö rül mә sin dә dә fә al lıq gös tә rir.
Qrip, de zin te ri ya ki mi yo lu xu cu xәs tә lik lәr möv zu sun da tez- tez mü ha -
zi rә lәr oxu yur, xәs tә lik lә rin kli ni ka sı (ilk әla mәt lә ri) vә pro fi lak ti ka sı
ba rә dә söh bәt lәr edir.  

...Ur sad zor kәn di nә gә lin köç mә yi ya xın il lә rin söh bә ti dir. Bәl -
kә dә Na i lә nin to yun da ça lı nan zur na- qa va lın sә si hә lә dә ço xu nun
qu la ğın dan get mә yib. An caq bu gün kәnd dә onu ha mı dar gü nün kö -
mәk çi si ki mi ta nı yır. “Na i lә hә kim”, “Na i lә dox dur” söz lә ri ur sad zor lu -
la rın di lin dәn düş mür. Gün dü zün dәn- ge cә sin dәn ası lı ol ma ya raq
el -gün dar ayaq da ra hat ürәk lә Na i lә hә ki mә pә nah gә ti rir.  

İlk ba xış da ada ma elә gә lir ki, te ra pevt lik asan pe şә dir: nә var
ki, di aq noz qoy, dәr man yaz, ya da xәs tә xa na ya gön dәr. La kin. .. dә -
qiq di aq noz ol ma dan han sı xәs tә tez lik lә sa ğa lıb aya ğa qal xa bi lәr,
ya xud han sı cәr ra hiy yә әmә liy ya tı uğur lu ke çәr? Heç bir! İlk mü a yi -
nә dәn cә di aq no zu düz gün mü әy yәn lәş dir mәk, xәs tә yә gә rәk li dәr -
man lar yaz maq hә kim dәn tә ba bә tin sir lә ri nә dә rin dәn bә lәd ol ma ğı
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tә lәb edir. Әks hal da xәs tә nin mü a li cә edәn hә ki mә ina mı itәr. İnam
ol ma yan yer dә isә heç bir mü a li cә fay da ver mәz. 

N.Rә hi mo va: – İki il dә bir dә fә dörd -al tı ay müd dә tin dә sta si -
o na ra ge di rik. Xәs tә xa na da iş lә di yi miz hә min müd dәt dә xәs tә lә ri da -
ha ya xın dan mü şa hi dә edir, apar dı ğı mız mü a li cә nin nә ti cә si ni
gö rü rük. Bu da bi zim püx tә lәş mә yi mi zә, tәc rü bә li te ra pevt ki mi ye tiş -
mә yi mi zә çox kö mәk edir. Te ra pev tik şö bә rәh bәr li yi nin biz gәnc lә rә
gös tәr di yi qay ğı әvәz siz dir. Ümu miy yәt lә ça lı şı ram ki, xәs tә lә ri mi da -
ha çox tә bii dәr man lar la –  bit ki lәr, çi çәk lәr lә mü a li cә edim. Çöl lәr- çә -
mәn lәr min cür dәr din dәr ma nı olan mü a li cә әhә miy yәt li bit ki lәr lә  –
әtir li yar pız, it bur nu, kәk li ko tu, gi cit kan, qan tә pәr vә sa i rә ilә do lu dur.
Bu sa hә dә da im ax ta rış lar apa rır, şә fa ve ri ci bit ki lә rin xü su siy yәt lә ri ni
oxu yub -öy rә ni rәm. Gö rün dü yü ki mi bu, çox la zım lı dır. 

...Na i lә ba la ca qız idi. Bö yük ba cı sı Gül ba har hә mi şә tә ba bә tә
da ir ma raq lı ya zı lar ta pıb özün dәn ki çik ba cı la rı na oxu yar, bu qә dim
el min sir lә rin dәn, xәs tә lә rә şә fa ve rәn hә kim lik pe şә si nin gö zәl li yin -
dәn da nı şar dı.  O, Azәr bay can Döv lәt Tibb İn sti tu tu nun far ma ko lo gi -
ya fa kül tә si ni fәrq lәn mә dip lo mu ilә bi tir di. Ai lә yә ikin ci hә kim
dip lo mu nun gә li şi to ya- bay ra ma çev ril di. Na i lә dә özü nә hә yat yo lu
se çәn dә tә rәd düd süz “Gül ba ha rın yo lu”  ilә get di. 1973-cü il dә Şid li
kәnd or ta mәk tә bi ni bi ti rib N.Nә ri ma nov adı na Azәr bay can Döv lәt
Tibb İn sti tu tu nun mü a li cә-p ro fi lak ti ka fa kül tә si nә da xil ol du.  

Ai lә dә bö yü yәn al tı öv la dın üçü hә kim dir. Tә ba bә tә son suz mә -
hәb bә ti ba cı la rı na da aşı la mış olan Gül ba har hә mi şә de yir:  

– Xәs tә nin gö zün dә hә kim әn әziz, әn doğ ma adam dır. Hә kim
dә gә rәk xәs tә yә ana ki mi ya naş sın. 

Ana – hә kim. Bә li, bu söz lәr ara sın da xey li ya xın lıq var dır. Ge -
niş qәlb li lik, qay ğı keş lik, fә da kar lıq mә na sın da. Bö yük lük mә na sın da!.. 

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
16 iyun 1984-cü il, sәh.4
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ORDENLİ MEXANİZATOR
Yay dır. Gü nәş öz qәl bi nin hә ra rә ti ni sә xa vәt lә pay la yır. Dağ lar -

dan әsәn sә rin meh qa ra xal lı la lә lә rin ba şı na sı ğal çә kir. Ma vi Se van
(Göy çә gö lü – M.S.) gü nә şin zәr rin şә fәq lә ri al tın da bәrq vu rur. Göz
iş lә dik cә uza nıb ge dәn ta xıl zә mi lә ri sa rı köy nә yә bü rü nür. Ya şıl tü tün
plan ta si ya la rı göz ox şa yır. Tar la lar da iş lә yәn qız- gә lin lә rin, hü nәr vәr
me xa ni za tor la rın qa dir әmәk lә ri ilә tü kәn mәk bil mә yәn sәr vәt lәr ya -
ra nır. Be lә sәr vәt ya ra dan lar dan bi ri nin so ra ğı ilә Var de nis ra yo nun da -
kı (Göy çә ma ha lı – M.S.) Ki çik Mәz rә kәnd kol xo zu na get dik. Onun la
iş ba şın da gö rüş dük. İda rә et di yi trak tor la ot pres lә yir di.      Ba şı işә
möh kәm qa rış mış dı.  

– Kәn di mi zin fәx ri Hә mid Zey na lov bax bu dur, – de yә kol xoz
ida rә he yә ti nin sәd ri Tel man Mu ra dov pәh lә van cüs sә li, uca boy lu,
or ta yaş lı me xa ni za to ru bi zә tәq dim et di.  

Söh bә ti miz xey li çәk di. Uğur lar dan, na i liy yәt lәr dәn da nış dıq,
fәth edi lәn zir vә lә rә nә zәr sal dıq. Ay dın ol du ki, Hә mid ma hir me xa -
ni za tor ol maq la ya na şı, hәm dә gö zәl tә sәr rü fat çı dır: mü tә xәs sis dә -
qiq li yi ilә apar dı ğı he sab la ma lar, gә tir di yi dә lil lәr diq qә ti cәlb edir di.
H.Zey na lov vur ğu nu ol du ğu doğ ma kәn din hәr qa rış tor pa ğı na yax şı
bә lәd dir. O öz ta le yi ni bu tә sәr rü fa ta çox dan bağ la yıb dır. Doğ ma
kәnd dә yed di il lik mәk tә bi bi ti rәn gün dәn kol xoz da iş lә yir. Gәnc lik hә -
vә si ilә işә baş la yan ye ni yet mә Hә mid kol xo zun bü tün iş lә rin dә әz mlә
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ça lış dı, püx tә lәş di. Әmәk mey da nın da bö yü dü, bәr ki di. Bu ra dan әs -
gәr li yә yo la düş dü.  

H.Zey na lov or du sı ra la rın da nü mu nә vi xid mәt et di. İn ti zam lı lı -
ğı ilә fәrq lәn di. Xid mәt müd dә ti ba şa ça tan da Hә mi di or du dan kom-
 so mol put yov ka sı ilә Al tay vi la yә ti nә oxu ma ğa gön dәr di lәr. Vol çins ki
ra yo nun da pe şә öy rә nәn gәnc doğ ma elә  me xa ni za tor ki mi qa yıt dı.
M.Ә ziz bә yov adı na kol xoz da әmәk fә a liy yә ti ni da vam et dir mә yә baş -
la dı. Tü tün çü qız Gül gәz lә ev lәn di, meh ri ban ai lә qur du. İn di o vaxt -
dan 20 il ke çir. Bu il lәr Hә mi din  hә yat ki ta bı na par laq sә hi fә lәr bәxş
edib. İn di hәm kar la rı onu öz pe şә si nin vur ğu nu, işi nin әsl us ta sı, tor -
pa ğa bağ lı in san ki mi ta nı yır lar. 

Tor paq de yir “öl dür mә ni, di ril dim sә ni”. Me xa ni za tor Hә mid bu
el kә la mı nı özü nün әmәk de vi zi nә çe vir miş dir. Tar la ba ha dı rı tor pa ğın
hәr qa rı şın dan bol mәh sul gö tür mәk üçün is tәr sa hә lә rin şum lan ma -
sın da, is tәr güb rә lәn mә sin dә, is tәr sә dә bi çin dә sәy vә ba ca rı ğı nı әsir -
gә mir. Zәh mәt keş me xa ni za tor tor paq qar şı sın da әyil dik cә
gün dәn- gü nә ucal dı. Sә si- so ra ğı kәnd dәn- kәn dә ya yıl dı.  

1971-ci il. Bu ta rix H.Zey na lo vun hә ya tın da unu dul maz il lәr dәn
bi ri dir. İşin dә bö yük uğur lar qa za nan me xa ni za tor yük sәk döv lәt mü -
ka fa tı na – “Şә rәf ni şa nı” or de ni nә la yiq gö rül dü. Par ti ya vә hö ku mә -
ti mi zin sa dә әmәk ada mı na bu diq qә ti, qay ğı sı H.Zey na lo vu da ha
yük sәk zir vә lә rә sәs lә di. O gün dәn me xa ni za tor iki qat mә su liy yәt lә
iş lә di. Vә tә nin yük sәk mü ka fa tı mü qa bi lin dә par ti ya nın vә xal qın eti -
ma dı nı ye ni- ye ni şan lı әmәk na i liy yәt lә ri ilә möh kәm lәn dir di.  

On bi rin ci be şil lik dә  dә H.Zey na lov par ti ya vә döv lә ti mi zin ça -
ğı rı şı na sәs ve rә rәk Әr zaq proq ra mı nın ye ri nә ye ti ril mә si uğ run da,
qә na әt vә qә na әt cil lik uğ run da mü ba ri zә yә qo şul du. Be şil li yin ilk il lә -
rin dә plan vә öh dә lik lә ri 125-135 fa iz ye ri nә ye ti rәn me xa ni za tor  Hә -
mid özәk ilin dә bu gös tә ri ci ni 143 fa i zә çat dır dı. 1984-cü il Hә mid
Zey na lov üçün da ha yad da qa lan ol du. Әmәk mey da nın da gös tәr di yi
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hü nәr lә rә gö rә Vә tә nin da ha bir yük sәk mü ka fa tı – “Qır mı zı Әmәk
Bay ra ğı” or de ni ilә tәl tif edil di. Me xa ni za to run na i liy yәt lә rin dәn söh -
bәt açan kol xoz sәd ri T.Mu ra dov de di: 

– Kol xo zu muz da qa baq cıl me xa ni za tor lar çox dur. Nov ruz Cә fә -
rov, Va leh Mu sa yev, Ey vaz Әlәs gә rov vә baş qa la rı plan vә tap şı rıq la rı
hә mi şә ar tıq la ma sı ilә ye ri nә ye ti rir lәr. La kin Hә mid Zey na lov xü su si -
lә fәrq lә nir. O, yax şı yol daş dır, ba ca rıq lı me xa ni za tor dur, bü tün möv -
sü mi iş lәr dә can- baş la iş lә yir. Hә mid tex ni ka nın di li ni gö zәl bi lir.
Müx tә lif mar ka lı ma şın la rı mә ha rәt lә ida rә edir. Ona eti bar edi lәn tex -
ni ka nı hә mi şә saz sax la yır. Әn baş lı ca xü su siy yә ti iş gü zar lı ğı dır. 

Hә mid Zey na lov   hәm dә fә al ic ti ma iy yәt çi, kәnd so ve ti nin
de pu ta tı dır. Әsl xalq el çi si ki mi bü tün kәnd ca ma a tı nın dә rin hör mә -
ti ni qa za nıb dır. Bә li, Ki çik Mәz rә kәn di nin ca ma a tı Hә mi dә xü su si eh -
ti ram bәs lә yir. 

Or den li me xa ni za to run ai lә sin dә qәl bi Vә tә nә mә hәb bәt lә dö -
yü nәn üç öv lad bö yü yür. Qı zı Sev da ana sı nın yo lu nu tu ta raq kol xoz -
da tü tün be cә rir. Oğul la rı Әli ilә Ay dın dәrs әla çı sı dır lar.  

– Uğur la rı nı zı nә ilә әla qә lәn di rir si niz? –  de yә Hә mi dә mü ra ci -
әt et dik dә bir an lı ğa fik rә get di, son ra gü lüm sә yә rәk de di:  

– Axı, mәn nә et mi şәm ki... Tә miz ha va sı, bar lı- bә rә kәt li tor pa -
ğı, әmәk se vәr adam la rı olan be lә bir el dә ya şa yıb- ya rat maq ha mı mı -
zın ar zu su de yil mi?. .. Par ti ya vә hö ku mә ti mi zin qay ğı sı sa yә sin dә
gün dәn- gü nә uğur la rı mız ar tır. “Qır mı zı Әmәk Bay ra ğı” mә ni Әr zaq
proq ra mı na ye ni- ye ni töh fә lәr da xil et mә yә sәs lә yir. .. 

–  Gün o gün ol sun ki, sә ni da ha yük sәk mü ka fat üçün tәb ri kә
gә lәk, Hә mid! 

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti 
31 iyul 1984-cü il, sәh.2
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TORPAĞA BAĞLI 
Sә xa vәt li dir ana tor paq. Әsir gә mir va rı nı na zı nı çә kәn lәr dәn,

ona qay ğı gös tә rәn lәr dәn. Ucal dır qә dir bi lәn öv lad la rı el gö zün dә. Bir
dә ha lal lıq se vir tor paq. ..  

Bu hik mә ti dәrk et di yi gün dәn meh ri ni tor pa ğa sal dı Xu ra man.
Ül fәt bağ la dı ana mız tor paq la. Qәl bi nin hә ra rә ti bar maq la rı na sü zül -
dü. Әkib- be cәr dik cә isit di tor pa ğı әl lә ri nin hә ra rә ti lә, od lu nә fә si lә,
gü lüm sәr ba xı şıy la.  

Әmәk se vәr bir ai lә nin zәh mәt bu la ğın dan su içib o. Ata -a na sı
kör pә lik dәn Xu ra ma nın ba şı nı tor paq әtir li әl lә ri ilә çox sı ğal la yıb lar.
Bәl kә elә bu sı ğal lar dan çö küb qәl bi nә tor paq mә hәb bә ti?! Tor paq la
ül fәt bağ la dı ğı gün dәn bәr kә- bo şa dü şüb, mә tin lә şib. Uca lıb. Ye nә
uca la caq!  

Xu ra man Әk bә ro va Şi raz lı kәn din dә ki “İn ter na si o nal” kol xo zu-
 nun üzüm çü- tә rә vәz çi si dir. Or ta mәk tәb dәn bir ba şa tә sәr rü fa ta gә lәn -
dә mü әl lim lә ri, tay- tuş la rı tә әc cüb lәn miş di lәr ki, gö rә sәn, onil li yi
mü vәf fәq qiy mәt lәr lә bi tir di yi hal da ni yә qüv vә si ni- bi li yi ni hәr han sı ali
mәk tәb dә sı na ma dı. İl lәr il lә rә qo vuş duq ca Xu ra ma nın düz yol seç di -
yi nә heç kәs dә şüb hә qal ma dı. Sәn de mә, onun sә a dә ti tor paq day mış.
Bu gün Ara rat ra yo nun da (Ve di ra yo nun da –M.S.) X.Әk bә ro va nı ha mı
ta nı yır. Ha lal zәh mәt, alın tә ri gәnc qı zı el için dә şöh rәt lәn di rib. Si nә -
sin dә par la yan “XI be şil li yin  gәnc qvar di ya çı sı”, “So si a lizm ya rı şı nın
qa li bi” döş ni şan la rı әmәk cәb hә sin dә uğur la yo la sal dı ğı il lә rin ya -
di ga rı dır. Xu ra man Әk bә ro va hü nәr vәr zәh mә ti nә gö rә bu il Vә tә nin
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da ha bir mü ka fa tı – “Ә mәk dә igid li yә gö rә” me da lı ilә tәl tif edil miş dir.  
İş lә di yi 7 nöm rә li bri qa da nın uğur la rı il dәn -i lә ar tır. Bri qa da nın

tә rә vәz sa hә lә ri, üzüm bağ la rı hәr möv süm dә el sәr vә ti ilә do lu olur.
Çün ki bu bağ lar da, bu sa hә lәr dә qәl bi ya rat maq eş qi ilә co şan, tor -
pa ğa bağ lı in san lar ça lı şır lar. Ca ri il dә on lar bol mәh sul is teh sal edә -
rәk döv lә tә xey li key fiy yәt li mey vә- tә rә vәz  sat mış lar. Bu әmәk
qә lә bә sin dә Xu ra ma nın da la yiq li töh fә si var dır. Kom so mol çu- gәnc lә -
rin әk sә riy yәt tәş kil et di yi bu bri qa da da әmәk qa baq cıl la rı çox dur. Gül -
na rә Mәm mә do va, Ra hi lә Mir zә ye va, Qәn dab Mus ta fa ye va vә
baş qa la rı tә sәr rü fa tın fәx ri dir lәr.  Tә rә vәz plan ta si ya la rı, üzüm bağ la rı
bu qız- gә lin lә rin hü nәr mey da nı dır. Be cәr dik lә ri ne mәt lәr yal nız su -
dan, tor paq dan vә gü nәş dәn de yil, on la rın hә ra rәt li әl lә rin dәn dә güc
alır. Zәh mә tin bәh rә si ni gör dük cә se vinc dәn da ğa dö nür ürәk lә ri.  

Hәr il min- min ton lar la kәh rә ba mәh sul top la yır bu di ya rın
üzüm çü lә ri. Asan pe şә de yil dir üzüm çü lük. Ba la ca bir la qeyd lik gö rәn
ki mi “kü sür” tә nәk. Kü sür vә bağ ban dan ba rı nı әsir gә yir. Qay ğı, nә -
va ziş gö rәn dә isә züm rüd plan ta si ya la rın ba rı nı- bәh rә si ni yı ğıb- yı ğış -
dır maq ol mur.  

Söh bәt za ma nı tor pa ğın “di li ni” yax şı bi lәn ba ca rıq lı tә sәr rü fat -
çı lar iş -güc lә rin dәn hә vәs lә, il ham la da nış dı lar:  

– İl lә rin tәc rü bә sin dәn yә qin et mi şik ki, üzüm tә nә yi nin hәr zo -
ğu, hәr yar pa ğı öz dәrd -sә ri ni, nә is tә di yi ni yax şı bağ ba na “de yir”.
Dü zü, bu cә hәt dәn bәx ti miz gә ti rib. Mәhz Xu ra man ki mi yax şı bağ -
ban lar la iş lә di yi mi zә gö rә, bri qa da mız hәr il plan ta si ya lar dan is tә ni lәn
mәh su lu gö tü rür. 

Kol xoz ida rә he yә ti nin sәd ri  dә qo çaq azәr bay can lı qı zı ba rә -
dә ağız do lu su da nış dı:  

– Kol xo zu muz  tә sa dü fi ola raq “İn ter na si o nal” ad lan dı rıl ma yıb.
Sö zün әsl mә na sın da kәn di miz bey nәl mi lәl ai lә dir. Bur da müx tә lif mil -
lәt lә rin nü ma yәn dә lә ri ya şa yır, çi yin- çi yi nә iş lә yir, tә sәr rü fa tı mı zın na -
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i liy yәt lә ri ni gün dәn- gü nә ar tır ma ğa sәy gös tә rir lәr. O ki qal dı Xu ra-
 ma na, od par ça sı dır. Key fiy yәt li işi nә, ba ca rı ğı na, qo çaq lı ğı na söz ola
bil mәz. Meh ri ban lı ğı vә sa dә li yi Xu ra ma nı bey nәl mi lәl ai lә miz dә ha mı -
ya sev di rib. Kol xo za gәl di yi gün dәn bü tün tә sәr rü fa tın, kәn din, ca -
ma a tı mı zın qay ğı la rı ilә ya şa yır. Fә al ic ti ma iy yәt çi dir. Adam la ra qar şı
hәs sas vә qay ğı keş dir. Elә bu xü su siy yәt lә ri nә gö rә dә әmәk çi lә ri miz
Xu ra man Әk bә ro va nı Er mә nis tan SSR Ali So ve ti nә de pu tat seç miş lәr.  

Xalq el çi si olan bu gәnc qız hәr an, hәr dә qi qә kәn din qay ğı la rı
ilә ya şa yır. De pu tat Xu ra man dü şü nür, ax ta rır, ta pır, bö yük fә al lıq gös -
tә rir. O, kәnd yol la rı nın as falt laş dı rıl ma sın da, kü çә lә rә elekt rik işı ğı,
şәx si hә yәt lә rә su çә kil mә sin dә se çi ci lә ri nә әlin dәn gә lәn kö mә yi әsir -
gә mir. De pu tat qı zın qay ğı la rı, xalq dan al dı ğı tap şı rıq lar hә lә çox dur
– kәn din ya xın lı ğın da po lik li ni ka- xәs tә xa na bi na sı nın in şa sı, is ti ra hәt
par kı sa lın ma sı, Bö yük Vә tәn mü ha ri bә sin dә hә lak olan la rın şә rә fi nә
ucal dı la caq xa ti rә abi dә si, qaz kә mә ri çә kil mә si, te le fon şә bә kә si nin
ge niş lәn di ril mә si vә bir çox baş qa prob lem lә rin hәl lin dә hәm yer li lә ri
öz nü ma yәn dә lә ri nin kö mә yi ni, mü da xi lә si ni göz lә yir lәr. 

X.Әk bә ro va hәm dә bri qa da kom so mol tәş ki la tı nın ka ti bi dir. O
dә fә lәr lә ra yon kom so mol ko mi tә si nin Fәx ri qra mo ta sı nı al mış dır. 

– On  ikin ci be şil li yin start ilin dә yük sәk gös tә ri ci lә rә na il ol -
duq. Tap şı rıq la rı ye ri nә ye tir mәk üçün var qüv vә miz lә ça lı şı rıq, – de -
yir Xu ra man – ta le yi mi tor pa ğa bağ la dı ğı ma çox şa dam. Ona qo yu lan
әmә yin mü qa bi lin dә in sa nı dö nә- dö nә mü ka fat lan dı rır. 

Bә li, in san zәh mә ti, in san qay ğı sı sa yә sin dә tor paq dan min cür
ne mәt ha sil edi lir. İn san tor pa ğa әyil dik cә, tor paq in sa nı ucal dır.
Hә mi şә dә ucal da caq!  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti 
27 noyabr 1986-cı il, sәh.4
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GÜNƏŞ  ZİRVƏLƏRƏ  
GÜLÜMSƏYİR

Fә sil lә rin ta cı ba har dağ lar di ya rı Kras no se lo ya (Göy çә ma ha lı–
M .S.) ye ni cә qә dәm qo yub. Qış öz qar әtәk lә ri ni ya mac lar dan çә kib
zir vә dә cәm edib. Me şә lәr züm rüd li ba sa bü rü nüb. Gü nәş zir vә lә rә
gü lüm sә yir. ..  

Dağ lar qoy nun da boy atan bu ra yon da bir kәnd var – Cil kәn -
di. Әmәk se vәr adam la rı dağ lar ki mi vü qar lı dır bu kәn din. Be şil lik dәn-
 be şil li yә qә lә bә if ti xa rı ilә ilә ad dım la yan Cil tә sәr rü fa tı nın tü tün çü lә ri
XI be şil lik dә döv lә tә  448,4 ton әvә zi nә 512,7 ton tü tün sa ta raq pla -
nı 114 fa iz ödә miş lәr. Bu yük sәk gös tә ri ci dә la yiq li töh fә si olan әmәk
qәh rә man la rın dan bi ri tü tün çü Na rın gül Qa ra ye va dır.  

VA Lİ DEYN YO LU
Gö zü nü açan dan, hә ya tı dәrk edәn gün dәn ana sı nı әli qa bar lı,

ata sı nı iş ba şın da gö rüb Na rın gül. Yed di öv lad tәr bi yә edәn Hü rü ana
tü tün be cә rir di. Ev dә işin dәn, pe şә sin dәn da nış ma ğı da unut mur du.
Onun söh bәt lә ri qı zı Na rın gü lün qәl bin dә dә rin iz sal mış dı. Ad lı- san lı
tü tün çü Mәs mә Ab ba so va nın Le nin or de ni ilә tәl tif edil mә si kәnd dә
әla mәt dar ha di sә yә çev ril miş di. Hәr ev dә, hәr ocaq da söh bәt on dan
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ge dir di. Hә min ax şam Әli ki şi nin süf rә si ba şın da da söz Mәs mә dәn
düş dü. Elә or da da Na rın gül qә tiy yәt lә bil dir di:  

–  Sa bah dan anam la tü tü nә ge dә cә yәm. Özüm dә gә rәk Mәs -
mә ki mi tü tün çü olam!  

... O vaxt dan çox il lәr ke çib. Na rın gül Qa ra ye va Cil tә sәr rü fa tı -
nın bay raq dar tü tün çü sü nә çev ri lib. Dә fә lәr lә so si a lizm ya rı şı nın qa -
li bi, be şil li yin zәr bә çi si döş ni şan la rı nı alıb. 1975-ci il dә III dә rә cә li
Әmәk Şöh rә ti or de ni ilә tәl tif edi lib. 1979-cu il dә әmәk cәb hә sin dә ki
na i liy yәt lә ri nә gö rә ra yon so ve ti N.Qa ra ye va ya şәx si is ti fa dә üçün
növ bә dәn kә nar mi nik ma şı nı ve rib.  

İl lәr il lә rә ca lan dıq ca sov xoz da Na rın gü lün ye tir mә lә ri nin dә
sa yı ar tıb. Gәnc tü tün çü lәr Ta hi rә Na ma zo va, Sü ca әt Tan rı ver di ye va
bu gün ha mi- tәr bi yә çi lә ri nin adı nı şә rәf lә doğ rul dur lar. Ha zır da qı zı
Cey ran da Na rın gü lün yo lu ilә ge dә rәk tü tün be cә rir. Ana yo lu: Hü rü
– Na rın gül, Na rın gül – Cey ran. Es ta fet da vam edir.  

Be şil lik lә ri qә lә bә әz mi ilә qar şı la yıb, qü rur la yo la sa lan tü -
tün çü Na rın gül il dә 2000-2500 ki loq ram tü tün yar pa ğı tәh vil ve rir.
Ötәn be şil li yin hәr bir ili ni uğur la ba şa vu ran N.Qa ra ye va 1985-ci il dә
re kord mәh sul – 854 ki loq ram mü qa bi lin dә 3186 ki loq ram tü tün yığ -
mış dır. Bü töv lük dә o, on bi rin ci be şil lik dә 3908 ki loq ram әvә zi nә
12346 ki loq ram tü tün yar pa ğı tәh vil ve rә rәk, bir be şil lik dә üç be şil li -
yin nor ma sı nı ye ri nә ye tir miş dir. Әh sәn bu hü nә rә, әh sәn, Na rın gül!  

ADİ, BӘN ZӘR SİZ SӘ HӘR LӘR 
Hәr sә hәr Na rın gül rә fi qә lә ri Mid va rı Ma za no va, Ta ma ra Za ma -

no va, Göv hәr Al lah ver di ye va, Dos tu El ya zo va ilә bir lik dә tü tün sa hә -
lә ri nә yol la nır. Sә hәr lәr adi sә hәr lәr dir. La kin heç bi ri di gә ri nә
bәn zә mir. Hә rә si nin öz gö zәl li yi, öz qay ğı la rı var. .. 

Pa yız dan şum lan mış plan ta si ya lar yaz açı lan ki mi tü tün çü lә ri öz
qoy nu na alır. Sa hә lәr aq ro tex ni ki qay da da güb rә lә nir, ha zır la nır. İş lә ri
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tәc rü bә li әmәk çi lәr apa rır.  
N.Qa ra ye va özü xid mәt et di yi iki şü şә lik dәn baş qa, kö nül lü ola -

raq on şü şә li yә dә ba xır, cü cәr ti alı nan yer lәr dә bit ki lә rә qay ğı ilә qul-
 luq edir. Ya xın gün lәr dә hә min şi til lәr sa hә lә rә kö çü rü lә cәk dir.  

Na rın gül Qa ra ye va de yir:  
– Ra yo nu mu zun tә bii şә ra i ti tü tün çü lü yün in ki şa fı üçün çox әl -

ve riş li dir. Әl әmә yi çox ol sa da, tü tün çü lük gә lir li sa hә dir, biz әmәk çi -
lә rin mad di ri fa hı na yax şı tә sir edir. Bü tün kәnd zәh mәt keş lә ri ki mi,
biz tü tün çü lәr dә par ti ya mı zın XXVII qu rul ta yı nın qar şı ya qoy du ğu vә -
zi fә lә rin ye ri nә ye ti ril mә si nә ça lı şı rıq. Sü rәt be şil li yi nin bi rin ci ilin dә
mәn dә 3500 ki loq ram tü tün yar pa ğı is teh sal et mә yi öh dә mә gö tür -
mü şәm. Gә rәk bu im ta han dan da al nı a çıq, üzü ağ çı xaq!  

Biz sә nә ina nı rıq. Sü rәt be şil li yi nin hәr ili ni re kord gös tә ri ci lәr -
lә yo la sa la ca ğı na әmi nik, Na rın gül!  

EL ANA SI
Әmә yi lә eli nin -o ba sı nın gö zün dә uca lan N.Qa ra ye va fә al ic ti -

ma iy yәt çi ki mi dә xal qın dә rin hör mә ti ni qa zan mış dır. Kәnd dә, ra yon -
da ki mi din dir dik sә ha mı sı bi ra ğız dan: – Na rın gül bi zim fәx ri miz dir,
sö zün әsl mә na sın da el ana sı dır! – de di. Yal nız tü tün be cәr mәk lә ki -
fa yәt lәn mә yәn bu hü nәr vәr qa dın sov xo zun bü tün iş lә rin dә can la-
 baş la iş ti rak edir. Hәt ta za ra fat la de yir lәr ki, Na rın gül fer ma da yem
böl gü sü nә nә za rәt çi tә yin edi lәn dәn bә ri mal lar kö kә lib.  

İl lәr dәn bә ri Cil kәnd So ve ti nin de pu ta tı vә zi fә si ni şә rәf lә
ye ri nә ye ti rәn N.Qa ra ye va hәm dә kәnd dә yol daş lıq mәh kә mә -
si nin sәd ri dir.  

Mәk tәb va li deyn ko mi tә si nin sәd ri ki mi dә N.Qa ra ye va nın qay -
ğı la rı çox dur. Va li deyn lә ri mәk tәb tәd bir lә ri nә cәlb et mәk. .. Mü әl lim–
 şa gird –va li deyn üç lü yü nün möh kәm әla qә sax la ma sı na sәy
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gös tәr mәk, bir növ mәk tәb lә ai lә lәr ara sın da kör pü ya rat maq. .. 
Na rın gül Qa ra ye va nın çox şa xә li fә a liy yә ti ilә ta nış ol duq ca, zәn -

gin hә yat das ta nı nı vә rәq lә dik cә hey rәt lәn mә yә bil mir sәn: bir qa dın,
özü dә Vә tәn çün sәk kiz öv lad bö yü dәn ana bu qә dәr işin öh dә sin dәn
ne cә gә lir?!  Bu el ana sı ne cә tü kәn mәz ener ji yә ma lik dir! ..  

*** 
Gü nәş zir vә lә rә gü lüm sә yir. Bir dә әmә yin zir vә si ni fәth et miş

dağ vü qar lı in san la ra. Öm rü nün gü nәş pa yı çox ol sun, Na rın gül ba cı!
Qәl bi nin hә ra rә ti, әl lә ri nin sü rә ti azal ma sın. İş lә, ya rat! Se vin dir bi zi
әf sa nә yә bәn zәr hü nә rin lә!  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
13 may 1986-cı il, sәh. 2
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NƏCİB PEŞƏ
13 il dir ki, Tә ra nә Meh di ye va Ye re van da kı M.F.A xun dov adı na 9

nöm rә li or ta mәk tәb dә in gi lis di li ni tәd ris edir. Öz nә cib pe şә si ni se -
vәn, mü әl lim adı ilә fәxr edәn Tә ra nә mü әl li mә fәn ni ni xü su si hә vәs -
lә öy rә dir. Kol lek ti vin dә rin rәğ bә ti ni qa zan mış gәnc mü әl li mә da im
ax ta rış da dır, xa ri ci di lin tәd ri sin dә әn ye ni me tod vә üsul lar ara yır- ta -
pır. Şa gird lә rә düz gün tә lәf füz vәr diş lә ri aşı la maq üçün maq ni to fon
ya zı la rın dan, in gi lis di lin dә tәş kil edil miş sәh nә cik lәr dәn, ek skur si ya -
lar dan ge niş is ti fa dә edir. Ma raq lı tәd bir lәr dә öy rә di lәn ye ni söz vә
ifa dә lәr da ha yad da qa lan olur, şa gird ha fi zә sin dә si lin mәz iz bu ra xır.
“A i lә dә”, “Yad şә hәr dә”, “Mu zey dә”, “Eks kur si ya za ma nı” möv zu lu tәd -
bir lәr bir növ ta ma şa- dәrs, sәh nә cik xü su siy yә ti da şı yır, di li mә nim sә -
mәk dә şa gird lә rә çox kö mәk edir.  

T.Meh di ye va be lә de yir:  
– İn gi lis di li bey nәl xalq dil dir. Şa gird lә ri mә bu di li mü kәm mәl

öy rәt mәk әn bö yük ar zum dur. Gör kәm li rus pe da qo qu Uşins ki şa gir -
di mә şә lә bәn zә dә rәk qeyd et miş dir ki, bu mә şә li alış dır maq mü әl li -
min vә zi fә si dir. Әgәr mәn bö yük sә lә fi min bu tә lә bi nә qis mәn dә ol sa
әmәl edә bil mi şәm sә xoş bәx tәm.  

Bә li, sәn xoş bәxt sәn, Tә ra nә mü әl li mә. Ona gö rә xoş bәxt sәn
ki, gәnc nәs lin tә lim- tәr bi yә si nә  hәsr et di yin ömür son suz dur. Çün ki
mü әl lim öm rü bit mir, tü kәn mir. O, şa gird lә ri nin öm rün dә da vam edir.  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
4 oktyabr 1986-сı il, sәh.3  
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ŞAGİRDLƏRİN SEVİMLİSİ 
– Şa gird lә ri ni zin si zә qar şı mә hәb bә ti nin sir ri nә dә dir? Axı, ri -

ya ziy yat ki mi çә tin bir fәn ni şa gird lә rә sev dir mәk, üs tә lik on la rın mә -
hәb bә ti ni qa zan maq hәr mü әl li mә nә sib ol mur. .. 

–Ü rә yi mi uşaq la ra ve ri rәm. On la rı özüm dәn çox se vi rәm! –de -
yә sә mi miy yәt lә dil lәn di.  

Nә cib pe şә si nә ürәk dәn bağ la nan Su si lә Ab ba so va 18 il dir ki,
ma a rif cәb hә sin dә ça lı şır. Qәl bi nin hә ra rә ti ni, göz lә ri nin nu ru nu dam -
la- dam la şa gird lә ri nin yo lu na çi lә yir. S.Ab ba so va fәn ni ni xü su i si hә -
vәs lә, tәm kin lә tәd ris edir. Tü kәn mәz gәnc lik ener ji si ilә ça lı şa raq
da im ara yıb -ax ta rır, müx tә lif möv zu la rın öy rә dil mә sin dә ye ni- ye ni me -
tod vә üsul lar dan is ti fa dә edir. Әmәk se vәr mü әl li min sә yi gö zәl nә ti -
cә lәr ve rir. İl lәr il lә rә ca lan dıq ca onun ye tir mә lә ri ara sın da ri ya ziy yat
mü әl lim lә ri nin, mü hәn dis lә rin, dә qiq el mlәr sa hә sin dә iş lә yәn di gәr
mü tә xәs sis lә rin sa yı ar tır. Yük sәk pe şә us ta lı ğı na ma lik, pe da qo ji mә -
ha rә ti ilә fәrq lә nәn Su si lә Ab ba so va dә fә lәr lә res pub li ka Ma a rif Na zir-
 li yi nin qra mo ta la rı na la yiq gö rül müş, 1986-cı il dә isә “Ә mәk dә
fәrq lәn mә yә gö rә” me da lı ilә tәl tif olun muş dur.  

–  Mü әl lim li yi tә sa dü fәn mi se çib si niz, yox sa mü әy yәn bir sә bә -
bi var dır?  

–  Dü zü, bu su a la konk ret ca vab ver mәk dә çә tin lik çә ki rәm.
Heç vaxt unu da bil mә di yim bir mü әl li mim olub – Yaz gül mü әl li mә.
Mәk tә bi miz dә qa dın mü әl lim lәr az lıq tәş kil edir di. Yaz gül mü әl li mә o
qә dәr gö zәl, o qә dәr nә cib,  o qә dәr mә dә ni bir qa dın idi ki, ha mı mız
ona va leh ol muş duq. Mә nә elә gә lir di ki, ona bәn zә mәk üçün müt lәq
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mü әl lim ol maq la zım dır. Elә bu ar zu -is tәk bağ la dı mә ni mü әl lim li yә!..
Bir dә ic ti mai iş lә rә bö yük ma ra ğım var idi. Dәrs dәn son ra bir ba şa pi-
 o ner ota ğı na qa çar, tәd bir lә rin ha zır lan ma sın da ya xın dan iş ti rak edәr -
dim. Mәk tәb dәn ay rıl maq is tә mәz dim.  

Be lә cә, par ta ar xa sın da cü cә rәn ar zu lar Su si lә ni Ki ro va bad
(Gәn cә – M.S.) Pe da qo ji İn sti tu tu na apa rıb çı xar dı. Qi ya bi yol la ali
tәh sil alan gәnc qız mü әl lim li yә baş la dı. İlk gün dәn qәl bәn uşaq la ra,
doğ ma evi he sab et di yi mәk tә bә bağ lan dı. Ha zır da S.Ab ba so va Ma -
sis ra yo nun da kı (Zәn gi ba sar ra yo nu – M.S.) Sa yat- No va kәnd or ta
mәk tә bin dә iş lә yir. İl lәr dәn bә ri ta le yi ni bu tәh sil oca ğı na bağ la yan
Su si lә mü әl li mә ic ti mai iş lә rә can yan dı rır, bü tün sa hә lәr dә fә al lıq la
ça lı şır. Mәk tәb ilk par ti ya tәş ki la tı nın ka ti bi ki mi dә onun qay ğı la rı çox-
 dur. Azәr bay can lı, er mә ni vә kürd ba la la rı nın tәh sil al dı ğı bey nәl mi lәl
mәk tәb dә şa gird lә rin hәr bi- vә tәn pәr vәr lik vә bey nәl mi lәl çi lik ru hun -
da tәr bi yә olun ma sı par ti ya tәş ki la tı nın diq qәt mәr kә zin dә dir.  

– Mәk tәb is la ha tı nın tә lәb lә ri ilә әla qә dar nә ki mi tәd bir lәr hә -
ya ta ke çir mi si niz?  

– Bu sa hә dә gö rü lә si iş lә ri miz çox dur. İlk növ bә dә al tı yaş lı
uşaq la rı mәk tә bә cәlb et miş, on lar üçün is la ha tın әsas tә lәb lә ri nә mü-
 va fiq şә ra it ya rat mı şıq. Mәk tәb is la ha tı nın әsas tә lәb lә rin dәn bi ri şa -
gird lә rin әmә yә ha zır lan ma sı, on la rın pe şә yö nü mü mә sә lә si dir.
Bu nun la әla qә dar ola raq VI I I–X si nif lәr dә oxu yan 25 şa gird dәn iba -
rәt şa gird -is teh sa lat bri qa da sı tәş kil et mi şik. Bri qa da ya mәn rәh bәr -
lik edi rәm. Bu il 11 hek tar sa hә gö tür müş dük. Şa gird lә ri miz hә min
sa hә ni bö yük hә vәs lә әkib- be cәr di lәr. 6 hek tar da kar tof, 3 hek tar da
çu ğun dur, 2 hek tar da isә kә lәm ye tiş dir dik. Sa hә lәr dәn yük sәk key -
fiy yәt li bol mәh sul top la dıq. Әmә yi nin bәh rә si ni gö rәn uşaq la rın se -
vin ci aşıb- da şır dı. Bir cә hә ti xü su si qeyd et mәk is tә yi rәm ki, әmәk
mey da nı tәh sil dә qa baq cıl ol ma yan oğ lan vә qız la rın qa bi liy yә ti ni dә
üzә çı xa rır, on la rın gә lә cәk hә yat yo lu nun mü әy yәn lәş mә sin dә mü -
hüm rol oy na yır. Mü şa hi dә et mi şәm ki, dәrs lә rә ha zır gәl mә yәn, zә if



348

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

oxu yan şa gird lәr be lә sa hә dә öz lә ri ni in ti zam lı apa rır, var qüv vә lә ri ilә
iş lә yir lәr. Bri qa da mı zın üz vlә rin dәn Rәh man Nә cә fov, Yaz gül Sa dı qo -
va, Fә ri dә Na ğı ye va, Asәf Hә sә nov, Şә la lә Ağa ye va, Ba har Hü sey no -
va nü mu nә vi iş lә ri ilә fәrq lәn di lәr.  

Hәr sә hәr hә vәs lә mәk tә bә yol la nan, şa gird lә rin yı ğın- yı ğın su -
al la rı na sәbr lә ca vab ve rәn Su si lә mü әl li mә  çә tin pe da qo ji iş lә ya na -
şı ra yo nun ic ti ma i- si ya si hә ya tın da da fә al iş ti rak edir. O, kәnd
So ve ti nin de pu ta tı, Ni za mi kәnd So ve ti İc ra iy yә Ko mi tә si nin üz vü dür.
Se çi ci lә rin tap şı rıq la rı nı ye ri nә ye tir mәk üçün var qüv vә si ilә ça lı şır.  

Res pub li ka mü әl lim lә ri nin V qu rul ta yın da   bö yük eti mad gös -
tә rә rәk Su si lә Ab ba so va nı Ümu mit ti faq mü әl lim lәr qu rul ta yı na nü ma -
yәn dә seç miş lәr. Bu ba rә dә o, hә yә can la da nı şır:  

– Öl kә mü әl lim lә ri nin ali mәc li si nә nü ma yәn dә se çil mә yim mә -
ni çox se vin di rir. Әmi nәm ki, bir pe da qoq ki mi mә ni vә hәm kar la rı mı
dü şün dü rәn su al la ra qu rul tay da ca vab ta pa ca ğam. Bu bö yük eti ma -
dın mü qa bi lin dә isә da ha yax şı iş lә mә li, ye ni dәn qur ma döv rü nün tә -
lәb lә ri ilә ayaq laş ma lı yam.  

– Sә nә gә lә cәk pe da qo ji fә a liy yә tin dә mü vәf fә qiy yәt lәr ar zu la -
yı rıq, Su si lә!  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
3 oktyabr 1987-ci il, sәh.4 
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MÜƏLLİM – MÜHAZİRƏÇİ 
Öm rü nün ya rı dan ço xu nu gәnc nәs lin tә lim- tәr bi yә si nә hәsr et -

miş Rza Ta ğı yev 36 il dir ki, xә ri tә önün dә da ya nır. 36 il dir ki, Rza mü -
әl lim әlin dә ki çu bu ğun ahәs tә hә rә kә ti ilә dö nә- dö nә “Ha ra dan
baş la nır Vә tәn” su a lı na ca vab ve rir. Vә tәn tor pa ğı nı qa rış- qa rış, di yar-
 di yar ta nı dır, sev di rir mәk tәb li ba la la ra. 

1951-ci il dә Ba kı da Azәr bay can Döv lәt Pe da qo ji İn sti tu tu nu bi -
ti rәn R.Ta ğı yev mә na lı bir ömür yo lu keç miş dir. Ba kı şә hә rin dә pe da -
qo ji fә a liy yә tә baş la yan gәnc Rza az son ra doğ ma Er mә nis ta na
qa yı dır. Ma sis (qә dim Ulu xan lı, keç miş Zәn gi ba sar – M.S.) ra yo nu nun
Qa ra qış laq (so vet döv rün dә ki – Dost luq) kәnd mәk tә bin dә mü әl lim -
lik edir.  

Ye re van şә hә rin dә ki Mә şә di Әziz bә yov adı na sәk ki zil lik mәk -
tәb dә dәrs de di yi il lәr Rza Ta ğı ye vin pe da qo ji fә a liy yәt sal na mә sin dә
әsas yer tu tur. Uzun il lәr bu ra da ta rix- coğ ra fi ya fәn lә ri ni tәd ris edәn
Ta ğı yev yüz lәr lә oğ lan vә qı za dә rin bi lik ver miş dir. O, mәk tәb li lә rin
hә ya ta ha zır lan ma sın da var qüv vә si ni sәrf et miş dir. Ha zır da Ye re van -
da kı M.F.A xun dov adı na or ta mәk tәb dә dәrs de yәn Rza mü әl lim
gәnc lik hә vә si ilә iş lә yir. O, yal nız pe da qo ji fә a liy yәt lә ki fa yәt lәn mә -
yә rәk mәk tә bin ic ti mai hә ya tın da ya xın dan iş ti rak edir. Bu gün Axun-
 dov adı na mәk tәb dә ke çi ri lәn elә bir tәd bir yox dur ki, Rza mü әl lim
or da fә al iş ti rak et mә sin. 

R.Ta ğı yev  “Bi lik” cә miy yә ti nin üz vü dür. Özü nә mәx sus iş me to -
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du olan fә al mü ha zi rә çi ni tez- tez әmәk kol lek tiv lә rin dә, zәh mәt keş lәr
ara sın da gör mәk olur. Mü ha zi rә va si tә si lә tәb li ğa ta mü hüm әhә miy -
yәt ve rәn Rza mü әl lim mәt bu a tı mün tә zәm su rәt dә iz lә yir, mә ru zә lә -
rin möv zu su nu әv vәl cә dәn dә qiq lәş di rir. Möv zu nu konk ret şә kil dә yer li
şә ra it lә,  gü nün tә lәb lә ri ilә әla qә lәn dir di yi nә gö rә söh bәt lә ri hә mi şә
din lә yi ci lә rә xoş tә sir ba ğış la yır. Mә ru zә lә rә ha zır la şar kәn pe da qo ji
tәc rü bә sin dәn dә ge niş is ti fa dә edәn R.Ta ğı yev va li deyn lәr qar şı sın -
da çı xış edәr kәn gәnc lә rin hәr bi- vә tәn pәr vәr lik, bey nәl mi lәl çi lik ru -
hun da tәr bi yә olun ma sı üçün gә rәk li töv si yә lәr ve rir.  

Rza mü әl lim hәm dә gö zәl ai lә baş çı sı dır. Hә yat yol da şı Ta ma -
ra nın, qı zı Ta mel la nın da pe da qo ji tәh sil lә ri var. Müs tә qil hә ya ta qә -
dәm qoy muş Ta mel la ata sı nın yo lu nu tu tub – mü әl lim dir, mu si qi dәr si
tәd ris edir. Oğul la rı Ra miq Mosk va da ali tәh sil alır, Na miq isә or du sı -
ra la rın da xid mәt edir. Kras no yarsk di ya rın dan tez- tez әs gәr Na mi qin
xoş sә da sı gә lir. 

Rza mü әl lim de yir:  
– Mü әl lim lik şә rәf li pe şә dir. Dәrs de di yi miz hәr bir şa gird bi zә

doğ ma öv la dı mız qә dәr әziz dir. Hәr dә fә mü әl lim lәr ota ğın dan jur nal
әlin dә çı xan dü nәn ki şa gird lә rim Na i lә Әli ye va nı (fi zi ka mü әl li mi), Ro -
za Zey na lo va nı (dil -ә dә biy yat mü әl li mi) gör dük cә fә rә him ye rә- gö yә
sığ mır. Bu gün biz ey ni kol lek tiv dә, çi yin- çi yi nә iş lә yi rik. Bun dan bö -
yük se vinc, mü ka fat nә ola bi lәr?!  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
26 mart 1987-ci il, sәh.3 
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SABAHIN SORAĞINDA
Son zәng gü nü Ye re van da kı M.F.A xun dov adı na  9 nöm rә li or -

ta mәk tә bin dәh li zin dә sә fәr bә re di ci şü ar lar diq qә ti cәlb edir: “İ yu nun
1-i im ta han la rın bi rin ci gü nü dür”, “İm ta han lar dan “4” vә “5” qiy mәt -
lәr al ma ğa ça lı şın! ”. Bu şü ar lar şa gird lә ri dә rin bi lik lә rә yi yә lәn mә yә
ça ğı rır. Mәs lә hәt sa at la rı cәd vә li dә mәk tәb dә  ge dәn qay nar iş dәn
xә bәr ve rir. Bu ra da iş lә yәn mü әl lim lә rin әk sә riy yә ti ali tәh sil li dir. Dәrs -
lәr ka bi net üsu lu ilә tәd ris olu nur, zәn gin la bo ra to ri ya, ema lat xa na, ki -
tab xa na var dır. Tәh si lin mәz mu nu na, onun ide ya- nә zә ri tә ma yü lü nün
güc lәn di ril mә si nә qay ğı ar tı rıl mış dır. 

Hә ya tın as ta na sın da du ran onun cu lar la söh bәt et dik, on la rın
rәn ga rәng ar zu lar dün ya sı na düş dük.  

Kә ma lә Mir zә ye va – Uni ver si te tin fi lo lo gi ya fa kül tә si nә qә bul
olun maq ar zu sun da yam. Bә dii ki tab la rı se vi rәm.  

El şad Hә sә nov – Po li tex nik in sti tu tun da oxu maq is tә yi rәm. Mü -
hәn dis ol maq hәs rә tin dә yәm. 

Әk bәr Әli yev – Hәr bi mәk tә bә qә bul olun maq üçün gü cü -
mü sı na ya ca ğam. Vә tә nin ayıq- sa yıq mü da fi ә çi si ol maq әn bö -
yük ar zum dur. 

Ra hib Rüs tә mov – Uşaq lıq dan ata ma iş za ma nı ta ma şa edәn -
dә bö yük zövq al mı şam. Mәn dә atam ki mi tә mir çi ol maq is tә yi rәm.  

Qön çә Mәm mә do va – Dәr zi yә hör mә tim var. Bi çib- tik mә yә çox
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hә vәs li yәm. Әmәk mey da nı mә nim yo lu mu göz lә yir. 
Nә ha yәt, şa gird lә rin il lәr dәn bә ri hәs rәt lә, hә vәs lә göz lә dik lә ri

son zәn gin sә si eşi dil di. Bu zәn gin sә sin dә ça ğı rış – sa ba hın so ra ğın -
da olan gәnc lә ri iş lә mә yә, oxu ma ğa, ya rat ma ğa, qo ru ma ğa sәs lә yәn
ça ğı rış var dı. Mәk tә bin di rek to ru Adil Sü ley ma nov onun cu la ra im ta-
 han lar da mü vәf fә qiy yәt, hә yat da can sağ lı ğı  ar zu la dı. Mü әl lim lәr dәn
Mәm mәd Sü ley ma nov, Sü sәn Mir zә ye va, Zey nәb Na ğı ye va, Nә ci bә
Hә sә no va vә baş qa la rı öz doğ ma öv lad la rı ki mi sev dik lә ri mә zun la ra
uğur lar di lә di lәr. 

X si nif şa gird lә ri Kә ma lә Mir zә ye va vә Sol maz Mәm mә do va çı -
xış edә rәk bil dir di lәr ki, doğ ma mәk tәb dәn ay rıl saq da, hә mi şә ürә yi -
 miz bu ra da ola caq, tә lim- tәr bi yә miz dә әmәk sәrf etmiş mü әl    lim lә ri mi zi
heç vaxt unut ma ya ca ğıq.  

Hә yә can dan do ğan bir an lıq sü ku tu sa lo na da xil olan bi rin ci lә -
rin hay- küy lü ad dım sәs lә ri poz du. Üz -gö zün dәn se vinc ya ğan kör pә -
lәr әl lә rin dә ki çi çәk dәs tә lә ri ni onun cu la ra tәq dim et di lәr.  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti 
28 may 1983-cü il, sәh.4
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AL  BAYRAQ  DALĞALANIR
Mәk tәb li ya yı da vam edir. Züm rüd me şә lә rin qoy nun da, sә fa lı

dağ la rın dö şün dә yer lә şәn pi o ner dü şәr gә lә ri üzә rin dә ye nә dә al
bay raq dal ğa la nır. Hәr tә rәf dә uşaq la rın şәn qәh qә hә lә ri eşi di lir. Min -
lәr lә fәh lә, kәnd li, zi ya lı ba la sı dü şәr gә lәr dә din cә lir, mә na lı is ti ra hәt
edir. Res pub li ka mız da sta si o nar pi o ner dü şәr gә lә ri ilә ya na şı, şә hәr -
tip li dü şәr gә lәr, әmәk vә is ti ra hәt dü şәr gә lә ri dә fә a liy yәt gös tә rir.
Var de nis ra yo nu nun (qә dim Göy çә ma ha lı –  M.S.) Ki çik Mәz rә kәn -
din dә ki dü şәr gә dә be lә lә rin dәn dir.  

***  
- Dru ji na, düz lәn! Fa ra ğat! Man qa baş çı la rı ra por ta! 
Ra port ve rәn lә rin sә si cin gil dә yir. Tә bil lәr sәs lә nir. Pi o ner şey -

pu ru nun sә da la rı al tın da al bay raq qal dı rı lır. Qay nar hә yat la çağ la yan
dü şәr gә gün lә rin dәn bi ri baş la yır. .. 

Ki çik Mәz rә dә ki әmәk vә is ti ra hәt dü şәr gә si M.P.Va qif adı na or -
ta mәk tә bin nәz din dә yer lә şir. Mәk tә bin id man za lı vә mey dan ça sı, ki -
tab xa na vә ema lat xa na sı uşaq la rın ix ti ya rı na ve ril miş dir. Pi o ner vә
mәk tәb li lә rin mә na lı is ti ra hә ti üçün dü şәr gә dә möv sü mә mü tә şәk kil
baş lan mış dır. Tәd bir lәr proq ra mı rәn ga rәng dir. Bu ra da yu xa rı si nif şa -
gird lә ri is ti ra hәt et mәk lә ya na şı, hәm dә kol xoz әmәk çi lә ri nә ya xın dan
kö mәk lik gös tә rir lәr. Bu il dü şәr gә dә is ti ra hәt edәn pi o ner vә kom so-
 mol çu lar kol xo zun 6 hek tar çu ğun dur sa hә si ni be cәr mә yi, 200 hek tar
sa hә nin otu nu top la ma ğı öh dә yә gö tür müş lәr. Әmәk sa at la rın da
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mәk tәb li lәr qar ğı da lı, çu ğun dur be cә rir, tü tü nün ala ğı nı vu rur, sa hә -
lә rin da şı nı tә miz lә yir lәr.  

Dü şәr gә dә hәr növ bә nin so nun da “Mә nim әmә yim res pub li ka -
nın әmә yi nә qo vu şur” de vi zi al tın da kol xoz da gö rül müş iş lә ri ye kun -
laş dı ran top lan tı ke çi ri lir. Bi rin ci növ bә nin qa baq cıl la rı - Müş fi qә
İb ra hi mo va, Ri ta Mu sa ye va, Qur ba ni Nә cә fov, Ya şar Rüs tә mov, Val -
ya Mәm mә do va vә baş qa la rı dü şәr gә rәh bәr li yi tә rә fin dәn qra mo ta
al mış lar. 

İs ti ra hәt sa at la rın da dü şәr gә dә ma raq lı, rәn ga rәng tәd bir lәr
ke çi ri lir. Söh bәt za ma nı qız lar vә oğ lan lar ma raq lı ke çәn yay is ti ra hә -
tin dәn da nış dı lar.  

Ley la Mәm mә do va: Dü şәr gә dә ke çәn gün lә ri miz unu dul maz -
dır. Mә nә әn çox xoş gә lәn tәd bir lәr te ma tik sә hәr cik lәr, vik to ri na lar,
bir dә ki tab mü za ki rә lә ri dir.  

İs ma yıl İb ra hi mov: Әmәk qa baq cıl la rın dan sa ğı cı Köv sәr Qu li -
ye va vә Qır mı zı Әmәk Bay ra ğı or den li Hә mid Zey na lov la gö rü şü müz
çox sә mә rә li ol du.  

El şәn Әlәs gә rov: Dost luq, bey nәl mi lәl çi lik, hәr bi vә tәn pәr vәr -
lik möv zu sun da ke çir di yi miz söh bәt lәr mә ni da ha çox ma raq lan dı rır.  

Ta ma ra Hü sey no va: Ek skur si ya lar әn çox xo şu ma gә lәn tәd bir -
lәr dәn dir. Be lә tәd bir lәr za ma nı yol daş la rı mı zı da ha ya xın dan ta nı yır,
bir- bi ri mi zin xa siy yә ti nә bә lәd olu ruq.  

Aşıq lar yur du Göy çә ma ha lın da po e tik sö zә mә hәb bәt son suz-
 dur, tü kәn mәz dir. Dü şәr gә dә şe ir ge cә lә rin dә tez- tez Aşıq Alı nın, Aşıq
Әlәs gә rin in cә ruh lu qoş ma la rı sәs lә nir. S.Vur ğu nun, B.Va hab za dә nin
müd rik po e zi ya sı, V.Ma ya kovs ki nin mü ba riz şe ir lә ri qәlb lә ri fәth edir.
Şe ir de yәn lәr ara sın da Svet la na Qa sı mo va xü su si lә fәrq lә nir.  

Kon sert lәr dә ba la ca Za u run oxu du ğu mәk tәb li mah nı la rı qәlb
ox şa yır. Va li dә Nә cә fo va nın ifa sın da “Qә şәng dir”, “Cey ran” mah nı la rı



355

V Fəsil.  YURDDAŞLARIMIZ

hә ra rәt lә qar şı la nır. Xa qa ni Rza yev gi ta ra nı, Na tiq Ab dul la yev qar mo -
nu mә ha rәt lә dil lәn di rir.  

Dü şәr gә dә dil -ә dә biy yat mü әl li mi Mәş di Sa dı qov la nәğ mә mü -
әl  li mi Akif Bin nә to vun rәh bәr li yi al tın da sәh nә cik lәr ha zır la nır. Mәk tәb -
li lәr M.F.A xun do vun “Ha cı Qa ra” pye sin dәn par ça la rı sәh  nә lәş dir miş lәr.
Uğur la oy na nı lan ta ma şa al qış lar la qar şı lan mış dır. Son  ra S.Vur ğu nun
“Va qif” pye sin dәn ha zır lan mış par ça lar gös tә ril miş dir. 

Mü әl lim lәr lә söh bәt et dik. Bә dәn tәr bi yә si mü әl li mi Әk raf Hüm -
mә tov de di: 

- Uşaq la ra әn çox xoş gә lәn id man ya rış la rı dır. Ya rış la rı mız
“Ü mid start la rı” ad la nır. Qa lib lә rә xa ti rә hә diy yә lә ri ve ri lir. Şah mat ya -
rış la rı nın qa li bi Vü qar Hü sey nov mü ka fat lan dı rıl mış dır.  

Dü şәr gә rә i si Ba har İs ma yı lo va de di ki, hәr il möv süm әr zin dә
dü şәr gә miz dә 200 nә fәr pi o ner din cә lir. Kol xoz hәm kar lar tәş ki la tı nın
he sa bı na hәr gün uşaq la ra pul suz ye mәk ve ri lir. Va li deyn ko mi tә si nin
üz vlә ri, de pu tat lar vә kәnd so ve ti nin sәd ri ilә bir lik dә dü şәr gә dә vax -
ta şı rı yox la ma lar ke çi ri rik. Dәs tә rәh bәr lә ri Zi na i da Ta ta rint se va nın vә
Za kir Mus ta fa ye vin iş plan la rı tәd bir lәr lә zәn gin dir. Ça lı şı rıq ki, dü şәr -
gә gün lә ri mәk tәb li lә rin xa ti rә lә rin dә әn çox yad da qa lan sә hi fә ol sun.  

- İs ti ra hә ti niz uğur lu ol sun, әziz ba la lar! Yo rul ma ya sı nız,
mü әl lim lәr!   

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti 
7 avqust 1984-cü il, sәh.4
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*Yazı ixtisarla verilir. 
Qeyd: 1986-cı il dә Kras no se lo Ra yon Par ti ya Ko mi tә si nin tә li mat çı sı İra dә

Ha cı ye va vә Ra yon İc ra iy yә Ko mi tә si mә dә niy yәt şö bә si nin mü di ri H.K. ilә bir gә
ke çir di yi miz hә min reyd dәn bә zi qeyd lә ri bu ki ta ba da xil et mәk dәn  mәq sә di miz
so vet ha ki miy yә ti nin son il lә rin dә Er mә nis tan da kı Azәr bay can kәnd lә ri nin vә ziy yә ti
ba rә dә ta ri xi mә lu mat la rı nә sil lә rә ötür mәk dir. 

GÜNÜN  TƏLƏBLƏRİ
SƏVİYYƏSİNƏ* 

Hә yat dur ma dan in ki şaf edir, adam la rın hә yat tәr zi gün dәn- gü -
nә yax şı la şır. Bu gün kәnd zәh mәt ke şi te at ra, ki no ya, kon ser tә, id-
 ma na bö yük ma raq gös tә rir, asu dә vax tı nı da ha sә mә rә li ke çir mәk
is tә yir. Bü tün bun lar kәnd yer lә rin dә ki mә dә niy yәt ocaq la rı qar şı sın -
da yük sәk tә lәb lәr qo yur. Әha li nin mә dә ni is ti ra hә ti nin tәş ki li, asu dә
vax ta diq qәt vә qay ğı bu gün öl kә miz dә bü tün tәş ki lat la rın fik ri ni mәş -
ğul edәn ak tu al mә sә lә dir. La kin fakt lar dan gö rün dü yü ki mi, yer lәr dә
bu haq lı vә prin si pi al tәn qid dәn çox lәng nә ti cә çı xa rır lar.

Ar da nış da vә Cil dә (qә dim Göy çә ma ha lı, so vet döv rün dә ki
Kras no se lo ra yo nu nun kәnd lә ri – M.S.) klub lar da apa rı lan iş, әha li nin
mә dә ni tәr bi yә si, asu dә vax tı nın tәş ki li xey li yax şı sә viy yә dә dir. Ar da -
nış kәn din dә ki xalq çal ğı alәt lә ri an samb lı nın, dram dәr nә yi nin so ra -
ğı qon şu kәnd lә rә dә ça tıb. Us ta lıq la ha zır lan mış te atr ta ma şa la rı
әha li nin rәğ bә ti ni qa za nır. Kәnd dә id ma nın in ki şa fı na da ge niş yer ve -
ri lir. İd man me to dis ti Әli Ab dul la ye vin bi la va si tә rәh bәr li yi vә tәş ki -
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lat çı lı ğı sa yә sin dә şah mat, fut bol vә vo ley bol ya rış la rı ke çi ri lir. Bu ya -
rış lar öz әt ra fın da xey li hә vәs ka rı bir lәş di rir. Ra yon ic ra iy yә ko mi tә si
mә dә niy yәt şö bә si nin mü di ri H.K. da qeyd et di ki, Ar da nış da mә dә -
niy yәt işi, asu dә vax ta qay ğı ra yon miq ya sın da yük sәk sә viy yә dә dir.  

Ağ bu laq sov xo zu ra yo nun iri tә sәr rü fat la rın dan dır. Sov xo zun
gә li ri il dәn -i lә ar tsa da, kәn din mә dә ni si ma sın da dә yi şik lik nә zә rә
çarp mır. Mә dә niy yәt oca ğı nı – klub- ki tab xa na nın yer lәş di yi bi na nı mә -
dә niy yәt ob yek ti ad lan dır maq düz gün ol maz dı. Bu ra da asu dә vax tı
sә mә rә li ke çir mәk üçün heç bir şә ra it yox dur. Ki no sa lo nu ya zın is ti
gü nün dә buz xa na nı an dı rır dı. Bәs qış da bu ra da ne cә otu rur lar? Yal -
nız ki no ve ri lәn ax şam lar bir -i ki sa at lı ğa yan dı rı lan so ba bu ra nı ne cә
qız dı ra bi lәr? Kәnd әha li si nin әn çox asu dә vax ta ma lik ol du ğu qış ay -
la rın da bu so yuq sa lo na kim gә lәr vә bu ra da ne cә tәd bir ke çir mәk
olar? Klub yer lә şәn otaq da iki cә pal çıq lı stul dan vә şkaf ad lan dı rı lan
әş ya dan baş qa heç nә gör mә dik. Asu dә vaxt la rı nı yal nız nәrd vә do -
mi no oy na ma ğa sәrf edәn lәr klub da sә mә rә li is ti ra hәt üçün heç bir
şә ra it ol ma ma sın dan, tәd bir lә rin yek nә sәk li yin dәn bol lu ca gi ley lәn di -
lәr. Bi na nın so nun cu dә fә nә vaxt tә mir edil di yi ni heç kәs ya dı na sa -
la bil mә di. Klub da fә a liy yәt gös tә rәn ye ga nә dәr nәk bә dii öz fә a liy yәt
– mah nı dәr nә yi dir ki, onun da cә mi doq quz ca nә fәr üz vü var dır. Bәs
bu bö yük lük dә kәnd dә di gәr gәnc lәr, ca van lar nә ilә mәş ğul
olur lar? Klub mü di ri Sә fәr Nә si bov bu su a la ca vab ver mәk dә
bәrk çә tin lik çәk di.

Tox lu ca kәnd klu bun da sә li qә- sah man diq qә ti cәlb edir di.
“On lar Vә tә nә xid mәt et miş lәr”, “İd man vә gö zәl lik”, “Mül ki mü da fi ә”
gu şә lә ri, ten nis stol la rı nın әt ra fı ço xa dam lı idi. Hiss olu nur du ki, bu-
 ra da tәn qid dәn nә ti cә çı xa ra raq klu bun is ti ra hәt gu şә si nә çev ril mә si
sa hә sin dә mü әy yәn iş gör müş lәr. La kin. .. Nöq san lar hә lә dә çox dur.
Ki no sa lo nu sı nıq- sal xaq stul lar la do lu dur. Sov xoz rәh bәr li yi nin la qeyd
mü na si bә ti üzün dәn ra yon da Tox lu ca klu bu üçün ay rıl mış 200 stul
hә lә  dә öz  ün va nı na çat ma yıb.  Klub  bi na sı nın  әt ra fı nın  abad laş -
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dı rıl ma sı da hә lә ki, ya da düş mür. Klub da fә a liy yәt gös tә rәn dәr nәk -
lәr az lıq tәş kil edir, kәnd әha li si nin ma raq da i rә si ni әha tә edә bil mir.
Şә kil çәk mә yә hә vә si vә qa bi liy yә ti olan lar çox luq tәş kil et di yi hal da,
klub da rәsm dәr nә yi yox dur. Bu ba rә dә dü şün mәk la zım dır.  

Göl kәnd klu bun da otur ma ğa stul yox dur. Köh nә lәr sı ra dan çı -
xıb, ye ni lәr isә mü әy yәn his sә cik lә rin ça tış ma ma sı üzün dәn qu raş dı -
rıl ma yıb. Gö rә sәn, ta ma şa çı lar ki no ya aya qüs tә mi ba xa caq lar? Kim
vә nә za man ta pıb gә ti rә cәk hә min his sә cik lә ri?  

Әmir xe yir kәnd klu bun da heç bir çal ğı alә ti yox dur. Alәt siz öz -
fә a liy yәt dәr nә yi tәş kil et mәk müm kün dür mü?  

Bәr ya bad kәn din dә klub bi na sı qә za vә ziy yә tin dә dir. Әv vә la,
klub ad la nan ti ki li nin yo lu be lә yox dur. Ca ma at ça yın kә na rın da kı en -
siz cı ğır dan çә tin lik lә ke çir. Yaz ay la rın da ça yın su yu qal xan da isә klu -
ba bu yol la get mәk qey ri- müm kün olur. Bi na nın na mü na sib li yi az imiş
ki mi sa lon da zi bil di zә çı xır dı. Ay lar la klu ba qә dәm bas ma yan xid mәt -
çi gö rü nür, uçuq ta va nın al tın da qal maq dan qor xur. Am ma hәr ay ma -
aş cәd vә li nә cә sa rәt lә qol çә kir.  

Klu bun ye ni dәn qur ma ya, әsas lı tә mi rә eh ti ya cı var dır. Ava dan -
lıq sız, ya rı u çuq bi na da yer lә şәn klub da, şәx si evin zir zә mi sin dә yer -
lә şәn ki tab xa na da han sı mә dә ni tәd bir dәn söz aç maq olar?  Yax şı
ol maz mı ki, so vet lik Bәr ya bad da klub- ki tab xa na üçün ye ni bir bi na in -
şa edil mә si ba rә dә tә şәb büs gös tә rә. Vax tı çat mış bu mә sә lә ilә mәş -
ğul ol maq la zım dır.  

Çay kәnd klu bun da isә vә ziy yәt ta ma mi lә baş qa şә kil dә dir. Bu-
 ra da mә dә ni tәd bir lәr ara bir ki no gös tәr mәk lә mәh dud la şır. Klub mü -
di ri Eti bar Kә ri mo vun de di yi nә gö rә, dram dәr nә yi mәşq lә rә ax şam lar
ki no se an sı qur tar dıq dan son ra baş la yır. Bu nә dә rә cә dә inan dı rı cı -
dır? Ge cә sa at 22.00-dan son ra ke çi ri lәn mәş qә kim lәr gә lәr?  

Me şә kәnd klu bu ye ni cә tә mir olun muş dur. Sa lo na 50 әdәd tә -
zә yum şaq stul dü zül müş dür. La kin bu ra da da qar mon dan sa va yı heç
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bir çal ğı alә ti yox dur. Klub mü di ri Gül naz Sәr da ro va gәnc dir, tәc rü bә -
siz dir, ba ca rıq lı vә iş bi lәn yol daş la rın kö mә yi nә, dә yәr li mәs lә hәt lә ri -
nә cid di eh ti yac du yur. Me şә kәnd dә klub işi çox pri mi tiv şә kil dә tәş kil
edi lib, iş çi lәr müx tә lif si ya si kam pa ni ya la ra da ir mü ha zi rә vә mә ru zә -
lәr oxu maq dan baş qa heç nә et mir lәr. İş pla nı düz gün tәr tib edil mir,
bu ra da konk ret lik, dә qiq lik ça tış mır.  

Ümu miy yәt lә, Kras no se lo ra yo nun da klub vә ki tab xa na la ra cәlb
olu nan la rın sa yı res pub li ka nın or ta gös tә ri ci sin dәn aşa ğı dır. Ötәn il
ra yon da so si al- mә dә ni tәd bir lәr üçün ay rıl mış 230 min ma nat vә sa i -
tin yal nız 57 min 500 ma na tın dan (so vet rub lu nә zәr dә tu tu lur – M.S.)
is ti fa dә olun muş dur. Tә sәr rü fat rәh bәr lә ri, mü va fiq kәnd so vet lә ri
klub- ki tab xa na bi na la rı nın tә mir olun ma sı na la qeyd ya na şır lar. Son on
il dә 11 kәnd dә klub bi na la rı qә tiy yәn tә mir olun ma mış dır. Ra yo nun
mә dә niy yәt ocaq la rın dan yal nız al tı sı nın bi na sın da qız dı rı cı sis tem var -
dır. So ba lar va si tә si lә qız dı rı lan bi na lar sa kәnd So vet lә ri nin, ilk par ti -
ya tәş ki lat la rı nın zә if nә za rә ti sa yә sin dә ki fa yәt qә dәr ya na caq la
tә min olun mur. 1985-ci il dә ra yon klub la rı üçün 105 min ma nat lıq ava -
dan lıq, müx tә lif әş ya lar, alәt lәr alın mış dır. La kin hә lә dә klub lar da bu
sa hә dә cid di kә sir var dır.  

Mә dә niy yәt ocaq la rın da iş lә yәn kadr la rın se çil mә si, bu ra ya ba -
ca rıq lı, is te dad lı, hә vәs kar şәxs lә rin cәlb edil mә si dә va cib mә sә lә dir.
Klub la rın işi ye ni lik çi lik, tә şәb büs kar lıq ru hun da qu rul ma lı dır. Dәr nәk -
lә rin işin dә zәh mәt keş lә rin fә al iş ti ra kı na na il ol maq, es te tik tәr bi yә -
nin, әdә biy yat vә id ma nın tәb li ği  sә viy yә si nin yük sәl mә si nә cid di
diq qәt ye tir mәk la zım dır. Zәh mәt keş lә rin so si al sәr vәt olan asu dә
vaxt dan sә mә rә li is ti fa dә et mә si  ak tu al mә sә lә dir vә bu mә sә lә ha -
mı nı na ra hat et mә li dir. 

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
3 iyun 1986-cı il, sәh.4
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TƏLƏBƏLİK  İLLƏRİ*
Ye nә qı zı lı pa yız öz qa nad la rı nı ana tә bi ә tin üzә ri nә gә rib. Әt -

raf mü hit li ba sı nı dә yi şib, ağac la rın “yar paq- yar paq pı çıl tı sı” baş la yıb.
Ömür- gü nü müz ye ni bir döv rә –  şıl taq pa yız gün lә ri nә qә dәm ba -
sıb. .. Bu gün lә rin ne çә vaxt dan bә ri yol göz lә yәn lә ri nin – tә lә bә
gәnc lә rin bay ra mı baş la yıb. Ali mәk tәb lә rin, tәd ris ocaq la rı nın qa pı sı
tay ba tay açı lıb. Gәnc oğ lan vә qız lar öz doğ ma ev lә rin dәn da ha doğ -
ma olan elm vә bi lik mәr kәz lә ri nә, au di to ri ya la ra qa yı dıb lar. Ro man-
 ti ka ilә do lu tә lә bә lik il lә ri nin ye ni sә hi fә lә ri vә rәq lәn mә yә baş la yıb. .. 

***  

K.Marks adı na Qır mı zı Әmәk Bay ra ğı or den li Ye re van Po li tex -
nik İn sti tu tu res pub li ka nın bö yük vә qa baq cıl tәh sil ocaq la rın dan bi -
ri dir. Bu ra da min lәr lә gәnc tәh sil alır, elm vә bi lik öy rә nir. İn sti tu tun
hә yә tin dә bir qrup gәnc diq qә ti mi zi cәlb et di. On lar Azәr bay can di lin -
dә nә ba rә dә sә qız ğın mü ba hi sә edir di lәr. Öy rәn dik ki, bu gәnc lәr gü -
nәş li Azәr bay can dan dır lar. Od lar yur du nun dil bәr gu şә lә rin dәn –
Ağ dam dan, Şә ki dәn, As ta ra dan, Qa zax dan. .. olan bu gәnc lәr in sti tu-
 tun me xa ni ka fa kül tә sin dә oxu yur lar. 

Fa kül tә nin de ka nı M.V. de di: 
– Bir ali mәk tәb dә bü tün sa hә lәr üz rә mü tә xәs sis lәr ha zır la -

maq üçün ix ti sas lı kadr lar, prak tik mәş ğә lә ob yekt lә ri ol ma dı ğın dan

* Mәqalәnin hәmmüәllifi  Mirzә Yusifovdur.
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1981-ci dәrs ilin dәn eti ba rәn ko o pe ra tiv qә bul üsu lu na mü ra ci әt olun -
muş dur. Bu üsu la әsa sәn, qar daş Azәr bay can vә Cür cüs tan res pub li -
ka la rı nın hәr bi rin dәn on nә fәr abi tu ri yent ek spe ri ment yo lu ilә qә bul
im ta han la rı nı ver dik dәn son ra bi zim fa kül tә yә gön dә ri lir. Qә bul za ma -
nı hә min abi tu ri yent lә rin rus di li ni yax şı bil mә si vә tex ni ki fәn lәr dәn
ha zır lıq lı ol ma sı әsas gö tü rü lür. Üçün cü kurs dan hә min tә lә bә lә rin
kos mik ci haz lar üz rә mü hәn dis- kons truk tor vә ma şın qa yır ma da key -
fiy yә tә nә za rә tin av to mat laş dı rıl ma sı üz rә mü hәn dis- me xa nik ha zır la -
yan sa hә lәr üz rә ix ti sas laş ma sı baş la yır. Fa kül tә dә tә lә bә lәr dәn iba rәt
bey nәl mi lәl qrup lar ya ra dı lır. Bu cür qrup la rın tәş ki li hәm qar daş xalq -
la rın öv lad la rı nın bir- bi ri nin di li ni, adәt -ә nә nә si ni öy rәn mәk, hәm dә
tә lim pro se sin dә or ta sә viy yә ni tә min et mәk ba xı mın dan ol duq ca yax -
şı nә ti cә lәr ve rir. ..  

Doğ ru dan da, in sti tut da ol du ğu muz vaxt is tәr tә lә bә lәr lә, is -
tәr sә mü әl lim- pro fes sor he yә ti ilә olan söh bәt lә ri miz dә fa kül tә de ka -
nı nın de dik lә ri nin şa hi di ol duq. 

İbad Tey mu rov üçün cü kurs tә lә bә si dir. Ye re van Po li tex nik
İn sti tu tu na ilk әri zә ve rәn lәr dәn, azәr bay can lı tә lә bә lә rin ilk pi o ner -
lә rin dәn dir. Öz dә rin bi li yi, sә mi miy yә ti ilә qrup yol daş la rı nın, mü әl lim -
lә rin rәğ bә ti ni qa za nıb. Fa kül tә kom so mol vә hәm kar lar
tәş ki lat la rı nın bü ro üz vü dür. Bi li yi ni “Ey le rin al fa, bet ta, qam ma
in teq ral la rı” möv zu sun da el mi iş üzә rin dә sı na ma ğa ha zır la şır.
İbad bu ra da özü nә xey li dost -ta nış qa za nıb, qı sa müd dәt әr zin -
dә er mә ni di lin dә da nış ma ğı da öy rә nib. O hәm dә gö zәl id man -
çı dır. Res pub li ka nın ali mәk tәb lә ri ara sın da ke çi ri lәn gü lәş
ya rış la rın da in sti tu tun adı nı şә rәf lә qo ru yur.  

İba dın kurs yol da şı El xan Meh di yev ba rә dә dә yal nız xoş söz -
lәr eşit dik. Mü әl lim lә ri bil dir di lәr ki, El xan is te dad lı tә lә bә dir, әla qiy -
mәt lәr lә oxu yur. İn sti tu tun tә lә bә el mi cә miy yә ti nin fә al üz vü dür.
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İn di yә dәk müx tә lif sәp ki lәr dә ma raq lı ax ta rış lar apa rıb. Ha zır da “Kep -
ler qa nun la rı vә ümum dün ya ca zi bә qa nu nu” möv zu sun da el mi iş üzә -
rin dә ça lı şır. Azәr bay can lı tә lә bә nin dә rin bi li yi, yük sәk ça lış qan lı ğı
gö zәl ümid lәr do ğu rur. 

Xa ti rә Ha cı ye va sә fa lı Şә ki dә bo ya- ba şa ça tıb: 

– Bir vaxt lar mә nә de sәy di lәr ki, Ye re van sә nin üçün doğ -
ma bir şә hә rә, ne çә- ne çә unu dul maz dost la rın ün va nı na çev ri -
lә cәk, inan maz dım. İn di bu ra da müx tә lif mil lәt lәr dәn olan çox lu
dost vә sir daş qa zan mı şam. Şә hә rin tә miz ha va sı, gö zәl ar xi tek -
tu ra sı mә ni va leh edib. 

Hә min gün bi rin ci kurs tә lә bә lә ri nin – Meh di, Na miq, Yu nis vә
baş qa la rı nın de mә yә da ha çox söz lә ri var idi. Axı, cә mi si bir ne çә hәf -
tә dir ki, on lar öz ar zu la rı na çat mış, ad la rı nın ya nı na ye ni bir ad – tә -
lә bә adı yaz mış lar. Qar şı da on la rı bi lik lәr alә mi nә ma raq lı “sә ya hәt lәr”,
ne çә- ne çә yu xu suz ge cә lә rin bәh rә si ola caq se vinc, fә rәh do lu gün -
lәr  göz lә yir. 

Meh di Meh di yev or ta mәk tә bi Mir bә şir dә (Tәr tәr ra yo nun -
da–M .S.)  bi ti rib. Seç di yi ix ti sas dan da, qrup yol daş la rın dan da
ol duq ca ra zı dır: 

– Tә lә bә yik, tә lә bә... Doğ ru su nu de yim ki, bir vaxt lar bu adın
odu na çox yan mı şam, özüm üçün әn yük sәk zir vә he sab et mi şәm tә -
lә bә li yi. İn di bu dur, so vet Kons ti tu si ya sı nın biz gәnc lә rә ver di yi tәh sil
hü qu qu nә ti cә sin dә öz ar zu ma çat mı şam. Biz azәr bay can lı tә lә bә lәr
üçün bö yük fәxr dir ki, res pub li ka mı zın adı nı onun hü dud la rın dan kә -
nar da tәm sil edi rik. Әl bәt tә, qar şı da çә tin im ta han lar, cid di sı naq lar
göz lә yir bi zi. La kin biz – bi rin ci kurs tә lә bә lә ri möh kәm bi li yi mi zә, yu -
xa rı kurs yol daş la rı mı zın qar daş lıq kö mә yi nә, fәnn mü әl lim lә ri mi zin
tә lәb kar lı ğı vә sә mi miy yә ti nә bel bağ la ya raq bu sı naq lar dan al nı a çıq-
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 gü lә rüz çı xa ca ğı mı za şüb hә et mi rik. 

Oxu du ğum qrup da meh ri ban vә qay ğı keş yol daş lar çox dur –
Ma nu ka, Vax tanq mә nim ya xın dost la rım dır. Biz dәrs lә rә bir lik dә ha -
zır la şır, boş vaxt la rı mı zı bir lik dә ke çi ri rik. Ya taq xa na da üçün cü otaq
yol da şı mı zı gür cü tә lә bә lәr dәn seç mi şik.  

*** 

Zey tun da bir ün van var. Bu ün van da yal nız vә yal nız gәnc lәr
ya şa yır. Hәr ax şam tә lә bә şә hәr ci yi ad la nan hә min ün van dan gi ta ra -
nın sehr li tel lә rin dәn qo pan “Ya nıq Kә rә mi”, “So na bül bül lәr”, “Dal ğa -
lar” әt ra fa ya yı lır, hә zin Azәr bay can mu si qi si ne çә- ne çә ürәk lә ri
әf sun la yır, riq qә tә gә ti rir. .. 

“İl lәr quş qa nad lı dır” ,– de yib lәr. Gün lәr ötә cәk, elә bir vaxt gә -
lib ça ta caq dır ki, on la rın ad la rı ya nı na ye ni ad lar – alim, mü әl lim, mü -
hәn dis, kons truk tor  ya zı la caq. Tә lә bә adı öz öm rü nü ba şa vur sa da,
tә lә bә lik il lә ri nin qәlb lәr dә oyat dı ğı köv rәk xa ti rә lәr heç vaxt unu dul-
 ma ya caq, yad dan çıx ma ya caq dır.  

“Sovet  Ermәnistanı” qәzeti
7 oktyabr 1983-cü il, sәh.2 
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BӘXTİYAR SӘTTAROĞLU 

Telejurnalist Mәnzәrә SADIQOVA:

“BU, İNSANIN ÖZÜNÜ ÖZÜNDƏN
ALAN SƏNƏTDİR” 

İrә van şә hә rin dә, zi ya lı ai lә sin dә dün ya ya göz açıb. İx -
ti sa sı fi lo loq, pe şә si jur na list dir. Mәn sur şe ir lәr ya zır. Azәr -
bay can EA- nın  Ni za mi adı na Әdә biy yat İn sti tu tu nun
dis ser tan tı dır. Jur na list fә a liy yә ti nә “So vet Er mә nis ta nı” qә -
ze tin dәn baş la yıb. Ta le yin dәn qaç qın lıq fa ci ә si ke çib. “A zәr -
bay can qa dı nı” jur na lın da, Azәr bay can Bә dii Tәr cü mә vә
Әdә bi Әla qә lәr Mәr kә zin dә ça lı şıb. “Yurd daş” qә ze ti nin әsa sı -
nı qo yan lar dan bi ri dir. İl lәr lә sıx әmәk daş lıq et di yi, ça lış dı ğı
Azәr bay can ra di o sun da po pul yar ve ri liş lәr dәn sa yı lan “Qız
qar da şım” ra dio top lu su nun ya ra dı cı sı vә apa rı cı sı dır. Ha zır -
da Azәr bay can Mil li Te le vi zi ya sı nın “Xә bәr lәr” baş re dak si -
ya sın da ça lı şır. Par la ment müx bi ri ki mi te le vi zi ya şәrh çi si
mә ha rә ti nә gö rә Az .Kİ Vİ Hİ- nin tәq di ma tıy la res pub li ka
Mәt bu at Fon du nun Fәx ri fәr ma nı ilә tәl tif olu nub.

– Mәn zә rә xa nım, köh nә iş yol da şı ki mi çox dan dır gö rü -
şüb söh bәt et mә mi şik. Bu na bax ma ya raq, içә ri gi rәn ki mi
vaxt qıt lı ğın dan şi ka yәt lәn di niz. Yә ni işi niz o qә dәr çox olur
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ki, dost lar la hәr dәn bir söh bәt et mә yә dә vaxt tap mır sı nız? 
– Bәx ti yar müәllim, yax şı bi lir si niz ki, bu, in sa nın özü nü  ö zün -

dәn alan sә nәt dir. Bәl kә elә pe şә mi zin xoş bәxt li yi dә bun da dır, bәd -
bәxt li yi dә. Fakt bu dur ki, әsl jur na lis tin özü üçün ya şa maq im ka nı
yox dur. Yә ni o, yal nız sә nәt üçün ya şa yır, adi bir mә qa lә, re por taj ha -
zır la yıb or ta ya çı xa ra na dәk gün lәr lә ax ta rış da olur. Gә rәk sә nәt kar
özü -ö zü nü tәk rar la ma ya. Hәr han sı for ma da özü nü tәk rar la ma jur na l-
ist üçün ölüm de mәk dir. Ona gö rә dә hә mi şә ax ta rış apa rır, müx tә lif
sa hә lәr dә qә lә mi ni sı na ma lı olur san. Be lә lik lә sa at lar gün lә rә, gün lәr
ay la ra ca la nır, bir dә ayı lıb gö rür sәn ki, köh nә dost lar dan xey li uzaq
düş mü sәn.  

–  Siz da ha çox han sı möv zu da yaz ma ğı xoş la yır sı nız?  
– Si ya sәt. Mәn uzun il lәr ide o lo gi ya, mә dә niy yәt vә pub li sis ti -

ka sa hә lә rin dә ça lış mı şam. Hәr dәn bir dә iq ti sa diy yat dan yaz mı şam.
Si ya sә tә isә hәt ta si ya sәt dәn yaz maq qa da ğan olun du ğu vaxt lar da
da to xun ma ğa ça lış mı şam. Çün ki elm dә, ma a rif dә, mә dә niy yәt dә
qlo bal ba xım dan ya na şan da si ya sә tin tәr kib his sә lә ri dir.  

– Mәn zә rә xa nım, bәd nam Dağ lıq Qa ra bağ hә rә ka tı
baş la nan vaxt lar er mә ni lәr tә rә fin dәn tә qib vә tәh qir lә rә,
ölüm vә iş gәn cә lә rә mә ruz qal dı ğı mız an la rı xa tır lat maq is -
tә mәz dim. An caq mә sә lә on da dır ki, kәnd yer lә rin dә er mә ni -
lәr lә azәr bay can lı lar bir- bi ri ni ya xın dan ta nı dı ğın dan
üz -üz dәn uta nır dı. Bi ri qor xur, bi ri çә ki nir, bә zi lә ri isә bi zә
“hör mәt edir di”. Am ma şә hәr dә be lә de yil di. Siz Ye re van da
ya şa yır dı nız, azәr bay can lı ol du ğu nu zu da bi lir di lәr. ..

– Bә li, o il lәr dә ba şı mız çox mü si bәt lәr çә kib. Am ma bu na bax-
 ma ya raq mәn öz işim dә idim. Ye re van da iş lә yir, Ba kı ya la zı mi in for ma -
si ya nı ötü rür, bә zәn va cib bil di yim sә nәd lә ri şәx sәn özüm gә ti rib o
vaxt kı Azәr bay can KP MK-ya tәq dim edir dim. Ya dı nız da dır sa, hәt ta bir
dә fә re dak si ya dan çı xan da – “Zvart nos” ae ro por tu әlә ke çi ri lәn gün,
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yә ni 5 iyul 1988-ci il dә mә ni öl dür mәk dә is tә di lәr.  
– Bә li. On da mәn dә ae ro por ta ge dir dim. “So vet Er mә -

nis ta nı” üçün Ba kı dan gön dә ri lәn ma te ri a lı gö tür mә li idim. 
– Hә min vaxt әgәr özü mü bir qә dәr itir sәy dim, elә ora da ca öl -

dü rә cәk di lәr. Er mә ni cә tә miz da nı şır dım, o qә dәr cә sa rәt lә ca vab ver -
dim ki... On lar fi kir lәş di lәr bәl kә sәhv sa lıb lar. ..  

–  Bәs Si zi ni şan ve rәn kim idi?  
– Bi zim nәş riy yat da, mәt bә ә dә iş lә yәn bir er mә ni qı zı. Son ra -

dan hәt ta Er mә nis tan KP MK-nın nü ma yәn dә si nin iş ti ra kı ilә re dak si -
ya mı zın yı ğın ca ğı sә viy yә sin dә dә hә min mә sә lә mü za ki rә olun du.
Am ma üs tü nü açıb -a ğart ma ma ğı  mәs lә hәt bil di lәr. Nә isә.  

Bir dә fә şә hәr dә Qa ra ba ğın Er mә nis ta na bir lәş di ril mә si üçün
im za top lan dı ğı nı gör düm. Hә min sә nәd lә ri Mosk va ya gön dә rә cәk di -
lәr. Qa ra bağ ko mi tә si nin üz vlә ri nә özü mü er mә ni ki mi tәq dim edib
de dim ki, bun lar dan ve rin apa rım qo ca la ra, ev dәn ba yı ra çı xa bil mә -
yәn lә rә dә im za lat dı rım. Vә hә min sә nәd lәr dәn – sәs ver mә blank la -
rın dan bir ne çә nüs xә alıb gön dәr dim Ba kı ya, Vә zi ro va çat dır dı lar.
Blank la rı ve rәn dә er mә ni lәr mәn dәn sә nәd lә ri mi is tә di lәr. De dim ki,
ya nım da heç bir sә nәd yox dur. Hal bu ki çan ta mı aç say dı lar vә si qәm -
dәn tut muş pas por tu ma dәk ha mı sı ora day dı. Bun dan son ra ün va nı mı
vә te le fo nu mu so ru şub öz yan la rın da qeyd et di lәr. Öz gә bir ün van de -
dim. Tә sa dü fәn, mә ni sor ğu- su a la tu tan oğ lan lar dan bi ri hә min mә -
hәl lә nin sa ki ni çıx dı. İna nın ki, az qa la ürә yim qı rı lıb ayaq la rı mın al tı na
düş dü. Hә min mә hәl lә ni yax şı ta nı dı ğım dan çox inan dı rı cı şә kil dә bir
az ara lı da ya şa dı ğı mı bil di rib vә ziy yәt dәn çıx dım.  

Hә lә Sum qa yıt ha di sә sin dәn әv vәl er mә ni ümum mil li hә rә ka tı -
nın li de ri Pa ruyr Hay rik yan mә nә  mәk tub la “Er mә ni vә Azәr bay can
xalq la rı na ça ğı rış” la rı nı gön dәr miş di. (Er mә ni mәt bu a tın da da ara bir
çı xış et di yim dәn im za mı ta nı yır dı lar). Ça ğı rış da Mosk va nın tәh ri ki ilә
iki xalq ara sın da dәh şәt li  bir qır ğı nın ola ca ğı na işa rә var idi. Bu sә -
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nәd lә ri yı ğıb Ba kı ya, Az .KP MK-ya gә tir dim, son ra isә tәr cü mә elә dim,
hәm fi kir lә rim lә bә ra bәr su rәt lә ri ni çı xart dı rıb Er mә nis tan da kı azәr -
bay can lı la rın vә ziy yә ti ni şәrh edәn mәk tub la bir gә SSRİ- nin vә bü tün
müt tә fiq res pub li ka la rın Ali So vet lә ri nә gön dәr dik. Ümu miy yәt lә, bu
is ti qa mәt dә çox lu iş lәr gör mü şük. 

...Ye re van da sa vә ziy yәt get- ge dә gәr gin lә şir di. Ax şam lar tez-
 tez “So vet Er mә nis ta nı” әmәk daş la rı nın  qa pı la rı nı dö yür, tәh did edir -
di lәr. Әv vәl elә bi lir dik ki, hә min tә qib lәr yal nız bir ne çә mi zә qar şı
yö nәl di lib. Son ra dan mә lum ol du ki, bu ha mı mı za  qar şı tәş kil olun -
muş ak si ya dır. Hәt ta bir dә fә sa hә mü vәk ki li evi mi zә gә lib xә bәr dar -
lıq et di ki, heç bir şey apar ma dan şә hә ri tәrk et, yox sa sә ni
öl dü rә cәk lәr. Ona de dim ki, sәn so vet mi li si sәn, elә mi? De di ki, bә li.
De dim: mәn dә so vet vә tәn da şı yam, bir hal da ki, 2 min qul du run 1
qı zı öl dür mәk çün hü cu ma ke çә cә yi sә nә bәl li dir, zәh mәt çәk mә nim
tәh lü kә siz li yi mi qo ru!  

Qa yıt dı ki, bi lir sәn, mә nim o qә dәr qüv vәm yox dur gә lәn lә rin
qar şı sı nı alam. Bir dә ki, sәn öl dü rü lәn dәn son ra mә nim tu tu lub cә -
za lan dı rıl ma ğı mın sә nin çün nә әhә miy yә ti var?! Hә min ax şa mın sә hә -
ri si şә hәr ko men dan tı na mü ra ci әt et dim. ..  

– Bәs bun la rı ni yә bu gü nә qә dәr yaz ma yıb sı nız, de mә -
yib si niz?  

– Hә lә Ba kı da kı 1988-ci il mi tinq lә rin dә mә nә dә fә lәr lә de yir -
di lәr ki, çıx tri bu na ya da nış, sә nin sö zün da ha әsas lı dır, әlin dә fakt la -
rın var. Bi lir si niz, küt lә qar şı sı na çıx maq bö yük mә su liy yәt dir,  gә rәk
de di yin hәr kәl mә nin re zo nan sı nı dü şü nә sәn.  

Vә bu mә su liy yә ti dәrk et di yim dәn hә min tәk lif dәn im ti na edir -
dim. Heç vaxt gö zә gir mәk, irә li çıx maq, si ya si li der lik id di a sın da ol -
ma mı şam. Sa dә cә, va cib say dı ğım iş lә ri gör mә yi özü mә borc
bil mi şәm. İn di nә yә na il ol mu şam, nә qә dәr xal qı ma xe yir ver mi şәm,
ümu mi işi mi zә kö mәk et mi şәm de yә bil mә rәm, am ma vic da nım ra -
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hat dır ki, vә tә nin vә mil lә tin ta le yi hәll olu nan mә qam lar da әli mi ya -
nı ma sa lıb otur ma mı şam, öv lad lıq bor cu mu ye ri nә ye tir mә yә ça lış mı -
şam. Özü dә ölü mü gö zü mün al tı na alıb o iş lә ri gör mü şәm. Hә min
gün lәr dә o qlo bal mә sә lә lә rin fo nun da ölüm nәy di ki... O ba rә dә yaz -
ma ğa gә lin cә isә dü şün mü şәm ki, bu mә nim ta le yim dir, qis mә tim dir
ya şa mı şam. Yaz ma ğa nә eh ti yac var.  

– Mәn zә rә xa nım, de yә sәn xa ti rә lәr bi zi çox uzaq la ra
apar dı. On suz da bu gün kü qay ğı la rı mız ki fa yәt qә dәr dir. Gә -
lin möv zu nu dә yi şәk. Uzun müd dәt dir mәt bu at da ça lı şır sı nız.
Bir jur na list ki mi de yә bi lәr si niz mi, o vaxt iş lә mәk asan idi,
yox sa in di?  

– Bi lir si niz, jur na list üçün iş lә mәk, özü dә әsl jur na list ki mi iş -
lә mәk hә mi şә çә tin olub. Çün ki әv vәl lәr de mok ra ti ya yox idi sә dә,
jur na lis ti ka da mәk tәb var idi. Çox tә әs süf ki, söz azad lı ğı na ge niş
mey dan ve ril di yi in di ki dövr dә jur na lis ti ka mәk tә bi ni itir dik. O vaxt lar
nә dәn ya zır san yaz, bü tün sa hә lәr dә sta bil lәş miş nor ma lar var idi. Vә
sә nin ya zın o nor ma la ra ca vab ver mә liy di. Elә bil mә yin mәn şab lon
tә rәf da rı yam. Jur na list qә lә mi әli nә alan da mә su liy yәt hiss edir di. İn -
di çox la rın da o mә su liy yәt yox dur. Ucuz sen sa si ya na mi nә nә dәn de -
sәn ya zır lar.  

– Mәn zә rә xa nım, Siz jur na lis ti ka nın bü tün mәr hә lә lә -
ri ni ke çib si niz. Yә ni qә zet dә, jur nal da, ra di o da iş lә yib si niz vә
ha zır da da te le vi zi ya da ça lı şır sı nız. Bun lar sә nә tә bağ lı lıq dan
irә li gә lir, yox sa ta le yin qis mә tin dәn?  

– Mәn jur na lis ti ka nı lap uşaq lıq dan se vir dim. Hә mi şә mәn dәn
so ru şan da ki, bö yü yәn dә kim ola caq san, de yir dim jur na list. Gü lür dü -
lәr ki, ata sı nın kres lo su nu әlin dәn ala caq.  

Yaz ma ğa şe ir lә baş la mı şam. Po e mam da olub. Mәk tәb dә di var
qә ze ti nә mә qa lә lәr ya zır dım. O ki qal dı jur na list pe şә si nә, mәn cә ka -
mil sә nәt kar ol maq üçün sa hә lә rin hәr bi ri nin spe si fi ka sı na dә rin dәn,
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özü dә prak ti ka da bә lәd ol maq va cib dir. Adi cә jur nal la qә zet jur na lis -
ti ka sı nis bә tәn ya xın gö rün sә dә, ara la rın da bö yük fәrq var. Mәn bu -
nu “A zәr bay can qa dı nı” jur na lın da iş lә yәn dә duy dum. Jur nal da da ha
çox prob le ma tik mә sә lә lә rә, kök lü möv zu la ra yer ay rıl ma lı dır ki, 3-4
ay son ra oxu cu ya ça tan da ya zı ak tu al lı ğı nı itir mә sin. Qә zet dә de yi lәn
söz isә bu gü nün sö zü ol ma lı, ope ra tiv in for ma si ya yü kü da şı ma lı dır.
Ra dio yığ cam, la ko nik di li se vir. Te le vi zi ya nın isә vi zu al ün siy yәt im -
kan la rı ge niş dir. Jur na lis ti ka nın mәr hә lә lә ri ni pil lә- pil lә keç mә yi mi sә -
nәt ta le yi min әn bö yük uğu ru he sab edi rәm.  

– Mәn cә, te le vi zi ya nın im kan la rı da ha ge niş, әha tә li ol -
sa da, jur na lis tin for ma laş ma sı üçün qә zet il kin vә yax şı
mәk tәb dir? 

–  Bә li.  
–  Mәn zә rә xa nım, elә hal olub mu ki, yaz dı ğı nız mә qa -

lә nin vә ya kim lә sә mü sa hi bә nin son ra lar pe şi man çı lı ğı nı çә -
kә si niz?

–  Qә tiy yәn.  
– İs tә yir si niz bir mi sal çә kim. Bax bir il bun dan әv vәl

te le vi zi ya da Әbül fәz El çi bә yin ide ya la rı nı tәb liğ edir, mü sa hi -
bә lәr gö tü rür dülәr. Ә.El çi bәy yox, baş qa bi ri ol sun, fәr qi yox-
 dur. Te le vi zi ya da de yi lәn söz son ra kı gün dә yad dan çı xa
bi lәr. Am ma qә zet dә be lә de yil. İn di qә zet dә tә rif lә di yin ada -
mı bir dә gö rür sәn ki, köh nә nöm rә lәr dә tәn qid edib sәn. Son
il lәr be lә şey lәr tez- tez olur. Si zin ya ra dı cı lı ğı nız da ne cә? 

– Әgәr jur na list ob yek tiv dir sә, onun öz möv qe yi var sa, qә -
rәz siz dir sә, o heç vaxt dü nәn de di yi söz dәn bu gün xә ca lәt çәk mәz.
Әsas mә sә lә bun da dır. Bir dә ki, jur na lis tin ya zı sın da za ma nın ru hu ol -
ma lı dır. Yox dur sa, de mә li o, jur na list de yil. Oxu cu da jur na lis tin ya zı -
sı nı tәh lil edәn dә ona müt lәq za man vә mә kan kon teks tin dә
ya naş ma lı dır. Jur na lis ti, ya xud ya zı çı nı ya şa dı ğı dövr dәn, o ta ri xi şә -
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ra it dәn tәc rid edib ya ra dı cı lı ğı na qiy mәt ver mәk düz gün de yil.  
Jur na list әsa sәn dә ic ti ma i- si ya si möv zu la ra ayıq- sa yıq ya naş -

ma lı, kor- ko ra nә han sı sa par ti ya vә ya şәx siy yә tә xid mәt gös tәr mә -
mә li dir. On suz da biz dә ya ra nan par ti ya la rın ço xu ide o lo gi ya әt ra fın da
yox, şәx siy yәt әt ra fın da for ma la şıb. Hә min şәx siy yәt rey tin qi ni iti rәn -
dә onu tәb liğ edәn jur na list dә qa lır pis vә ziy yәt dә.  

Mәn heç vaxt cәb hә çi ol ma mı şam,  am ma AX C-nin tә rәf da rı ol -
mu şam vә de mok ra tik hә rә kat da öm rü mün il lә ri ni qoy mu şam. Mәn
bu nu ne cә in kar edә bi lә rәm? (Hal bu ki bu gün çox la rı in kar edir!) Bu,
mә nim hә ya tım dır. Am ma AXC ha ki miy yә tә gә lәn dәn son ra on la rın
kadr si ya sә ti ni bә yәn mә mi şәm vә bu nöq sa nı te le vi zi ya da tәn qid
edәn bi rin ci şәxs mәn ol mu şam. Tә sәv vür edin ki, hә min ma te ri al ba -
rә dә “Gün” proq ra mı baş la nan da Pre zi dent Apa ra tı na mә lu mat çat dır -
dı lar vә şәx sәn Döv lәt ka ti bi Pә nah Hü sey no vun gös tә ri şi ilә mә nim
re por ta jım proq ram dan çı xa rıl dı. Yә ni de mәk is tә yi rәm ki, AX C-yә rәğ -
bә tim hә qi qә ti de mәk dә, gör dü yü mü yaz maq da mә nә ma ne ola bil -
mә miş di, iq ti dar da ol ma la rı da gö zü mü qa maş dır ma mış dı. Am ma
yal taq ya zar lar var ki, adam la rı mәhz kres lo su na gö rә tә rif lә yir vә yı -
xı la na bal ta çal ma ğa bi rin ci baş la yır lar. Bir hә qi qә ti iq ti dar da kı lar xü -
su si lә dәrk et mә li dir lәr ki, yal ta ğa gü vәn mәk ol maz! 

–  Te le şir kә tin sa biq sәd ri Mәm mәd İs ma yıl vax ti lә Mil li
Mәc lis dә çı xış edә rәk bil dir di ki, te le vi zi ya döv lә tә xid mәt
edir. Sәhv et mi rәm sә, hә min ve ri li şi Siz apa rır dı nız. Bu fik rә
mü na si bә ti niz.

– Döv lәt te le vi zi ya sı döv lә tin mә na fe yi nә xid mәt et mә li dir, iq -
ti dar da otu ran la rın mә na fe yi nә yox. Çox tә әs süf ki, hәm kar la rı mız bә -
zәn döv lә tin mә na fe yi ilә iq ti dar da kı la rın mә na fe yi ni qa rış dı rır lar. Kim
iq ti da ra gә lir sә, sәhv -düz bü tün hә rә kәt lә ri ni tә rif lә yib de yir lәr ki, bu,
döv lә tin mә na fe yi dir. Şәx sәn mә nim üçün döv lә tin vә mil lә tin mә na -
fe yi әsas dır, iq ti dar da kı la rın yox. Heç vaxt iq ti dar da kı la ra ya rın ma ğa
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ça lış ma mı şam. Gör dük lә ri mi, duy duq la rı mı qә lә mә al mı şam. Çün ki
vә zi fә sa hib lә ri tez- tez dә yi şir, döv lәt vә mil lәt sә dә yiş mәz dir. Әbә di -
nin mә na fe yi ni mü vәq qә ti yә qur ban ver mәk ol maz.  

–  Bә li. Döv lә tin mә na fe yi vә mil lә tin mә na fe yi var ki,
bun lar da üs t-üs tә düş mә li dir. Am ma son il lәr tәr si nә olub. 

–  Bi lir si niz, iq ti da ra kim gә lir sә, onu tә rif kam pa ni ya sı baş la nır.
Bu da işә xe yir dәn çox zi yan vu rur. Bir mi sal çә kim. İn di ki par la ment
tә zә se çi lәn dә ses si ya lar da bә zi de pu tat la rın Hey dәr Әli ye vi sı xış dır -
ma la rı ha mı mı zın ya dın da dır. On da mәn ra dio üçün ha zır la dı ğım sü -
jet dә Heydәr Ә li ye vin bö yük tәc rü bә yә ma lik dün ya miq yas lı si ya sәt çi
ol du ğu nu qeyd edib onun po ten si al im kan la rın dan is ti fa dә et mә yin,
qüv vә lә ri bir lәş dir mә yin zә ru rә tin dәn yaz mış dım. Hә min fi kir lәr
mәtn dәn çı xa rıl mış dı. Son ra elә ol du ki, sü jet ümu miy yәt lә efi rә ge -
dә si ol ma dı. Bu yay Gәn cә ha di sә lә ri ilә әla qә dar Heydәr Ә li yev Su -
rәt Hü sey nov la gö rü şә ge dәn dә dә döv lәt te le vi zi ya sın dan tәk cә mәn
get dim, özü dә kö nül lü, Gәn cә dәn qa yı dan dan son ra elә ol du ki,
Hey dәr Әli yev Ali So ve tә sәdr se çil di, bu dә fә fır fı ra ki mi baş la dı lar
dörd ya nın da gә ziş mә yә. Be lә zi rәk “jur na list lә ri miz” çox dur.  

– Mәn zә rә xa nım, bi li rik ki, Si zin po ten si al im kan la rı -
nız ge niş dir. Qay nar jur na list fә a liy yә ti niz lә ya na şı el mi iş lә
dә mәş ğul su nuz, bә dii ya ra dı cı lıq la da. Nә vaxt sa o sa hә lәr -
dәn hәr han sı na olan ma raq jur na lis ti ka nı üs tә lә yә bi lәr mi?

– Çә tin. Gә lә cәk haq qın da proq noz ve rә bil mә rәm. Am ma bu
gün mә nim çün in for ma si ya sa hә sin dә ça lış maq dan va cib iş yox dur.
Bü tün dün ya si ya sә ti nә in for ma si ya nın fә al tә sir gös tәr di yi döv rü müz -
dә mil lә ti mi zi dü çar ol du ğu bә la lar dan xi las et mәk üçün Azәr bay can
hә qi qәt lә ri ni öl kә vә dün ya ic ti ma iy yә ti nә çat dır maq hәr bi ri mi zin şәx -
si kar ye ra sın dan qat- qat va cib dir.  

“Vәtәn sәsi” qәzeti 
5 noyabr 1993-cü il, sәh.1-2
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MİRZӘ YUSİFOĞLU 

QIZ QARDAŞIM
Telejurnalist Mәnzәrә Sadıqovanı belә çağıranlar çoxdur... 

MӘN ZӘ RӘ. Gö zәl ad dır, de yil mi?! Özü dә gö zәl dir: bәs tә boy, şi -
rin dil bir qız dır. Ay dın nit qi, mә la hәt li sә si var. Bir cә ki... öt kәm li yi ol -
ma say dı.  

Ni yә be lә de yi rәm, hә? Çün ki onun di la vәr li yi nә hә mi şә hә sәd
apar mı şam. Elә lap açı ğı nı de yim: pa xıl lan mı şam. Mü ba hi sә lә ri miz,
mәrc tu tan gün lә ri miz olub. Ha mı sın da da udu zan mәn, udan o! Bu -
dur, in di dә od la na -od la na (haq qın da bir cüm lә dә yaz ma ya ca ğı ma
söz ver sәm dә) port re ti ni cı zı ram: te le jur na list Mәn zә rә Sa dı qo -
va şәrh çi lik mә ha rә ti nә gö rә Mәt bu at Fon du nun Fәx ri fәr ma -
nı nı vә pul mü ka fa tı nı (döz, ca nım, döz gö rüm) alıb.

...“Qar daş lı ğı mız” “düş mәn çi li yi miz” dәn baş la yıb. Ye re van da
“So vet Er mә nis ta nı” qә ze ti nin re dak si ya sın dan. Mәn zә rә mü әl lim lik -
dәn kor rek tor lu ğa gәl miş di. Od par ça sıy dı. İş dәn be şәl li ya pış mış dı.
On da kı bu hә vә sә elә da rı lır dım ki! Әla cım sanc ma ğa qal mış dı: “Fi lo -
loq dan qә zet çi ol maz, be lә üzül mә, xa nım”. Söz al tda qa lan dı mı heç:
“Sәn öz ha lı na yan. Biz elә ana dan gәl mә jur na lis tik” (u zun müd dәt
“So vet Er mә nis ta nı”n da şö bә mü di ri iş lә miş ata sı na işa rә edir di).  

Od par ça sı ürә yin dә ki atә şә bә lәd miş. Çox keç mә di ki, kor rek-
 tor luq da da “mü әl lim li yә” baş la dı. Hәm dә şö bә lә ri “ya zı atә şi nә” tut -
du. “Yu xa rı ya” –  әdә bi iş çi li yә çәk di lәr. 
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Bu da bәs de yil miş. Bir dә xә bәr tut duq ki, Ba kı ya ge dib- gә lir,
möv zu gö tü rüb – el mi iş ya zır. Elә o gün dәn Mәn zә rә nin gü cü nә ha -
mı lıq la inan dıq, “qız qar da şı mız” bi lib, qul lu ğun da da yan dıq. .. 

Bir gün sә.. .Ta le yi mi zә di dәr gin lik pa yı düş dü. Ba kı ya pә nah gә -
tir dik. Bir müd dәt ço xu muz dan sәs- so raq çıx ma dı. Ye nә dә qız qar da -
şı mız! Ra dio dal ğa la rın dan: әdә bi- bә di i, gәnc lәr üçün proq ram lar dan
eşit dik sә si ni. Az son ra isә “Mәn zә rә Sa dı qo va” adı ye ni bir ve ri li şin,
“Qız qar da şım” (!) ra di o top lu su nun qa nad la rın da süz dü.  

Bu dur, ar tıq ikin ci il dir ki, qız qar da şı mın ya ra dı cı sı, bә lәd çi si ol -
du ğu bu ma raq lı ve ri liş yur du mu zu qa rış- qa rış do la şır. Cәb hә dә vu ru -
şan, tar la da ça lı şan, hәbs xa na da ya tan ana vә ba cı la rı mı zın
dәrd -sә rin dәn, ib rәt li ta le yin dәn da nı şır.  

Mәn zә rә nin qә zet sә hi fә lә rin dәn ayaq açıb ra dio dal ğa la rın da
püx tә lә şәn jur na list lik ba ca rı ğı bu gün ma vi ek ran dan da ha qa ba rıq
gö rü nür. İn for ma si ya ki mi ağır bir janr sa hә sin dә ça lı şır. Mil li te le vi zi -
ya mı zın әn çox sa yı lıb- se çi lәn “Gü nün xә bәr lә ri” proq ra mı nın par la-
 ment müx bi ri ol maq si zә asan gәl mә sin. Nә yax şı ki, Mәn zә rә üzә ri nә
dü şәn mә su liy yә ti gö zәl dәrk edir. Әgәr be lә ol ma say dı, onun Mil li
Mәc li sin ic las la rın dan ha zır la dı ğı re por taj lar baş qa la rı nın kın dan se çil -
mәz di.  

Özü nә mәx sus dәst -xәt ti var. Bir qay da ola raq ay dın vә sә lis da -
nı şır. Baş ver miş ha di sә ni cә sa rәt lә, ob yek tiv cә si nә şәrh et mә yә can
atır. Hәr han sı qa nun ve ri ci lik ak tı nın ma hiy yә ti ni açıq la maq da, xal qa
nә ve rә bi lә cә yi ni saf- çü rük et mәk dә mә ha rә ti nә söz ola bil mәz.  

...Hәr dәn qız qar da şım dan söz çә ki rәm: “Fi lo loq ola -o la qә zet -
dәn ya pış dın, in di dә ra di o dan, te le vi zi ya dan tu tub san. Bәs 
sonra?... “Sö zü mü ta mam la ma ğa qoy mur: “Öz dәr di nә qal. Hәr şe yi
öl çüb- biç mi şәm. Gә lә cәk dә müt lәq ix ti sa sı ma qa yı da ca ğam – el mi işi -
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mi da vam et di rә cә yәm, bә dii ya ra dı cı lıq la mәş ğul ola ca ğam. ..” – de -
yir. Söz lә ri nә inan ma sam da üzә vur mu ram, ürә yim dә de yi rәm:
Tә ki sağ lıq ol sun, qız qar da şım! ”.  

“Ekran-efir” qәzeti 
13 avqust 1993-cü il, sәh. 2

Mirzә Yusif  “Könül söhbәtlәri”,
Bakı - 2004, sәh.193-194 
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ZÖHRӘ ӘSGӘROVA

QIZ QARDAŞIMIZ
İn san öz ta le ul du zu al tın da do ğul du ğu gün dәn ar zu la rı nın

ün va nı na tә lә sir. Bu tә lәs kәn lik, gәr gin lik için dә özü müz dәn çox öz gә -
lә rin dәrd vә qay ğı la rı nın se li nә dü şü rük. Hәs sas qәlb li adam la rın bu -
dur hә yat mә ra mı. Baş qa la rı nın se vin ci onun әn bö yük mü ka fa tı dır.
Be lә ta nı yıb, tә bi ә ti nә bә lәd ol du ğu muz Mәn zә rә Sa dı qo va öz jur na l-
ist fә a liy yә tin dә za ma nın nәb zi ni tu tan, hәr bi ri mi zi na ra hat edәn su-
 al la ra ca vab ve rә bi lәn ma raq lı ya zı la rı ilә se çi lir, yad da qa lır. Onu da
qeyd edәk ki, qә lәm lә si lah lan mış Mәn zә rә Sa dı qo va nın adı, so ra ğı
özün dәn әv vәl Ba kı ya gәl miş di. “Ә dә biy yat vә in cә sә nәt”, “A zәr bay -
can mü әl li mi” vә di gәr qә zet lәr dә dәrc olu nan mә qa lә lә ri onu Azәr -
bay can oxu cu la rı na ta nıt mış dı. Er mә nis tan da ya şa yan soy daş la rı mız
Mәn zә rә xa nı mın tü tün çü Na rın gül Qa ra ye va ya hәsr olun muş mә qa -
lә si ni “A zәr bay can qa dı nı” na gön dә rә rәk ar zu la rı nı bil dir miş di lәr. Bu
әmәk qәh rә ma nı nın hü nә ri nә hәsr olun muş mә qa lә sә mi miy yә ti, hә -
ra rә tiy lә jur na lın re dak si ya he yә ti nin diq qә ti ni cәlb et di yin dәn “So vet
Er mә nis ta nı” qә ze ti nә mәk tub gön dә rә rәk  Mәn zә rә Sa dı qo va nı
“A zәr bay can qa dı nı”  ilә әmәk daş lı ğa dә vәt et miş di lәr. Bәl kә dә elә bu
sә bәb dәn dir ki, Ba kı ya köç dük dәn son ra Mәn zә rә xa nı mın ürәk qız -
dı rıb üz tut du ğu ün van vә ilk iş ye ri “A zәr bay can qa dı nı” jur na lı nın re -
dak si ya sı ol du.  

Nә qә dәr ki  mü ha ri bә odu, dәh şә ti tor paq la rı mı zı qar sı ma -
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mış dı, Mәn zә rә xa nım  zәh mәt adam la rı nın hü nә ri nә, ba ca rı ğı na hәsr
edir di ya zı la rı nı. 

O, ya xın keç mi şi, Er mә nis tan dan mәc bu ri köç dü yü gün lә ri bir
da ha xa tır la yan da qeyd et di: – Tor paq la rı mı za göz di kәn er mә ni lә rin
әlif ba sı na be lә ba xa bil mir dim o qaç ha qaç dan son ra. Mә nim ki mi on
min lәr lә azәr bay can lı öz doğ ma tor pa ğın dan kö çü rü lüb qaç qın adıy -
la dam ğa lan sa da, bu acı ta le ilә mü ba ri zә apar maq ol du mәq sә dim.  

Mәn zә rә xa nı mın hәs sas, zә rif qәl bin dәn sü zü lәn sә mi mi, bә -
dii ya zı la ra heç vaxt oxu cu lar, din lә yi ci lәr la qeyd qa la bil mir lәr. Çün ki
bu sә mi miy yәt dә bәr li- bә zәk li, şi şir dil miş fakt lar yox dur, yal nız in ka -
ro lun maz hә yat hә qi qә ti var. Hә qi qәt onun üçün hә yat da әn yük sәk
me yar dır. 

Mәn zә rә Sa dı qo va nı ta ma şa çı lar te le vi zi ya dan par la ment müx -
bi ri ki mi dә tez- tez apar dı ğı re por taj lar dan ta nı yır lar. Mil li Mәc li sin ic -
las la rın dan ha zır la dı ğı ve ri liş lә ri  xü su si lә yad da qa lan dır. Dә rin ana li tik
tәh lil lәr, qa nun la rın, mil lәt vә kil lә ri nin qa nun ve ri ci lik fә a liy yә ti nin şәr -
hi vә on la ra ob yek tiv mü na si bәt tәq di rә la yiq dir.  Müx bir– vә tәn daş ki -
mi ha di sә lә rә, Mәc lis dә vә zi fә sin dәn ası lı ol ma ya raq çı xış la ra onun öz
mü na si bә ti var. Si ya si möv zu lar da rәs mi qә bul lar dan ha zır la dı ğı re-
 por taj lar da  Mәn zә rә xa nı mın dәs ti- xәt ti  ay dın se çi lir.  

Mәn zә rә Sa dı qo va Ba kı ya gәl di yi gün dәn bir çox mәt bu at sa hә -
lә rin dә ça lış mış, “Yurd daş” qә ze ti nin әmәk daş la rın dan bi ri ki mi ma -
raq lı prob le ma tik mә qa lә lәr lә çı xış lar et miş dir. İs te dad lı jur na lis tin
ra dio fә a liy yә ti ay rı ca söh bә tin möv zu su dur.  

Әy ni nә әs gәr pal ta rı ge yib vә tә nin mü da fi ә si nә qalx mış Cey -
ran Sol tan mu ra do va (Şu şa), Ey zәn gül Ka zı mo va (Qu bad lı), Rüx sa rә
Cu ma ye va (Ağ dam) ki mi qey rәt li el qız la rı mız ba rә dә söh bәt lә ri, Şә -
hid lәr Xi ya ba nın da dәfn olu nan ilk dö yüş çü qız Rә hi lә Oru co va ya, düş -
mәn әli nә keç mә mәk üçün axı rın cı gül lә si ni özü nә vu ran Qa ra tel
Ha cı mah mu do va ya, cә sur jur na list lәr Sa la tın Әs gә ro va ya, Çin giz Mus -
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ta fa ye vә, Alı Mus ta fa ye vә vә baş qa la rı na hәsr olun muş ra di o o çerk lә ri
gәnc lә rә mü ba ri zә әz mi, vә tәn pәr vәr lik hiss lә ri aşı la yıb dır. Mәn zә rә
xa nım “Qız qar da şım” ra di o top lu su nu 3 il dir ki, mә ha rәt lә apa rır. On -
dan ra di o top lu nun mәhz  ni yә “Qız qar da şım” ad lan dı ğı nı so ru şan da
gü lüm sün dü: “So vet Er mә nis ta nı” qә ze tin dә әmәk daş la rın için dә ye -
ga nә jur na list qız mәn idim. Ona gö rә dә mә ni “Qız qar daş” de yә ça -
ğı rır dı lar. Nә dәn sә bu adı çox se vi rәm. “Qız qar da şım” ra dio
top lu sun da müx tә lif hә yat tәr zi ilә bir- bi ri nә bәn zә mә yәn qız vә qa -
dın la rı mı zın ta le yi ni araş dı rır, on la rın uğur la rı ilә se vi nir, kә dә ri ilә
qәm lә ni rik. La kin bu qәm pas siv, bәd bin bir hiss de yil. Hәr ve ri liş dәn
son ra   Mosk va dan, Bal tik ya nı öl kә lәr dәn, Sank t-Pe ter burq dan, Or ta
Asi ya dan vә әl bәt tә ki, res pub li ka mı zın müx tә lif gu şә lә rin dәn top lu -
mu za on lar la mәk tub gә lir. Azәr bay can lı qız la rı mı zın mil li adәt -ә nә -
nә lә rә mü a sir mü na si bә tin dәn, ha ra da ya şa ma sın dan ası lı ol ma ya raq
mil lә ti mi zin adı nı uca tut ma ğın dan, bi zi dü şün dü rәn bir çox prob lem -
lәr dәn bәhs et mәk lә ya na şı dün ya qa dın la rı nın hә yat tәr zin dәn, türk
xalq la rı nın, ümu mәn Şәrq dün ya sı nın ye tiş dir di yi gör kәm li qa dın şәx -
siy yәt lәr dәn söh bәt aç ma ğı mız mәn cә, din lә yi ci lә ri da ha çox cәlb edir.  

Mәn zә rә xa nı mın “cә miy yәt vә şәx siy yәt” kon teks tin dә araş dı -
rıb oxu cu la ra, din lә yi ci lә rә tәq dim et di yi möv zu lar öz ak tu al lı ğı ilә diq -
qә ti cәlb edir. Qız qar da şı mı zın çıl ğın, sә mi mi tә bi ә ti nә bәn zә yir
ya zı la rı. Köv rәk qәl bi co şub- da şan da şa ir lә şir, bir an lıq mü ha ri bә nin
acı sı nı unu dub dün ya nı yed di rәng dә gö rür, in san lar gö zün dә na ğıl la -
şır. Bu na ğıl lar dün ya sı onu öm rü nün han sı gün lә ri nә apa rır? Axı uşaq -
lıq dan şe ir ya zır dı, po e zi ya hә vәs ka rıy dı. Bir dә axı tor pa ğı mı zın dil bәr
gu şә lә ri nә, mәn zә rә si nә hey ran ol ma maq, il ham lan ma maq müm kün -
dür mü?! Tә bi әt gö zәl lik lә ri qar şı sın da Al la hın qüd rә ti nә, onun ya rat -
dı ğı ka mil әsә rә ne cә qiy mәt ver mә yә sәn?! Mәk tәb dә elә yı ğın caq,
mәc lis ol maz dı ki, şe ir lә çı xış et mә sin. Xü su si lә S.Vur ğu nun “A zәr bay -
can” şe i ri ni söy lә yәn dә san ki qә dim tor pa ğı kök sü nә sı xıb ona öz öv -
lad mә hәb bә ti ni şa i rin di liy lә od lu -a lov lu sәs lә eti raf edir di. Bu doğ ma
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eti raf isә in di efir dә da ha çox vә tez- tez sәs lә nir. 
Jur na list Mәn zә rә Sa dı qo va par la ment müx bi ri ki mi te le vi zi ya

şәrh çi si mә ha rә ti nә gö rә res pub li ka Mәt bu at fon du nun Fәx ri fәr ma -
nı ilә, “Qız qar da şım” ra dio top lu su na gö rә Azәr bay can Küt lә vi İn for-
 ma si ya Va si tә lә ri İş çi lә ri nin Hәm kar lar İt ti fa qı nın “A zәr bay can
bay ra ğı” fәx riy yә dip lo mu ilә tәl tif olu nub. Qız qar da şı mı za ye ni uğur -
lu ya ra dı cı lıq sә hәr lә ri ar zu la yı ram. Sә hәr lә rin bi rin dә qә lә bә müj dә -
si, se vinc göz ya şı nә si bi miz ol sun vә qız qar da şı mı zın di lin dә,
qә lә min dә sülh, әmin -a man lıq ar zu la rı ümid lә do ğul sun.  

Mәn zә rә xa nım, haqq sә si niz hә mi şә efir dә ucal sın. 

“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 1-2  1994-сü il, sәh.28
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ALMAZ ÜLVİ 

SƏN ÖZÜN ŞEİRSƏN… 
Mәn zә rә xa nı mı ilk dә fә Axun dov adı na Döv lәt ki tab xa na sın da

gör müş düm. 1985-ci il olar dı. Ki tab xa na nın bib li oq ra fi ya şö bә si -
nin әmәk da şı – gö zәl in san, qay ğı keş dost, hәs sas qәlb li vә tәn -
daş ki mi sev di yim Sә a dәt xa nı mın ta nış lıq üçün de di yi söz lәr
in di dә ya dım da dır. 

– Mәn zә rә xa nım İrә van dan gә lib. Aka de mi ya nın Әdә biy yat İn-
 sti tu tun da dis ser tant dır. El mi iş mü da fiә et mәk is tә yir. Çox zәh mәt keş,
ağıl lı qız dır. De di yin dә inad cıl dır. Özü nә qar şı çox tә lәb kar dır. 

Elә o vaxt dan hә mi şә göz lә rim lә o qo çaq  qı zı ax tar mı şam.
Müx tә lif qә zet- jur nal lar da im za sı nı gö rәn dә ya zı la rı na diq qәt et mi -
şәm. Mәn zә rә Sa dı qo va Azәr bay can  Döv lәt Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya
fa kül tә si ni bi ti rib doğ ma İrә va na qa yıt mış dı. Bir müd dәt mü әl lim iş -
lә sә dә, ya ra dı cı lı ğa olan hә vә si onu “So vet Er mә nis ta nı” qә ze ti nә gә -
ti rib çı xar mış dı. Re dak si ya da uzun il lә rin jur na list lә ri sı ra sın da özü nә
yer tap dı, im za sı nı ta nıt dı, oxu cu lar qa zan dı. Hә lә bu nun la ki fa yәt lәn -
mә yә rәk  dis ser ta si ya üzә rin dә iş lә mәk  ma ra ğı nı da yә qin lәş dir miş -
di. Çә tin bir möv zu üzә rin dә iş lә yir di. Gә rәk ki, Azәr bay can dram
әsәr lә ri nin er mә ni sәh nә sin dә oy na nıl ma sı na hәsr olun muş el mi iş
idi. O, çә tin lik lә ol sa da İrә van döv lәt ar xiv lә ri ni bir- bir araş dır mış,
bü tün ma te ri al la rı әl dә edә bil miş di. Hәr il ki növ bә ti gö rü şü müz dә
tәd qi qa tın dan da nı şır, dә yәr li fakt lar top la dı ğı nı bil di rir di. De mәk olar
ki,  işi ni ta mam la mış dı vә tez lik lә mü da fi ә yә baş la ya caq dı. Onun cid -
diy yә ti, tә lәb kar lı ğı mәn dә be lә bir inam oyat mış dı ki, Mәn zә rә nin to -
xun du ğu möv zu yük sәk sә viy yә dә ba şa çat ma lı dır. Vә gün lә rin bi rin dә
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Qa ra bağ mә sә lә si or ta ya atıl dı. Qa ra ba ğın qa ra gün lә ri İrә van tor pa -
ğın dan ayaq aç dı. Ora da ya şa yan bü tün azәr bay can lı lar yurd -yu va la -
rın dan pe rik sa lın dı lar. Mәn zә rә xa nım da yur dun dan, evin dәn, işin dәn
di dәr gin olun muş du. Hәr şey ar xa da qal mış dı.  

Tә zә dәn bi nә sal ma lıy dı – ev -e şik, do la nı şıq, iş -güc qur ma lıy -
dı. Hәr şe yi bü növ rә dәn baş la ma lıy dı. Çox il lә rin yor ğun lu ğuy la, ağ -
rı sıy la hәr şey yo lu na düş dü. Am ma ne cә… Bir dә fә Mәn zә rә xa nım
mә ni ev lә ri nә qo naq dә vәt et miş di. Ana sı Rü ba bә xa nım gö zәl süf rә
aç mış dı, plo vun әt ri lif tә cәn gә lir di. Ana nın na ra hat çı lı ğı hәr gün ya -
dım da dır: “Al lah ha mı nı qo ru sun, mә nim bircә ba la mı da on la rın için -
dә. Bir- bi ri niz dәn mu ğa yat olun. Mәn zә rә ni tәk qoy ma yın.”  

Rü ba bә ana qı zı nın yüz oğu la dә yә si ağ lı, fәh mi, sa va dı, qo -
çaq lı ğı, mәrd li yi ol du ğu nu bil sә dә, onu ha mı ya eti bar la yır dı. 

Mәn zә rә xa nım di dәr gin hә ya tı na öy rәş di. Ye nә dә ya ra dı cı işә
bağ lan dı. “A zәr bay can qa dı nı” jur na lın da kı fә a liy yә ti unu dul maz dır.
Ra di o da kı vә tәn pәr vәr ya ra dı cı lı ğı len tin yad da şın da çox gü man ki,
Qı zıl Fond da sax la nır. Nә ha yәt, te le vi zi ya ya – Az TV-nin “Xә bәr lәr”
proq ra mı na gә lib çıx dı. Ta le nin işi dir. İn di Azәr bay can da bu adı ha mı
ta nı yır: Mәn zә rә Sa dı qo va. Onun sә si eşi di lәn dә hәr kәs, bü tün ta ma -
şa çı lar  cid di, sә mi mi bir in for ma si ya nı eşi dә cәk lә ri nә әmin olur lar.
Mәn zә rә xa nım bir vaxt lar qә zet- jur nal da özü üçün oxu cu au di to ri ya -
sı top la dı ğı ki mi, te le vi zi ya da da cid di ta ma şa çı mә hәb bә ti qa zan dı.  

Nә ha yәt o, 1995-ci il dә çox dan ta mam la dı ğı el mi işi ni ye ni dәn
sah man la yıb Az .ME A- nın  Ni za mi adı na Әdә biy yat İn sti tu tun da mü da -
fiә et mә yi qә rar laş dır dı. Sә nәd lә ri ni tәq dim et miş di. ...O gün Mәn zә -
rә çox hә yә can lı idi. Bir az na ra hat çı lıq ke çi rir di. Möv zu su çә tin iş idi
– onu qә bul edәn lәr, et mә yәn lәr ic las ota ğı na yı ğış mış dı lar. İn di ki ki -
mi gö zü mün qa ba ğın da dır. Mәn zә rә tri bu na da çox alov lu, bir az da
cid di, tә lәb kar gör kәm dә dis ser ta si ya işi ni mü da fiә edir di. Son ra op -
po nent lә rin irad la rı na ey ni sә viy yә dә ca vab ver di. İn sa fәn op po nent -
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lә ri Mәn zә rә nin mü da fiә et di yi sa hә nin ma te ri al la rı na bә lәd ol duq la -
rın dan işin diq qә tә la yiq li yi ni dә yәr lәn dir mәk dәn çә kin mә miş di lәr. Am -
ma yer- yer dәn haq sız irad lar, hü cum lar. Mәn zә rә qә tiy yәn әh va lı nı
poz mur du. Mәn tiq li ca vab la rıy la ha mı nı sus du rur du. Nә ha yәt çә tin -
lik lә ol sa da o, qa lib gәl di.  

Fi lo lo gi ya el mlә ri na mi zә di Mәn zә rә Sa dı qo va hәm dә in san -
pәr vәr lik dә әvәz siz dir. Ya dım da dır, 1991-ci il dә Ak tyor evin dә bir tәd -
bir ke çi ri lir di. Az TV-dәn çә ki liş qru pu dә vәt olun ma lıy dı. Am ma elә bil
qәs dәn bü tün yol lar bağ lan mış dı. Mәn zә rә xa nım on da hәm dә ra di -
o da iş lә yir di. Onun qә tiy yәt li tәr pә ni şiy lә hәr şey yo lu na düş dü. O
tәd bir çox yük sәk sә viy yә dә TV-dә dә fә lәr lә işıq lan dı rıl dı. Bu ra da
onun yol daş lıq mü na si bә tin dәn dә irә li dә vә tәn pәr vәr lik möv qe yi da -
yan mış dı.  

İl lәr ötür. Za man dә yi şir. Am ma işıq lı, zәh mәt keş in san lar da ha
da mә tin lә şir, nur la nır lar. Rәh mәt lik Rü ba bә ana nın ürәk çır pın tı sıy la
de di yi – “Al lah ha mı nı qo ru sun, mә nim tәk ba la mı da on la rın için dә”
– söz lә ri ni hә mi şә xa tır la yı ram. Bәl kә dә bu ya zı o ana ru hu nun diq -
tә siy lә ara ya -әr sә yә gәl di. 

Mәn zә rә xa nım Sa dı qo va il lәr, gün lәr ki mi hәr gün qaç ha- qov -
da dır. İs tә yәr dim ki, o da bir ho vur da yan sın vә bir az ca da özü, öz
ta le yi üçün ya şa sın. El -o ba, vә tәn ta le yi ni hәr şey dәn üs tün tu tan lar
nә dәn sә öz lә ri ni hә mi şә unu dur lar. On la ra da Al lah yar dım çı olur.  

Sә nә şәr qi qo şum, şe ir nә dir ki, 
Ovun sun ürә yin, ovun sun tә ki. 
Sәn özün şe ir sәn, elә şe ir ki  
Şa ir lәr hey rәt dәn ay hә sәd çә kir.   

Almaz  Ülvi  “Müharibә ağrılarım”,
Bakı – 2005, sәh. 347-349
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SӘNUBӘR

“QIZ QARDAŞIM”IN  SÖZÜ
HƏLƏ  ÇOXDUR

Bu gün lәr dә Azәr bay can ra di o su nun әn po pul yar ve ri liş lә rin dәn
sa yı lan “Gәnc lik” stu di ya sı nın “Qız qar da şım” ra dio top lu su gәnc nәs -
lin hәr bi vә tәn pәr vәr lik tәr bi yә sin dә oy na dı ğı müs tәs na ro la gö rә vә
efi rә çıx ma sı nın 2-ci il dö nü mü mü na si bә ti ilә Azәr bay can Küt lә vi İn-
 for ma si ya Va si tә lә ri İş çi lә ri Hәm kar lar İt ti fa qı nın “A zәr bay can bay ra -
ğı” fәx riy yә dip lo mu ilә tәl tif olu nub.  

Efi rә çıx dı ğı ilk gün dәn müx tә lif ic ti ma i- si ya si, so si al prob lem -
lә ri miz lә bağ lı mü ba riz çı xış la rı, ta le yi mi zә ya zı lan la rın hәr üzü nü
gәnc lә ri mi zin di li ilә açıq la ya raq mә nә vi dün ya mı za yol açan ma raq lı
söh bәt lә ri ilә qәl bi mi zi ov sun la yan “Qız qar da şım ”ın re dak to ru vә apa -
rı cı sı, te le vi zi ya nın “Xә bәr lәr” baş re dak si ya sı nın şәrh çi si Mәn zә rә
Sa dı qo va dır.

“Qız qar da şım” ne cә dün ya ya gә lib, han sı qay ğı la rı, nә ki mi
plan la rı vә pers pek tiv lә ri var? Bu su al la ra Mәn zә rә xa nım be lә ca vab
ver di: 

– Qa dın la rın müx tә lif prob lem lә ri әv vәl lәr dә ya zı la rı mın әsas
möv zu su olub. Ona gö rә dә Te le ra dio Şir kә ti nin keç miş sәdr mü a vi ni
Şa mil Mә ci do vun qız lar üçün xü su si ve ri liş ha zır la maq ba rә dә tәk li fi
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mә nim ürә yim dәn xә bәr ver di. De mәk is tә di yim söz çox idi vә in di dә
qur tar ma yıb. Bu iki il dә in di yә qә dәr efir dәn vә ek ran dan eşi dil mә yәn
bir çox mә nә vi mә sә lә lәr dәn, müx tә lif so si al bә la la ra mә ruz qal mış
gәnc lә ri mi zin ta le yin dәn, qa dın la rı mı zın qay ğı la rın dan söz aç mış, ar -
zu vә is tәk lә ri ilә oxu cu la rı ta nış et mәk üçün mü za ki rә lәr, dis kus si ya -
lar tәş kil et mi şik, on la rı dü şün dü rәn, na ra hat edәn bir çox mә sә lә lә rin
hәl li nә ça lış mı şıq.  

Bun dan baş qa, Şәr qin ye tiş dir di yi bü tün gör kәm li qa dın şәx siy -
yәt lә ri din lә yi ci lә ri mi zә ta nıt ma ğı özü mü zә borc bi li rik. Biz bu әnә nә -
ni da vam et dir mәk lә ya na şı, mü a sir qa dın xa dim lә ri mi zi vә
qәh rә man la rı mı zı da unut mu ruq. Ey ni za man da dün ya nın müx tә lif öl -
kә lә rin dә ya şa yan qa dın la rın hә yat tәr zi vә mә i şә ti haq da da mә lu mat
ve ri rik. Onu da qeyd edim ki, eli mi zin- gü nü mü zün bu ça ğın da bü tün
söh bәt lә ri mi zin әv vә li dә, so nu da Vә tә nin qey rә ti ni çә kәn, tor pa ğı -
mı zın düş mәn lәr dәn tә miz lәn mә si üçün can la rın dan ke çәn igid oğul -
la rı mı zın, qız la rı mı zın, bu gün cәb hә böl gә lә rin dә qәh rә man lıq
gös tә rәn gәnc lә ri mi zin ta le yi nә bağ lı dır. .. 

“Sәhәr” qәzeti
16 fevral 1994-cü il, sәh. 1
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ZEYNAL ӘLİOĞLU

“QAÇQINLIQ   ALT-ÜST  ETDİ  
HƏR   ŞEYİ...” 

Әziz oxu cu, fo to şә kil dәn si zә ba xan qı zı ta nı dı nız mı? Diq qәt lә
ba xın, özü dә tez- tez te le vi zi ya da nә zә ri cәlb edәn, ma raq lı re por ta-
j lar, müx tә lif ve ri liş lәr apa rır. Mil li Mәc lis dәn dә hәm çi nin. Düz tap mı -
sı nız, Mәn zә rә Sa dı qo va dır. Mәn zә rә xa nım te le jur na list dir. Onun
mә la hәt li sә si, ay dın nit qi, xü su si şәrh çi lik mә ha rә ti var dır. Özü dә
san ki ek ran üçün ya ra nıb. Mәhz gös tә ri lәn cә hәt lәr te le jur na list üçün
zә ru ri vә va cib dir. 

Mәn zә rә xa nım la üz bә üz әy lәş mi şik. O, şi rin dil lә söh bәt edir,
mәn sә çox hә vәs lә din lә yi rәm. Göz lә rim önün dә onun keç di yi yol san -
ki vә rәq lә nir. Onun hә ya tı nın ya zıl ma mış ki ta bı nın hә lә açıl ma mış sә -
hi fә lә ri ay na da gö rü nür müş ki mi can la nır. Ara da su al lar la mü da xi lә
edi rәm onun şi rin, bir az da әn di şә li, kә dәr li söh bә ti nә... Söh bә ti mi -
zin bә zi an la rı ilә oxu cu la rı ta nış et mәk is tә yi rәm. 

– “Әs li miz- nәs li miz qә dim İrә van dan dır. Mәn dә ora da dün ya -
ya gәl mi şәm. İrә van şә hә rin dә Ge dәr ça yın sa hi lin dә bö yük bağ- bağ -
ça mız, iki mәr tә bә li ge niş, ra hat ev -e şi yi miz var dı. Atam (Hü seyn ki şi
– Z.Z.) jur na list olub, tә qa ü dә çı xa na ki mi “So vet Er mә nis ta nı” qә ze -
tin dә iş lә yib.  
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Or ta mәk tә bi İrә van da bi tir mi şәm. Qı zıl me da la dü şür düm. Ver -
mә di lәr, han sı er mә ni ra zı olar dı ki, on la rın öz uşaq la rı qa la- qa la türk
uşa ğı (a zәr bay can lı – Z.Z.) qı zıl me dal al sın?! Bu, mә ni hә vәs dәn sal -
ma dı. 1972-ci il dә Ba kı ya gә lib Azәr bay can Döv lәt Uni ver si te ti nin  fi -
lo lo gi ya fa kül tә si nә da xil ol dum.  

...U şaq lıq dan şe ir lәr ya zar, mәc lis lәr dә şe ir lәr oxu yar, ic ti mai iş -
lәr dә ya xın dan iş ti rak edәr dim. Elә bir mәc lis, şәn lik ol maz dı ki mәn
or da  şe ir söy lә mә yim. Sә mәd Vur ğu nun “A zәr bay can” şe i ri di li min
әz bә ri idi. Bir tәd bir be lә hә min şe ir siz keç mir di. Elә bu na gö rә dә
mә ni hәm mәk tәb dә, hәm dә kә nar da çox vaxt adım la de yil, “A zәr -
bay can” de yә ça ğı rar dı lar. ..  

...U ni ver si te ti bi ti rib qa yıt dım İrә va na. Bir müd dәt iş siz qal dım.
Hә min müd dәt dә İrә van da kı er mә ni, rus vә Azәr bay can dil lә rin dә çı -
xan qә zet lәr lә әmәk daş lıq et dim. Nә ha yәt, “So vet Er mә nis ta nı” qә ze -
ti nә kor rek tor lu ğa işә dü zәl dim. Ora da qay da be lә idi: jur na list li yә
baş la yan hәr bir adam  işә kor rek tor luq dan baş la ma lıy dı, son ra qa bi -
liy yә ti nә gö rә re dak si ya da yer bo şal dıq ca pil lә- pil lә qal xır dı...    

El mi işә çox hә vә sim var dı. Uni ver si tet dә oxu yan da da fik rim
as pi ran tu ra ya da xil ol maq idi. Tәh si li mi ba şa vu ran da Ba kı da qal say -
dım bu yo lu da vam et di rә cәk dim. La kin mü әy yәn sә bәb dәn İrә va na
qa yıt ma lı ol dum. El mi ax ta rış la ra hә vәs mә ni ra hat bu rax mır dı.
“C.Cab bar lı dra ma tur gi ya sı er mә ni әdә bi- mә dә ni mü hi tin dә (1920-
1960-cı il lәr)” möv zu su üzә rin dә (tәs diq olun ma mış – Z.Z.) iş lә mә yә
baş la dım boş vaxt la rım da. Ye re van da kı ar xiv lәr dәn top la dı ğım ma te-
 ri al lar, o cüm lә dәn  er mә ni so vet dra ma tur gi ya sı nın ba ni si sa yı lan ta -
nın mış dra ma turq De re nik De mirç ya nın se çil miş әsәr lә rin dәn
oxu du ğum bir fi kir bu möv zu nu iş lә mәk zә ru rә ti nә da ir  qә na ә ti mi
möh kәm lәn dir di. O ya zır dı ki, “mәn Ba kı da C.Cab bar lı nın “Se vil ”i nә
bax dım vә çox tә sir lәn dim, mәn dә bu yo lu seç dim”.  

Ba kı ya gә lib çox his sә si ni iş lә yib qur tar dı ğım hә min işi – möv -
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zu nu Әdә biy yat İn sti tu tu na tәq dim et dim, xey li gö tür- qoy et di lәr, nә -
ha yәt ra zı laş dı lar. Mi ni mum la rı ver dim, te zis lә rim, mә qa lә lә rim el mi ki -
tab la ra da xil edil di, gәnc alim lә rin konf rans la rın da mә ru zә lә rim
din lә nil di vә s. 1989-cu il dә C.Cab bar lı nın 90 il lik yu bi le yi nә ki mi mü -
da fiә et mәk is tә yir dim. İşin qız ğın ça ğın da er mә ni lә rin “Qa ra bağ mә -
sә lә si” çıx dı or ta ya. Mә lum köç kün lük fa ci ә si baş lan dı. Qaç qın lıq hәr
şe yi al t-üst et di...  

Ba kı ya pә nah gә tir dik. Bir müd dәt er mә ni mәt bu a tı nı, ra di o- te -
le vi zi ya sı nı iz lә yir, on la rın Azәr bay ca na qar şı qә rәz li ya zı la rı nı, de dik lә -
ri ni tәr cü mә edib azәr bay can lı, rus oxu cu la ra çat dır maq la mәş ğul
olur dum. Er mә ni lә rin fik ri baş qa idi. On la rın azәr bay can lı la rı İrә van dan
kö çürt mәk lә ki fa yәt lәn mә yә cәk lә ri ay dın ca hiss olu nur du. Bu va cib cә -
hә tә ilk gün lәr o qә dәr dә әhә miy yәt ve ril mә di yin dәn vә ziy yәt gә lib bu
ye rә çıx dı, Azәr bay ca nın әra zi si er mә ni tә ca vüz kar la rı tә rә fin dәn zәbt
edil di, adam lar öl dü rül dü, kәnd lәr yan dı rıl dı... Düş mәn adi düş mәn
de yil, güc lü ar xa sı olan ta ri xi düş mәn dir, qi sas çı dır, qa til dir, bey nәl xalq
ca ni dir. ..”

Gәnc Mәn zә rә xa nım İrә van da ya şa dı ğı öm rü nün qı sa bir müd -
dә tin dә nә qә dәr haq sız lıq la rın şa hi di olub, di dәr gin lik döv rün dә isә
kip rik lә ri ilә od gö tü rüb. Bü tün bun lar nә in ki bir ya zı ya, hәt ta on lar -
ca ya zı ya be lә sı ğı şan de yil. Onun Mil li Mәc lis dәn ha zır la dı ğı re por ta-
j lar da da bu ağ rı -a cı hiss edi lir. Mәn zә rә xa nım hә min ağ rı -a cı la rı
re por taj la ra qa ta raq Azәr bay can xal qı nı, on la rı Mil li Mәc lis dә tәm sil
edәn mil lәt vә kil lә ri ni ayıq- sa yıq ol ma ğa, şәx si mә na fe yi bir kә na ra
qo yub, xal qı mı zı er mә ni lә rin soy qı rı mın dan xi las et mә yә ça ğı rır. ..  

M.Sa dı qo va nın bu xid mә ti Azәr bay can Küt lә vi İn for ma si ya Va -
si tә lә ri İş çi lә ri Hәm kar lar İt ti fa qı nın tәq di ma tı әsa sın da mü ka fat lan dı -
rıl mış dır. Res pub li ka Mәt bu at Fon du nun Fәx ri fәr ma nı na vә pul
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş dür.  

“Addım” qәzeti 
2 sentyabr 1993-cü il, sәh. 3 
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VI Fəsil.  MƏNİ BELƏ TANIYIRLAR

UĞUR OLSUN, “QIZ QARDAŞIM”!
Gәnc nәs lin hәr bi vә tәn pәr vәr lik tәr bi yә sin dә oy na dı ğı

müs tәs na ro la gö rә vә efi rә çıx ma sı nın 2-ci il dö nü mü mü na -
si bә ti lә Azәr bay can ra di o su “Gәnc lik” baş re dak si ya sı nın “Qız
qar da şım” ra dio top lu su (re dak to ru vә apa rı cı sı Mәn zә rә Sa -
dı qo va, re jis so ru İs lam Әziz, mu si qi tәr tib çi si Lә ta fәt Ra fiq -
qı zı, ope ra to ru Ca vad Meh ba lı oğ lu, dik tor El dost Bay ram)
Azәr bay can Küt lә vi İn for ma si ya Va si tә lә ri İş çi lә ri Hәm kar lar
İt ti fa qı nın “A ZӘR BAY CAN BAY RA ĞI” fәx riy yә dip lo mu ilә tәl -
tif edil miş dir.  

Düz iki il ön cә, 1992-ci il fev ral ayı nın 13-dә “Gö rü şü nü zә “Qız
qar da şım” gә lib” – müj dә si sәs lәn di efir dәn. Azәr bay can Döv lәt Te le -
ra dio Ve ri liş lә ri Şir kә ti nin әmәk daş la rı Şa mil Mә ci do vun (o vaxt şir kәt
sәd ri nin mü a vi ni), İn ti qam Meh di za dә nin (“Gәnc lik” baş re dak si ya sı -
nın rәh bә ri), Mәn zә rә Sa dı qo va nın tә şәb bü sü vә ağır zәh mә ti he sa -
bı na ara ya -әr sә yә ye tәn “Qız qar da şım” din lә yi ci lә ri nә üz tu tan da
di li nә gә lәn ilk sö zü bu ol du:  

– Ulu ba ba la rı mız qız öv lad la rı nı “qız qar da şım” ad lan dı rıb, ulu
nә nә lә ri miz “er kәk ti nәt li yәm, ol sam da qa dın” – de yib lәr. “Qız qar -
da şım” proq ra mın da gәnc qız la rı mı zın, gә lin lә ri mi zin bu gün kü prob -
lem lә rin dәn da nı şa ca ğıq. Qa bi liy yә ti ni Vә tә nin ri fa hı na hәsr edәn lә ri
siz lә rә ta nı da caq, dö yüş sәn gәr lә rin dә ki şi lәr lә çi yin- çi yi nә tor pa ğı -
mı zı qo ru yan lar dan söz aça ca ğıq. Mә nә vi aşın ma nın güc lәn di yi in di ki
dövr dә in san ta le yi, әx laq mә sә lә lә ri әsas möv zu la rı mız dan ola caq.  
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Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

Bu xoş mә ram la Azәr bay ca nın efir sә ma sı na atı lan “Qız qar da -
şım” bir qa na dıy la “a tıl mış” kör pә lәr or du su na, mәh bәs lә rә gö mül -
müş qa dın la ra, mә nә vi kö mә yә ru hәn eh ti yac du yan la ra da yaq du rub,
o bi ri qa na dın da azad lı ğı mız yo lun da sağ lam lı ğı nı iti rib әlil olan soy -
daş la rı mı zın is tәk vә ar zu la rı nı da şı dı; gö zü müz gö rә- gö rә gör mәz li -
yә vur du ğu muz prob lem lә rin so si al kök lә ri ni “cay na ğıy la” di dib
aş kar la ya -aş kar la ya, bir gö zü nә uğur la rı mı zın se vin ci ni, bir gö zü nә
yur du mu zun dәrd -ә lә mi ni yığ dı; mü si bәt lә ri mi zi dün ya ya car çә kә-
 çә kә qan yad da şı mız dan sü zü lüb gә lәn ta ri xi ger çәk lik lә ri mi zi di lә gә -
tir di, Şәrq qa dı nı nın, türk ana la rı nın – Alәm şah bә yi min, Şә mi ra mın,
Sü yüm Bi kә nin ör nәk әmәl lә rin dәn söh bәt aç dı, öz әt ra fı na Bal tik ya -
nı öl kә lәr dәn, Or ta Asi ya dan, Sank t-Pe ter burq dan, Mosk va dan, doğ -
ma res pub li ka mı zın müx tә lif böl gә lә rin dәn, Bor ça lı elin dәn
pә rәs tiş kar lar top la dı... 

Vә nә xoş ki, ulu Tan rı nın kә ra mә tin dәn, ra di o top lu nun zәh mә -
ti ni çә kәn lә rin ca nı ya nan lı ğın dan “Qız qar da şım” vә di nә xi laf çıx ma -
dı, di li nin qüd rә ti, sö zü nün kә sә ri azal ma dı, büd rә mә di, el dәn güc
alıb bü tün әzә mә tiy lә di kәl di, za ma nın ru hun dan do ğub za ma nın özü -
nә gә rәk ol du. 

Uğur ol sun, “Qız qar da şım”. Qis mәt ol sun sә ni ağ bir çәk zir vә -
sin dә dә bu gün kü ki mi әh di nә vә fa lı, mә ra mı na sa diq gö rәk.  

“Ekran-efir” qәzeti
11 fevral 1994-cü il, sәh. 5
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GÖ RÜ ŞƏ NƏ DƏK! .. 
Bi zi “Ya şaM” da  qo vuş dur muş yo lun ay rı cı na gәl dik, ӘZİZ OXU -

CU! Qar şın da bir da ha im ta han ver dim. Bu sı naq dan ne cә çıx dım, bil -
mi rәm. Ya dın da qa lan bir sö züm ol du mu? Qәl bi ni tit rә dәn duy ğu lar la
rast laş dın mı? Bu hә yat das ta nın da ta nış mәn zә rә lәr lә qar şı laş dın mı?
Han sı sa epi zod lar da “bu san ki mә nim hә ya tım dır” de din mi? Sә ni dü -
şün dü rәn- da şın dı ran fi kir lәr ol du mu? Ye ni bir ide ya ver di mi sә nә
oxu duq la rın? Әgәr bu su al lar dan han sı sa müs bәt ca vab al dı sa, de -
mә li, Mәn zә rә Sa dı qo va xoş bәxt YA ZAR dır.  

Ha mı nı za xoş bәxt lik di lә yi ilә, növ bә ti ki ta bın sә hi fә lә rin dә
gö rü şә nә cәn! .. 
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