Mәnzәrә Sadıqova

YAŞAM

“Elm vә tәhsil”

Bakı 2011

Redaktor:

Nizami CӘFӘROV
Azәrbaycan MEA-nın müxbir üzvü,
filologiya elmlәri doktoru, professor

Mәnzәrә SADIQOVA filologiya üzrә fәlsәfә doktoru.
YaşaM. Bakı, “Elm vә tәhsil”, 2011. - 428 sәh.

Kitabda müәllifin bәdii-fәlsәfi düşüncәlәri, lirik yaradıcılığı,
elmi-publisistik mәqalәlәri toplanmışdır. Kitab geniş oxucu kütlәsi,
tәdqiqatçılar, jurnalistika fakültәsinin tәlәbәlәri üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
S 4702000000
N - 098 - 2011

© M.Sadıqova, 2011
© "Elm vә tәhsil" 2011

MÜNDƏRİCAT
Kövrәk sәtirlәr ....................................................................... 9
Müәllifdәn ........................................................................... 14
I Fәsil. DÜŞÜNCӘLӘR
I Bölmә. DÖVRÜN GERÇӘKLİKLӘRİ
Alqı-satqı ............................................................................. 19
İnformasiya vә insan ............................................................ 22
Әlahәzrәt İnformasiyanın möhürü .......................................... 24
Tәrәqqi vә psixologiya .......................................................... 26
Azadlıqmı, hegemonluqmu? ................................................... 28
Bugünümüzdәn boylanan sabah ............................................ 30
Qәlәmin ağır mәsuliyyәti ...................................................... 32
Tәrs mütәnasiblik ................................................................. 33
“Vәtәnpәrvәr” mühacir ......................................................... 34
Qürbәt ................................................................................ 35
Soyqırım ............................................................................. 37
İşğal ................................................................................... 39
Daxili monoloq ..................................................................... 41
II Bölmә. QӘNAӘTLӘRİM
Sәnәtmi, sәnәtkar şәxsiyyәtimi? ............................................. 44
Mühitin möhürü ................................................................... 45
Münasibәt ........................................................................... 46
Xoşbәxtlik vә bәdbәxtlik ....................................................... 47
Yaşamağa mәhkumluq .......................................................... 48
Mәn vә özüm ....................................................................... 49
3

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

Zaman ................................................................................ 50
Fevralın 28-i ........................................................................ 51
Zamanın sәxavәti ................................................................. 52
Nәsihәt ............................................................................... 53
Ömür .................................................................................. 54
Ölüm .................................................................................. 55
Yol ...................................................................................... 57
Güc .................................................................................... 58
İtki ..................................................................................... 58
Güzgü ................................................................................. 58
Reallıq vә tәsәvvür ............................................................... 59
Özünümüdafiә instinkti ......................................................... 59
Rәfiqә amili ......................................................................... 60
II Fәsil. MӘNSUR ŞEİRLӘR. MİNİATÜRLӘR
Yurd ağrısı ........................................................................... 64
Hәsrәt ................................................................................ 65
Gedәr çayı ........................................................................... 66
Yurdum mәnim .................................................................... 67
Ömür yolu ........................................................................... 68
Tәәssürat ............................................................................ 69
Anasız illәr .......................................................................... 71
Sәnә dönmәk istәyirәm ........................................................ 72
Ovqat ................................................................................. 74
Dәniz-Ada ........................................................................... 75
Qayıq harada xoşbәxtdir? ..................................................... 77
Yuxu ................................................................................... 79
Tәnha qadın ........................................................................ 80
Yaşın fәrqi ........................................................................... 82
Üçbucağın süqutu ................................................................ 84
4

Ana bәtnindә mübarizә ......................................................... 85
Qadın ................................................................................. 86
Ata hәsrәti ......................................................................... 91
İstedad ............................................................................... 92
Start ................................................................................... 94
Tәnhalıq .............................................................................. 96
Xiffәtin sentyabr rәngi .......................................................... 97
Әlvida ................................................................................. 98
Dua .................................................................................... 99
Jurnalist ............................................................................ 100
Hәyat hikmәti .................................................................... 101
Xәstәlik vә hәyat ................................................................ 102
Üz-üzә .............................................................................. 103
Qardaş itkisi ...................................................................... 104
İlğım ................................................................................. 105
Seçim ................................................................................ 106
Yaşarı olmayan cazibә ......................................................... 107
Dostuma ........................................................................... 108
Ağrı .................................................................................. 109
8 Mart ovqatı ..................................................................... 110
Zarafat, yoxsa 7-ci hiss ....................................................... 112
Etiraf ................................................................................ 114
Ayrılıq ............................................................................... 116
Fәryad .............................................................................. 118
III Fәsil. PUBLİSİSTİKA
I Bölmә. 90-cı İLLӘRİN PROBLEMLӘRİ
Haqq yerini tapacaqmı? ...................................................... 123
Susmağın bәlası ................................................................. 131
Yurd ağrısı ......................................................................... 137
5

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

Çaykәndin qayğıları ............................................................ 144
Nәdәn başlayaq ................................................................. 150
Azsaylı xalqlara qayğı ......................................................... 156
Әlifbamız, taleyimiz ............................................................ 168
Müstәqillik elan edilib, amma... ........................................... 174
Dünyaya insan gәlir ............................................................ 177
Uşaqlarımız harada oynasınlar? ............................................ 184
Möcüzәlәr reallaşır ............................................................. 189
Köhnә hamam, köhnә tas ................................................... 194
II Bölmә. SӘNӘT... SӘNӘTKARLAR
Milli incәsәnәtimizin tәdrisi. Rәssamlıq ................................. 198
Milli incәsәnәtimizin tәdrisi. Memarlıq ................................... 202
“Mozalan”a sәyahәt ............................................................ 208
Lentlәrdә yaşayan tarix ....................................................... 214
Sәhnәmizin Әrәbzәngisi ...................................................... 219
Sәnәt yanğısı ..................................................................... 225
Avstriyaya atılan körpü ....................................................... 230
Vaqifin sәnәt dünyası .......................................................... 233
İllariyәnin dünyası .............................................................. 237
IV Fәsil. ӘDӘBİ QEYDLӘR
“Min il sonra sorsan şair hardadır” ....................................... 242
Cәfәr Cabbarlı – 90 ............................................................ 249
Ata ocağı ........................................................................... 251
“Ömür bir xalıdır, naxışı әlvan” ............................................. 257
Aşıq, bağrına bas sәdәfli sazı ............................................... 267

6

V Fәsil. YURDDAŞLARIMIZ
Qürbәt cәnnәt olsa da... ..................................................... 276
Azәrbaycana bağlı ürәklәr ................................................... 281
Kronştadtda bir gün ........................................................... 307
Hәr diplomlu ziyalı deyil ...................................................... 314
41-in yeniyetmәlәri ............................................................. 318
Dörd bacı .......................................................................... 322
Leninqrada bağlı ürәk ......................................................... 326
İllәrdә qalan izlәr ............................................................... 329
Xeyirxahlığa tәlәsәn insanlar ............................................... 332
Ordenli mexanizator ........................................................... 335
Torpağa bağlı ..................................................................... 338
Günәş zirvәlәrә gülümsәyir ................................................. 341
Nәcib peşә ........................................................................ 345
Şagirdlәrin sevimlisi ............................................................ 346
Müәllim-mühazirәçi ............................................................ 349
Sabahın sorağında .............................................................. 351
Al bayraq dalğalanır ............................................................ 353
Günün tәlәblәri sәviyyәsinә ................................................. 356
Tәlәbәlik illәri .................................................................... 360
BİBLİOQRAFİYA ................................................................. 364
FOTOALBOM ...................................................................... 383
VI Fәsil. MӘNİ BELӘ TANIYIRLAR
Bәxtiyar Sәttaroğlu. “Bu, insanın özünü özündәn alan
sәnәtdir” ............................................ 402
Mirzә Yusifoğlu. Qız qardaşım .............................................. 410
Zöhrә Әsgәrova. Qız qardaşımız .......................................... 413
7

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

Almaz Ülvi. Sәn özün şeirsәn... ............................................ 417
Sәnubәr. “Qız qardaşım”ın sözü hәlә çoxdur .......................... 420
Zeynal Әlioğlu. “Qaçqınlıq alt-üst etdi hәr şeyi...” .................. 422
Uğur olsun, “Qız qardaşım”! ................................................ 425
Görüşәnәdәk!.. ................................................................. 427

8

KÖVRƏK SƏTİRLƏR
“YaşaM” adlı bu kitabda Mәnzәrә Sadıqovanın hәm elmi, hәm
publisistik, hәm dә bәdii yaradıcılığından seçmәlәr tәqdim edilmişdir.
Janr etibarilә fәrqlәnsәlәr dә, bütün yazılarda dilin axıcılığı, üslubun
sәlisliyi vә elmi-bәdii tәfәkkürün aydınlığı diqqәti cәlb edir. Yazılar son
30 ilә güzgü tutur, müәllif yaşadığımız dövrün özәlliklәrini, cәmiyyәtdә baş verәn proseslәri ziyalı nöqteyi-nәzәrindәn tәhlil edir. Fikrin
hәm obrazlı, hәm dә birbaşa ifadә tәrzi istedadlı qәlәm sahibi olan
M.Sadıqovanın yaradıcılığının sәciyyәvi cәhәtlәri kimi ortaya çıxır.
Kitabın “Düşüncәlәr” fәslindә yazarın çox maraqlı qәnaәtlәri,
dünyanın gәrdişinә vә dövrümüzün gerçәkliklәrinә fәlsәfi yanaşma
tәrzi ilә tanış oluruq. Bu yazılarda fikrin lakonik ifadәsi, düşüncәlәrin
fәlsәfi axarı oxucunu alıb aparır, onu “hәqiqәt dünyasına” qovuşdurur.
Müәllifin zaman, mühit, münasibәt, xoşbәxtlik vә bәdbәxtlik, ölüm
haqqında düşüncәlәri sәni dә düşündürüb-daşındırır: “Zamanın qatarı
şütüyüb gedir. Sәni hansı dayanacaqda salacağı bәlli deyil. ...Yol aldığın ünvana doğru hansı dayanacaqda düşüb gәzmәyi, görmәyi,
zövqlü dәqiqәlәr yaşamağı bacardınsa, bu sәnin öz hünәrin, öz qazancındır.”(“Zaman”) “Uşaqlığında gәlincik hәsrәtindә qalmış birisinә qocalığında bu oyuncağı versәn nә faydası?..” (“Zamanın sәxavәti”)
“İnsanın üzünә deyilәnlәr üstqurumdur, münasibәt bazis.”(“Münasibәt”) Vә ya “Ölüm son deyil, başlanğıcdır... Hәr bir fәrdi törәtdiyi
әmәllәrlә cәmiyyәt qarşısında hesabata dayandıran qüdrәtdir. Ölüm
dirilәrin ürәklәrindә vә beyinlәrindә qurulan mәhkәmәdә mәrhumun
hökm gözlәdiyi prosesdir. Ölüm aramızdan köçәn adamın sağlığın9
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da törәtdiyi әmәllәri elin gözündәki tәrәzidә çәkdirәn gücdür. Yaxşını-pisi dәyәrlәndirmә vasitәsidir. Ölüm hәqiqәtin aşkarlanmasına tәkan verәn lakmus kağızıdır.”(“Ölüm”) Bu sәtirlәrdә ifadә olunan
fikirlәri götür-qoy edirsәn vә hәmin fikirlәr tәdricәn sәnin öz qәnaәtlәrinә çevrilmәyә başlayır.
“Alqı-satqı” adlı әsәrdә irәli sürülәn qәnaәt müasir dünyamızın
acı vә acınacaqlı hәqiqәtlәrini әks etdirir: “Bütün sәviyyәlәrdә maddiyyata aludәçiliyin güclәnmәsi cәmiyyәti mәhvәrindәn çıxarmağa qadir olan qorxulu tendensiyadır.”
İnformasiya cәmiyyәtinә inteqrasiya dövründә insanı-vәtәndaşı informasiyanın fәsadlarından qorumaq zәrurәti, xüsusilә uşaq tәfәkkürünün virtual informasiya mәkanında manipulyasiya olunmaq
tәhlükәsi müәllifi düşündürür: “Vәtәndaşın informasiyaya münasibәti
cәmiyyәtdәki bir çox proseslәri şәrtlәndirir. Hәmin proseslәr әminamanlığa da yönәlә bilir, qarşıdurmaya da.” (“İnformasiya vә insan”) Müasir dövrün әn güclü silahlarından olan informasiyanın ictimai şüura öz möhürünü vurduğu vә ictimai rәydә tәsirinin uzun
müddәt qaldığı barәdә M.Sadıqovanın qәnaәtlәri ilә razılaşmamaq olmur. (“Әlahәzrәt İnformasiyanın möhürü”)
Ölkәmizdә müstәqillik qazanıldıqdan sonra keçid dövrünün çәtinliklәrinә dözmәyәn, Vәtәni tәrk edib rahatlıq axtarışında yad ellәrә üz tutan bәzi üzdәniraqların riyakarlığı - şәxsi mәnafe naminә
Vәtәnә böhtan yağdırmağı, getdiyi yerdә özünü “qurban” kimi qәlәmә vermәk cәhdi, müvәqqәti çәtinlikdәn qaçmağına başqa don geyindirmәyi müәllifin diqqәtindәn yayınmır: “...Özünü siyasi baxışlarına
görә tәqib olunmuş kimi qәlәmә verirdi yad ölkәdә. Әslindә qürbәtә
üz tutmaqdan mәqsәdi şәxsi problemlәrini hәll etmәk idi... Ailәsinin
iqtisadi durumunu Vәtәnin imicinә zәrbә vurmaq bahasına yaxşılaşdırırdı “vәtәnpәrvәr” mühacir.” (“Vәtәnpәrvәr mühacir”)
Ümumiyyәtlә, kitabda qaldırılan problemlәr ictimai-siyasi proseslәrә
10

münasibәt baxımından müәllifin vәtәndaş mövqeyinә güzgü tutur. Xüsusilә, “Düşüncәlәr” fәslindәki yazılarda irili-xırdalı hәyat hadisәlәrini
tәhlil süzgәcindәn keçirib oxucuya çatdıran Mәnzәrә xanımın fәlsәfipublisistik düşüncәlәri onun dünya hikmәt xәzinәsinә yetәrincә bәlәd olduğunu göstәrir. Kitabda nәticә olaraq bu gün qarşılaşdığımız
müәyyәn hadisәlәrin sәbәbi geniş miqyasda, dünya vә insan müstәvisindә araşdırılır, hәmçinin bugünkü hәyatımızda adi mәsәlә kimi yanaşdığımız bir sıra proseslәrin gәlәcәkdә hansı nәticәlәr doğura
bilәcәyi barәdә mülahizәlәr yürüdülür. XX әsrin sonlarından etibarәn
kino sәnәtinin inkişaf istiqamәtlәri, döyüş vә dәhşәt filmlәrinin, ailәmәişәt seriallarının insan psixikasına tәsiri, şәxsiyyәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsi, zәmanәnin sürәtinә uyğunlaşmağa can atan
müasirlәrimizin mәnәvi durumu, dövrümüzdә işsizlik probleminin yaratdığı gәrginlik, ümumiyyәtlә, insan amili Mәnzәrә Sadıqovanı ciddi
düşündürәn mәsәlәlәr kimi diqqәti cәlb edir. Hәmin mәqamlarda müәllifin narahatlığına şәrik olmaya bilmirsәn.
“YaşaM”ın “Mәnsur şeirlәr. Miniatürlәr” fәslinә müәllifin bәdii
yaradıcılığından seçmәlәr daxil edilmişdir. Hәcmcә kiçik, mәnaca böyük olan bu әsәrlәr oxucunu duyğular selinә qәrq edir, onu dәniz kimi, dәrya kimi öz qoynuna alır. Hisslәrin hökmran olduğu hәmin
dәryada oxucu hansı dalğanın onu hansı sahilә çırpacağını bilmәdәn
suyun axarında üzüb gedir, qәvvas kimi dәrinliklәrә dalır... vә hansısa lәpәdә, dalğada özünü tapır, doğma notlar üstündә köklәnir. Bәdii
lövhәlәr müәllif yaşantılarının, müәllifin şahidi olduğu hadisәlәrin obrazlı ifadәsi olduğundan tәsirli vә inandırıcıdır.
Taleyindәn qaçqınlıq faciәsi keçmiş Mәnzәrә xanımın vәtәn yanğısı “Yurd ağrısı”, “Hәsrәt”, “Gedәr çayı”, “Yurdum mәnim” vә digәr
mәnsur şeirlәrdә әksini tapmışdır. Mәnzәrә Sadıqova sanki rәssam fırçası ilә didәrginliyin obrazını yaradır, faciә qurbanlarının yurd hәsrәtini ürәk göynәdәn detallarla qәlәmә alır. Çox dәrin hisslәrlә, ürәk
yanğısıyla qәlәmә alınmış mәnsur şeirlәrdә vәtәnindәn perik salınmış
11
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insanların yaşantıları oxucuya sirayәt edir, onu öz tәsiri altına alır vә
qaçqınlığın әslindә nә demәk olduğunu oxucunun diqqәtinә çatdırır:
“Ruhum orda, cismim burda. Nә qәdәr yaşaya bilәr ruhsuz bәdәn?..
Bilsin bәşәr, bilsin alәm. Didәrginlәr yaşamırlar, onlar ancaq mövcuddurlar Vәtәninә dönәnәcәn. Didәrginlәrin qәlbindә Vәtәn özü yaşayacaq, yaşadıqca yaşadacaq didәrgini...ölәnәcәn.” (“Yurd ağrısı”)
“Publisistika” fәslindә oxucu XX yüzilliyin 90-cı illәrindә qarşılaşdığımız problemlәrә hәsr olunmuş mәqalәlәrlә, o dövrdә yaşayıb-yaradan bir sıra sәnәtkarların fәaliyyәtindәn bәhs edәn oçerklәrlә,
hәmçinin elm vә sәnәt adamlarının aktual mәsәlәlәr barәdә fikirlәri
ilә tanış olmaq imkanı qazanır. 1990-1992-ci illәrdә “Hәyat”, “Yurddaş”, “Açıq söz”, “Vәtәn sәsi”, “Millәt”, “Hikmәt”, “Axtarış” vә digәr qәzetlәrdә, “Azәrbaycan qadını” jurnalında dәrc olunmuş mәqalәlәrin
qәlәmә alınmasından tәxminәn 20 il vaxt keçsә dә, hәmin publisistik
yazılarda qaldırılmış әksәr problemlәr (dövlәt müstәqilliyinin qorunması, müstәqillik dövründә dәrsliklәrin yazılması, müәllif hüquqlarının
qorunması vә s.) bu gün üçün dә aktual olaraq qalmaqdadır.
Kitabın “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 Cәfәr Cabbarlıya, xalq şairi Qabilә
vә ustad Aşıq Kamandara hәsr edilәn mәqalәlәr elmi mülahizәlәrlә
әdәbi duyğuların vәhdәtindәn yoğrulmuş yazılar kimi M.Sadıqovanın
elmi-araşdırma qabiliyyәtini qabarıq nәzәrә çarpdırır.
“Yurddaşlarımız” fәslindә toplanmış oçerklәrdә, bәdii-publisistik mәqalәlәrdә vә müsahibәlәrdә Azәrbaycandan kәnarda mәskunlaşmış soydaşlarımızdan bәhs olunur. Sözün böyük mәnasında
“azәrbaycanlı” adını daşıyan hәr kәsә sevgi ilә qәlәmә alınmış hәmin
yazılarda vәtәndәn uzaq düşmüş soydaşlarımızın hәyatı vә fәaliyyәti, eyni zamanda bir fәrd, şәxsiyyәt olaraq yaşantıları, vәtәn hәsrәti vә
milli tәәssübkeşliyi jurnalist peşәkarlığı ilә tәsvir vә tәqdim edilmişdir.
Kitabın “Mәni belә tanıyırlar” adlı fәslindә M.Sadıqovaya hәsr
12

olunmuş mәqalәlәr verilmişdir. Respublika mәtbuatının tanınmış ziyalıları, Mәnzәrә xanımı bütün mәziyyәtlәri ilә tanıyan dostları, qәlәm
yoldaşları onun barәsindә ürәk sözlәrini yazmışlar. Bu mәqalәlәri
M.Sadıqovanın ictimai xarakteristikası da adlandıra bilәrik. Çünki onu
tanıyanların qәlәmә aldığı konkret epizodlarda Mәnzәrә xanımın cәsarәtli, qeyrәtli, vәtәnpәrvәr, prinsipial şәxsiyyәt, eyni zamanda incә
vә hәssas qәlbli insan olduğu vurğulanır, ictimai fikirdәki obrazı
ya ra dı lır.
Әminik ki, istedadlı yazar dәyәrli әsәrlәrlә oxucularını hәlә
çox sevindirәcәkdir. “YaşaM”ın uğurlu kitab olacağına inanırıq!

Nizami CӘFӘROV,
Azәrbaycan MEA-nın müxbir üzvü,
filologiya elmlәri doktoru, professor,
Milli Mәclisin deputatı,
Azәrbaycanda Atatürk Mәrkәzinin rәhbәri.
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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 mübarizәm. 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 email 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 dәdәbaba 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 olacaq, o torpaqdan pәrvazlanmış ziyalılarımızı, sadә insanları, müharibә vә
әmәk veteranlarını tanıyacaqsınız.
Kitabın “Mәni belә tanıyırlar” fәslindә isә haqqımda yazılmış materiallar 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
İndi dünyada şıdırğı AL-VER gedir. Yer kürәsi özü boyda bazara çevrilib. Burda torpaq, ölkә, dövlәt müstәqilliyi, enerji ehtiyatları,
silah-sursat, insan vә insan orqanları, intellekt, millәtlәrin öz müqәddәratını tәyinetmә hüquqları, milli sәrvәtlәr, idman qәlәbәlәri,.. satılır vә alınır. Bәşәriyyәt hәddәn ziyadә maddilәşib, mәnәviyyatdan
sürәtlә uzaqlaşır. İstәr ölkәlәr, istәr insanlar arasında münasibәtlәr
daha çox mәnfәәt, maddi mәnafe üzәrindә qurulur. Bütün sәviyyәlәrdә MADDİYYATA ALUDӘÇİLİYİN GÜCLӘNMӘSİ cәmiyyәti mәhvәrindәn çıxarmağa qadir olan qorxulu tendensiyadır.
İndi başqa ölkәdәn güclü idmançını transfer etmәk normal hala çevrilib. Milli komandasının qalibiyyәtini arzulayan, zәfәr çәlәngi
qazanmasını istәyәn bu üsula әl atır. Eynәn hәrracdakı kimi,
QӘLӘBӘ әn yüksәk mәblәği tәklif edәnin olur. Hәmin idmançını yetişdirәn ölkә qalır qıraqda.
Bir çox sahәlәrdә mütәxәssislәr öz ixtisaslarına, sәnәtkarlar öz
peşәlәrinә biznes kimi baxırlar. Alimlәr intellektini bazara çıxarıb. Onabuna dissertasiya, elmi mәqalә, mәruzә, kitab yazmaqla güzәranını
yaxşılaşdırır. Nәticә etibarilә ELM İNKİŞAFDAN QALIR. Müәllim özündәn vә ailәsindәn kәsdiyi asudә vaxtını, sağlamlığını vә biliyini repetitorluğa sәrf edir. Xarüqәlәr yaratmağa qadir hәkimlәr pasiyentin
xilaskarı da ola bilir, Әzrayılı da. Rәssamlar qazanc naminә daha çox
pula gedәn şәkillәr çәkir, heykәltәraşlar süvenir hazırlayır. Yaradıcı insanların әsl sәnәt әsәri yaratmaq ehtirası ya sönüb, ya da arxa plana
keçib. Әsl sәnәt olmayan yerdә MӘDӘNİYYӘT CILIZLAŞIR.
Bir qisim insanlar isә hәtta bәdәnlәrindәn dә biznes vә karyera vasitәsi kimi istifadә edirlәr. Kimisi orqanını satır, kimisi arını-namusunu (bu istiqamәt bütün dövrlәrdә vә bütün quruluşlarda olub).
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Sözdә “yüngülәxlaqlıları, yaltaqları, әqidәsini paltar kimi dәyişәnlәri
bәyәnmәdiyini” bildirәn bir sıra vәzifә sahiblәri dә konkret işә gәlәndә mәhz ELӘLӘRİNİ mataha mindirir. Bu ziddiyyәtli mәqamda GÜNAH sözü ilә әmәli düz gәlmәyәn vәzifәli şәxsdә deyil, onu belә qәrar
vermәyә vadar edәn MÜHİTDӘDİR, ZÖVQÜNÜ VӘ DӘYӘRLӘRİNİ
DӘYİŞMİŞ CӘMİYYӘTDӘDİR. Çünki hәmin mәqamda öz maraqları
toqquşan sәlahiyyәt sahibi seçim qarşısında qalır, vәzifә kürsüsündә
möhkәm oturmaq istәyi onu daxili mәninә sәdaqәtindәn vaz keçmәyә tәhrik edir. Tәrәzinin birinci gözü ağır gәlәndә, әdalәtsiz qәrara
imza atan şәxs rәhbәrlik etdiyi kollektivdәn öncә ilk növbәdә özünә
xәyanәt etmiş olur. Sayı çoxalan bu cür MӘCBURQALMALAR insan
müstәvisindә psixologiyanı, milli müstәvidә әxlaqi dәyәrlәri, ölkә müstәvisindә cәmiyyәtin ağırlıq mәrkәzini dәyişir. ӘXLAQI NAQİS ADAMA YÜKSӘK DӘYӘR vә MӘNSӘB VERİLӘN YERDӘ ӘXLAQIN ÖZÜ
DEQRADASİYAYA UĞRAYIR, ӘXLAQLI İNSAN YOX. Amma bir reallıq
da var ki, bәdәnlәrindәn karyera vasitәsi kimi bәhrәlәnәnlәrin uğuru
gәnc nәslin tәrbiyәsinә, dünyagörüşünün vә psixologiyasının formalaşmasına mәnfi tәsir göstәrir. Valideyn övladına hansı mәnәviyyatı
aşılamağa çalışsa da, әtrafda baş verәnlәr, yaşadığı mühitdә 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- gәncin beyninә daha dәrin hәkk olunur.
Populyar müğәnnilәrin yaşayışını görüb sәhnәyә can atanların
sayı-hesabı tükәnmәzdir. İstedadı, mәlahәtli sәsi varmı-yoxmu, buna
mәhәl qoyan kimdir? Әsas odur geyimini “soyunub”, imicini dәyişib
sәhnәyә çıxa (söhbәt sәnәtә yamaq olanlardan gedir). O saat da belәlәrinә sponsor tapılır. Amma zehni qabiliyyәti ilә fәrqlәnәn, elmәbiliyә hәvәsi ilә seçilәn, hәr hansı fәnn üzrә beynәlxalq olimpiadalarda
qalib gәlәn heç bir mәktәbliyә, yaxud tәlәbәyә kiminsә sponsorluq
etdiyini eşitmәzsәn. ÇÜNKİ CӘMİYYӘTİN SOSİAL SİFARİŞİ DӘYİŞİB.
Әylәncәli hәyat tәrzinә, şouya üstünlük verilir. Axı, o daha cәlbedicidir. Sayılıb-seçilәn peşә sahiblәri dә belә bir mühitdә istәr-istәmәz iş
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metodunu dәyişmәli olur. Cәmiyyәtin tәlәbatı nәyәdirsә, tәlәblә-tәklif ona uyğunlaşdırılır.
Dövrün salnamәsini yazan jurnalistlәr dә eynәn içindә yaşadıqları mühitә bәnzәyirlәr. Obyektiv vә qәrәzsiz informasiya yazmaq hamıya müyәssәr olmur. Çünki jurnalistlik fәaliyyәtindә sağlam olmayan
maraqlarla qarşılaşma tezliyi daha sıxdır. Müasir dünyada xüsusi rolu
olan dördüncü hakimiyyәtdәn siyasәtçi dә, ictimai xadim dә, sәnәtkar
da, şoumen dә, iqtidar vә müxalifәt dә maksimum bәhrәlәnmәyә çalışır. Tәbliğat işindә kütlәvi informasiya vasitәlәrinin rolu әvәzsizdir.
SÜRӘTLİ vә SӘRHӘDSİZ TANITMA İŞİNDӘ KİV ANALOQU OLMAYAN
MEXANİZMDİR. Onu başqa bir vasitә, yaxud mexanizmlә müqayisә
etmәyә cәhdin özü belә böyük haqsızlıq vә әdalәtsizlikdir. Ziddiyyәt o
mәqamda ortaya çıxır ki, mәtbuat vasitәsilә tәbliğ olunmasını istәyәnlәrin bir qismi nә bu sәnәtin, nә dә jurnalistin dәyәri ilә hesablaşmaq istәmir. Onlara elә gәlir ki, tәbliğatları ancaq öz istәdiklәri kimi
qurularsa, güclü vә tәsirli olar. PARADOKSAL VӘZİYYӘT bu düşüncәdәn qaynaqlanır. Bir yandan jurnalistin dalınca qaçırlar, ondan xahiş
vә minnәt edirlәr. Digәr tәrәfdәn jurnalistin professionallığına vә sәnәtin özünә lazımi hörmәt qoymurlar. JURNALİSTİKA GÜZGÜSÜNDӘ
ÖZÜNÜ CӘMİYYӘTӘ SIRIMAQ İSTӘDİYİ İMİCDӘ GÖRMӘK XӘSTӘLİYİ QANA DӘRİN İŞLӘYİB. Mәhz bu amil cәmiyyәtin informasiya tәminatında tarazlığı pozan qalmaqallı mәlumatların meydana
çıxmasına sәbәb olur.
...MÜNASİBӘTLӘR SİSTEMİNDӘ maliyyәlәşmәyә aludәçiliyin
miqyası böyüdükcә DӘYӘRLӘR DӘYİŞİR. Yaxşı yaşamaq istәyinin
әsarәtindә olan adam rifahı naminә mәnәviyyatına xәyanәt mövqeyindә dayanır. Cәmiyyәtdә bayağılaşma, bәsitlәşmә tendensiyası
g ü c l ә n i r. Yüksәk idealların, mәnәvi dәyәrlәrin boşalan yerinә ZİRZİBİL dolur.
2008
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İNFORMASİYA və İNSAN
Qәribә bir dövrә gәlib çatmışıq. İNSANla İNFORMASİYA üzüzә dayanıb. İNSAN fәaliyyәtinin, müşahidәsinin vә zehninin mәhsulu olan İNFORMASİYA bәşәriyyәti idarә etmәyә başlayıb. Bu durumda hansı daha önәmlidir – qlobal informasiya cәmiyyәtinә doğru
istiqamәtlәnmәkmi, İNSAN amilini İNFORMASİYAnın fәsadlarından
qorumaqmı??
Yaşadığımız yüzillik İNFORMASİYA әsridir. Bizdәn iznsiz hәr gün
yüzlәrlә xәbәr şüurumuzun qapılarını döyür. İNSAN ardı-arası kәsilmәyәn İNFORMASİYA axınına mәruz qalır. Çox bilәn az yaşar , – deyiblәr. Qeyri-iradi beynimizә yeridilәn AUDİO-VİZUAL MӘLUMATLAR
hәyatımızı zәnginlәşdirmәklә yanaşı ömrümüzü gödәldir. İnformasiyalaşma qlobal proses olduğundan ondan qaçmaq mümkün deyil. Bәs
qorunmaq necә? İNFORMASİYAnın xeyirindәn faydalana bilmәyәn
ADİ VӘTӘNDAŞ onun ziyanından necә ötüşsün?
Azacıq diqqәt etsәk görürük ki, müasir dövrdә evlәrin sәrhәdi
çox genişlәnib. Divarlar yerindә qalsa da. İndi heç bir ailә ancaq öz
qayğılarıyla yaşamır. Çağırılmamış qonaq kimi evlәrimizә daxil olan,
saysız-hesabsız kütlәvi informasiya vasitәlәrinin yaydığı xәbәrlәr bizi
bizdәn xәbәrsiz yad ladlara köklәyir. İNSAN özünә yadlaşır... vә... yalnız bioloji varlıq deyil, hәm dә sosial varlıq olduğu üçün qismәn dә olsa, özünә yad ömür yaşamağa mәcbur olur.
Bәzәn әhvalımızı da gün әrzindә qәbul etdiyimiz İNFORMASİYAlar müәyyәnlәşdirir. Sözümüzün-söhbәtimizin baş mövzusuna çevrilir.
İnternetdәn, televiziya vә radiodan, qәzet vә jurnallardan, reklamlar22
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dan aldığımız mәlumatlar dünyagörüşümüzü genişlәndirmәklә bәrabәr hәm şüurumuza, hәm psixikamıza tәsir göstәrir. Xarakterimizi,
davranışımızı formalaşdırır. Özümüz dә hiss etmәdәn şüurumuzun alt
qatına toplanan mәlumatlar bizi yönlәndirir. Çox zaman heç fәrqinә
varmırıq ki, adi mәişәtdә, gündәlik hәyatımızda qәrarların qәbul edilmәsindә şüuraltına ötürdüyümüz (istәr düşünülmüş, istәr qeyri-iradi) informasiyalar nә qәdәr hәlledici rol oynayır...
Bu proses yalnız FӘRDin hәyatı ilә mәhdudlaşmır, dolayısıyla
CӘMİYYӘTә dә sәssizcә hökmünü diktә edir. İNFORMASİYAnın hökmü cәmiyyәtdә bәzәn mütәrәqqi, bәzәn isә neqativ tendensiyalara
yol açır. VӘTӘNDAŞIN İNFORMASİYAYA MÜNASİBӘTİ cәmiyyәtdәki
bir çox proseslәri şәrtlәndirir. Hәmin proseslәr әmin-amanlığa da yönәlә bilir, qarşıdurmaya da. BU, BİZİM MӘSULİYYӘTİMİZDӘN ASILIDIR. İnsanın hәr hansı mәlumatı qavrama mәsәlәsi mürәkkәb
prosesdir. Belә ki, nә qәdәr insan varsa, o qәdәr dә düşüncә tәrzi var.
Adamın savad vә dünyagörüş sәviyyәsi, xarakteri, mәşğuliyyәti, mәlumatlılıq dәrәcәsi onun informasiyadan doğru-düzgün baş çıxarmasına, obyektiv nәticәyә gәlmәsinә yardımçı olur.
Gerçәklik bundan ibarәtdir ki, hazırki dövrdә İNFORMASİYAnı sağlam mәntiqlә tәhlil etmәyi, ona analitik tәfәkkürlә, tәnqidi mövqedәn yanaşmağı bacaran şәxs İNFORMASİYAnın ağasına çevrilir.
Ondan yetәrincә faydalanır vә qazanır. (Tәbii ki, bu mәqamda söhbәt
ancaq maddi qazancdan getmir...) İNFORMASİYAnı kortәbii qәbul
edәnlәr isә onun quluna çevrilirlәr. Bu qәbildәn olan adamlar aldıqları
yanlış mәlumatı araşdırmadan, bir az da üstünә qoyub ötürürlәr. Bu
halda subyektiv mövqe obyektiv mövqe kimi tәqdim olunur. YANLIŞ
İNFORMASİYA CӘMİYYӘTİN TARAZLIĞINI POZDUĞU KİMİ, YANLIŞ
QAVRANAN İNFORMASİYA DA İNSANIN DAXİLİ TARAZLIĞINI POZUR. Yaşadığı, işlәdiyi mikromühitdә düzgün mövqe seçmәsinә, cәmiyyәtlә harmoniyada yaşamasına mane olur.
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ƏLAHƏZRƏT
İNFORMASİYANIN MÖHÜRÜ
Biz İNFORMASİYAnın fetişlәşdiyi zaman kәsiyindә yaşayırıq.
İndi İNFORMASİYA fәaliyyәt vә hәyat anlamına gәlib çatıb, cәmiyyәtin әsas tәlәbatına çevrilib. İNFORMASİYA daim hәrәkәtdәdir, çox sürәtlә dәyişir, hәr an tәzәlәnir. Gәlişi ilә gedişi bir göz qırpımında baş
versә dә, ictimai rәyә tәsiri uzun müddәt qalır. ӘLAHӘZRӘT İNFORMASİYA İCTİMAİ ŞÜURA ÖZ MÖHÜRÜNÜ VURUR.
Bu mәkanda, yәni qlobal informasiya mәkanında yeni ilә köhnәnin, doğru ilә yalanın, faydalı ilә zәrәrlinin sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirmәk asan deyil. O ki qaldı çox ustalıqla tәrtib olunmuş qәrәzli
mәlumata! Tәcavüzkar ermәnilәrin Azәrbaycan xalqına qarşı yönәlmiş informasiya müharibәsi buna bariz sübutdur. Bizim torpaqlarımıza, milli mәdәniyyәtimizә, incәsәnәtimizә, mәtbәximizә göz dikәn vә
tez-tez Azәrbaycan musiqisini, mahnılarımızı, lәziz yemәklәrimizi
vә s. öz adına çıxan üzdәniraq qonşumuz, bәzәn hәtta böyük sәnәtkarlarımızı da “özәllәşdirmәk” iştahasından әl çәkә bilmir. Hәmin qәrәzli mәlumatlar gec-tez tәkzib olunsa da, o mәlumatla tanış olmuş
heç dә bütün insanların beynindә düzәliş aparmaq mümkün olmur.
Artıq qatar getmiş olur. Bu, mәsәlәnin GÖRÜNӘN TӘRӘFİdir.
Mәsәlәnin GÖRÜNMӘYӘN TӘRӘFİ isә GӘLӘCӘYİMİZ OLAN
UŞAQLARın formalaşması prosesidir. Elektron informasiya vasitәlәrindәn maksimum bәhrәlәnmәk imkanı olan indiki uşaqların öz milli
mәnsubiyyәtini, adәt-әnәnәlәrini bilәn, soy-kökünә bağlı şәxsiyyәt kimi yetişmәsi düşündürücü problemdir. Çünki elektron informasiya mәkanından hәr cür mәlumat, bilgi almaq imkanları vә azadlığı olan
müasir uşağın seçim imkanları da genişdir. O seçimi isә ötәn dövrlәr24
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dә olduğu kimi yalnız ailә vә mәktәb tәrbiyәsi deyil, hәm dә informasiya cәmiyyәtinin özәlliklәri müәyyәnlәşdirәcәk. ӘLAHӘZRӘT İNFORMASİYA UŞAQLARIN FORMALAŞMASINA ÖZ MÖHÜRÜNÜ VURACAQ.
Unutmayaq ki, virtual informasiya mәkanında İNSAN şüurunun, tәfәkkürünün manipulyasiya olunmaq imkanları daha genişdir. İNSAN
zәkasının icad vә ixtira etdiyi maddi-mәnәvi nemәtlәr bolluğunda
UŞAQ ZEHNİ düzgün orientasiya götürmәkdә çәtinlik çәkir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının hәyatımızın vacib fakto 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 lәqdir. Vә bu mәqamda İNFORMASİYAnın gәrәkliliyi,
informasiya mühitinin vә vәrdişlәrinin zәruriliyi sübuta ehtiyacı olmayan AKSİOMdur. Paradoksal hal budur ki, İNFORMASİYA bәşәr övladını hәm cәzb edir, hәm dә özündәn itәlәyir. Dolu kimi İNSANın başına
yağan xәbәrlәr bәzәn onu yorur. Vaxtaşırı insan beyni gәrәksiz yükdәn xilas olmaq istәyir. Danılmaz faktdır ki, ӘLAHӘZRӘT İNFORMASİYAnın qatı dumana bürüdüyü XXI әsrdә İNSAN özünün yaratdığı әn
müasir texnologiyaların kölgәsindә qalır. İKT – informasiya-kommunikasiya texnologiyaları hәyatımıza vә mәişәtimizә daha dәrindәn nüfuz etdikcә İNSAN amili tәdricәn arxa plana keçir. İNFORMASİYA
cәmiyyәtindә insanın sosial maraqları mütlәq qorunmalıdır. Bunun
üçün ölkәlәrin qanunverici orqanları bir sıra qanunlar qәbul ediblәr
vә zәrurәt yarandıqca yenilәri dә qәbul olunur. Amma iş bununla bitmir.
Gәlәcәkdә necә olacaq vә bu proses dünyanı hara aparacaq, –
bәlli deyil. Bәlli olan budur ki, şәxsiyyәtlә informasiya arasındakı qarşılıqlı münasibәtdә tәdricәn ikinci önә keçir vә İNSAN “İnformasiya
tәrәfindәn idarә olunmaqmı, informasiyanı idarә etmәkmi?” – sualı
qarşısında qalır.
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TƏRƏQQİ və PSİXOLOGİYA
SÜRӘT ӘSRİ yeni imkanlarla yanaşı, yeni problemlәr dә gәtirib. Cәmiyyәtin inkişaf sәviyyәsinin yüksәliş dinamikasıyla İŞSİZLİYİN
artım dinamikası arasında müşahidә olunan paralellik hazırda dünya
dövlәtlәrinin aktual problemlәri sırasında yer alıb. İNSAN amilinә tәlәbatın azalmasında texnologiyaların sürәtli inkişafımı böyük rol oynayır, dünyanı bürüyәn qlobal maliyyә böhranımı, digәr amillәrmi? Bizcә,
hamısı. Belә şәraitdә ÖZÜNÜİFADӘ İMKANLARI MӘHDUDLAŞAN
ŞӘXS AQRESSİVLӘŞİR. Әtrafına, xüsusilә uğuru-qazancı göz qamaşdıranlara qarşı qәzәbli olur. Yoxsul tәbәqәnin varlı tәbәqәyә dözümsüzlüyünün kökündә bu amil xüsusi çәkiyә malikdir. İstәr mikro,
istәrsә dә makromühitinә qarşı әn laqeyd adam belә cәmiyyәtә gәrәkliliyini duymayanda, özünә tәlәbat olmadığını görәndә bәdbinlәşir, pessimizmә qapılır. İŞSİZLİYİN miqyaslarının durmadan
genişlәnmәsi nәticәsindә minlәrlә adam ailәsini, güzәranını tәmin etmәk üçün mövcud imkanlarından daha aşağı sәviyyәli işlәrlә razılaşmaq mәcburiyyәtindә qalır... ÜST QATDA dolanışığın pislәşmәsilә
özünü büruzә verәn bu proses, ALT QATDA insanın psixoloji durumunda ciddi dәyişikliklәrlә müşayiәt olunur.
Tәzadlarla dolu zәmanәdә yaşayırıq. Bir yandan daim yenilәşәn, tәkmillәşәn mәişәt texnologiyalarının kütlәvi surәtdә evlәrә ayaq
açması hәyatımızı rahatlandırır, digәr tәrәfdәnsә idarә vә müәssisәlәrdә geniş tәtbiq olunan yeni texnikalar, avtomatlaşdırma sayәsindә
canlı icraçılara ehtiyac azalır. YARANAN TӘRS MÜTӘNASİBLİK
26

I Fəsil. DÜŞÜNCƏLƏR

CӘMİYYӘTİN PSİXOLOGİYASINDA YENİ GӘRGİNLİK OCAĞINA ÇEVRİLİR. İndi alimlәr hәtta ev işlәrini görmәkçün robot-insan hazırlayırlar vә hәmin robotların geniş tәtbiq edilәcәyi gün o qәdәr dә uzaqda
deyildir. Elmi-texniki tәrәqqinin raket sürәtli inkişafı kadrları öz peşәyönümlәrini dәyişmәk, dövrün texniki inkişaf sәviyyәsinә uyğunlaşmaq zәrurәti ilә qarşı-qarşıya qoyur.
Dövrün ambisiyaları cәmiyyәtin hәr bir üzvünü daha dәrin düşünmәyә, mövcud әqli-intellektual potensialını maksimum meydana
qoymağa vadar edir. Bu gedişatla “MÜTӘXӘSSİS” olaraq İNSANIN
DӘYӘRİnin STRATEJİ MӘSӘLӘLӘRİ HӘLL ETMӘK qabiliyyәtinә uyğun müәyyәnlәşdirilәcәyi gün sürәtlә yaxınlaşır. Hәyat göstәrir ki, XXI
әsrin insanı dövrün tempinә uyğunlaşmağı, hәdsiz cәld, demәk olar
“İKİ DAŞ ARASINDA” qәrar qәbul etmәyә hazır olmağı, manevr etmәyi bacarmalıdır. Hәyat bizi elә vәziyyәtlәrlә qarşılaşdırır ki, uzun-uzadı düşünmәyә, götür-qoy etmәyә vaxt qalmır. Әhәmiyyәtli olan
qәrarları bәzәn qaçhaqaçda, ayaqüstü qәbul etmәk lazım gәlir. Etiraf
edәk ki, bu halda sәhvә yol vermәk ehtimalımız da xeyli artır.
Lakin... anındaca qәrara gәlmәyi, vәziyyәti dәrhal dәyәrlәndirmәyi
bacaran şәxs günün nәbzi ilә harmoniyada yaşayır, bacarmayan isә
hәyatını tәnzimlәyә bilmir. Hansısa imkanları әldәn vermiş olur.
Zәmanәmizin tendensiyası göstәrir ki, OPERATİV QӘRAR QӘBUL ETMӘK, DӘRHAL REAKSİYA VERMӘK bacarığı tezliklә çox şeyi
hәll edәcәk. Hәtta insanın yaşam tәrzinә vә mәnәvi alәminә yad olan
bir çox şeylәrә uyğunlaşa bilmәsi (eyni zamanda öz mәnini qoruması), yaxud nәlәrdәnsә vaxtında imtina etmәsi onun gәlәcәk hәyatını
yönlәndirәcәk. Psixoloqların mәslәhәtinә qulaq assaq, CӘLD ORİENTASİYA GÖTÜRMӘYİ VӘRDİŞӘ ÇEVİRMӘLİYİK. Tәhlillәr bunu demәyә әsas verir ki, zәmanәmizdә ÖMÜR dә FUNDAMENTALLIĞINDAN
ÇIXIB, adilәşib, gündәlik, BU ANLIQ MATERİYAYA çevrilib.
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AZADLIQMI,
HEGEMONLUQMU ?..
Bizdәn o qәdәr dә uzaqlaşmamış 20-ci yüzilliyin 80-ci illәrindә
mәişәtimizә “döyüş” filmlәri ayaq açmağa başladı. Dağılmaqda olan
SSRİ qalasının kilidi laxlayan qapılarından qaçaq yolla ölkәyә daxil
olan “döyüş” vә “dәhşәt” filmlәri ilk vaxtlar maraqla, qorxu vә hәyәcanla izlәndi, “yenilik” kimi çox diqqәt çәkdi. Tәdricәn yeniyetmәlәrin әsas әylәncәsinә çevrildi. Uşaq dünyasına yol tapınca şüurları әsir
götürdü. Nәticәsi göz qabağındadır. İndiki uşaqlar bir-birinә şәfqәt
göstәrmәkdәn çox, әziyyәt vermәkdәn hәzz alırlar. Azyaşlılar arasında qәddarlıq, amansızlıq xarakterik xüsusiyyәtә çevrilir. Hәmyaşıdını
döymәk, incitmәk, nәyin bahasına olur-olsun әtrafındakılar üzәrindә
qәlәbә çalmaq, qaliblik iddiası – seyr edilәn filmlәrdәn körpә psixologiyasına hopan zәhәr özünü belә nümayiş etdirir.
Daha sonra әcaib-qәraib teleseriallar ayaq açdı evlәrә. Bu mәrhәlәdә insanlara qeyri-standart әxlaq tәrzi, yad davranış tәlqin olundu. Mütlәqlәşәn AZAD İNSAN İDEYASI XAOTİK CӘMİYYӘTİN
BÜNÖVRӘSİNİ QOYDU. Bütün bunlar kinolardan şüurlara, şüurlardan
psixologiya müstәvisinә, oradan da hәyat vә mәişәtimizә sirayәt etdi. İstәklәrinә çatmaq üçün hәr yolu mәqbul sayan serial qәhrәmanları cәmiyyәtdә daşlaşmış etik normaları alt-üst etdilәr. ÜST QATDA
demokratik cәmiyyәt vә insan azadlığına hörmәt kimi qәlәmә verilәn
hәmin tendensiya ALT QATDA mәkrli mәqsәdlәrin daşıyıcısı oldu. Ay28
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larla teleekranlardan evlәrimizә dürtülüb az qala ailә üzvünә çevrilәn
hәmin obrazların canlandırdığı yaşam tәrzi әslindә ailә daxilindә, doğmalar arasında toxunulmaz sayılan sahәlәrin TOXUNULMAZLIQ STATUSUNU lәğv etmәyә yönәldilmişdi. Dövlәtin әsası olan ailәnin
dayaqları sarsıdılırdı. Hәmin filmlәrdә atanın vә ya ananın öz övladının sevgilisinә, yaxud hәyat yoldaşına göz dikmәsi vә ya әksinә, oğulun-qızın öz valideyninin tәrәf-müqabili ilә mәhrәm münasibәtdә
olmağa can atması kimi eybәcәrliklәr adi hәyat norması kimi tәqdim
olunurdu. (Mәsәlәn, “Santa Barbara”, “Mehriban düşmәn” vә digәr
teleseriallarda. Bu sayaq misalların sayını istәnilәn qәdәr artırmaq
olar.) Cәmiyyәtdә, insanlar arasındakı münasibәtlәrdә müqәddәs heç
nәyә yer qoymayan o tip әxlaq tәrzi böyümәkdә olan nәslә tәsirsiz
qalmadı, hәlә formalaşmamış xarakterlәrә yabançı çalarlar aşıladı.
O filmlәri çәkәnlәr, yaxud sifariş verәnlәr vә ona maliyyә ayıranlar incәsәnәtin insan şüuruna tәsir imkanlarını yaxşı bilirlәr. Mәncә, bu
yolla tәlqin olunan hәyat tәrzi böyük mәqsәdlәrә hesablanmış eksperimentdir. Amma görünәn budur ki, “böyük” dediyimiz o mәqsәdlәr
yaxşı anlamda böyük deyildir. Son nәticәdә bәşәriyyәti mәhvәrindәn
çıxarıb dünya miqyaslı xaosa sürüklәmәyә yönәldilib. Çünki heç bir
FӘRDİN AZADLIĞI CӘMİYYӘTİN HÜQUQ vә MӘNAFEYİNDӘN ÜSTÜN TUTULA BİLMӘZ. İnsanın insana münasibәtindә qәddarlıq, etinasızlıq, qarşıdakını әzib keçmәk meyli güclәndikcә bәşәr övladı
mәnәvi baxımdan yoxsullaşır. Ayrı-ayrı fәrdlәrin mәnәviyyatsızlaşması son hesabda cәmiyyәtin müqavimәt qabiliyyәtini zәiflәdir. Bәlkә dә
BU AYSBERQİN ALT QATINDA DÜNYANIN İDARӘ OLUNMASINI
ASANLAŞDIRMAQ MӘKRİ DURUR. Vә bu proses DÜNYA HEGEMONLUĞU iddiasından qaynaqlanır. Bәlkә dә.
2008
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BUGÜNÜMÜZDƏN
BOYLANAN SABAH
...XX әsrin 50-60-70-ci illәrindәn bәhs edәn kinolara baxanda
mәnә vi ra hat lıq du yu ruq. O döv rün in san la rı gö zü mü zә az qa la
sa kit lik, mehribanlıq, sәbr, tәmkin vә şәfqәt mücәssәmәsi kimi görünür. Bәlkә dә hәyatda belә olmayıb, bütün bunlar ssenarist vә rejissor tәxәyyülünün mәhsuludur. Hәr halda nәzәrә alsaq ki, hәr bir
sәnәt әsәri, incәsәnәt nümunәsi yarandığı dövrün bәdii inikasıdır, onda hәmin filmlәrdә gördüklәrimizin dә әsasәn reallığı әks etdirdiyi fikriylә razılaşmalıyıq.
XXI әsrin birinci onilliyindәn o dövrә boylananda yalnız elm vә
texnikanın deyil, hәyatımızın da nә qәdәr sürәt götürdüyünün fәrqinә varırıq. Cәmiyyәtin inkişaf sәviyyәsi müqayisәyәgәlmәz dәrәcәdәdir. Dünyanı ağuşuna alan qloballaşma prosesi ölkәlәri vә xalqları
yaxınlaşdırıb. Sәrhәdlәr açılıb. Müasir insan dünyanın istәnilәn bölgәsini gәzib-dolaşmaq, әn azından virtual sәyahәtә çıxmaq imkanına
malikdir. Amma genişlәnәn imkanlar müqabilindә vaxtımız daralıb.
Sanki sutkamız 24 saat deyil. Hәtta mәişәtimizә dәrindәn nüfuz edәn
texnika belә bizi vaxt qıtlığından xilas edә bilmir. Obrazlı desәk, MÜASİR İNSAN DÖVRLӘ AYAQLAŞA BİLMӘK, MAKROMÜHİTİNDӘKİ RӘQABӘTӘ DAVAM GӘTİRMӘK ÜÇÜN QAÇIŞ VӘZİYYӘTİNDӘ QALIR.
Sosioloqların tәdqiqatları da göstәrir ki, müasir insan acıqlıdır, hirslidir, әsәbidir, hövsәlәsizdir. O DAİM TӘLӘSİR, HANSISA FÜRSӘTİ ӘL30
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DӘN VERӘCӘYİNDӘN, NAMӘLUM ŞANSI İTİRӘCӘYİNDӘN QORXUR.
Stress vәziyyәti hәr addımda onu müşayiәt edir. Belә ki, XXI yüzillikdә raket sürәtilә irәlilәyәn elmi-texniki tәrәqqi, dәyişәn dәyәrlәr, öz
sürprizlәrini şәlalә kimi insanların başına yağdıran hәyat insanlara
maddi-mәnәvi nemәtlәr bolluğu ilә yanaşı, hәm dә gәrginlik “bәxş”
edir. Sürәkli dәyişikliklәr axınında tәngnәfәs olan insan rahatlığını itirir. Hәyatımıza nüfuz edәn stress situasiyası öncә psixologiyamıza sirayәt edir, sonra yaşam tәrzinә çevrilir.
MÜASİR İNSANIN PSİXOLOJİ DURUMU GӘRGİNDİR. Bu fakt
mәhkәmә salonlarında aparılan dinlәmәlәrdә cinayәt hadisәlәrini doğuran sәbәb kimi öncül yerdәdir. Bu amil problemli doğulan körpәlәrin analarını müayinә edәndә daha qabarıq üzә çıxır. Bu mәqam
azyaşlı uşaqların oyun vә әylәncә proseslәrindә öz tәzahürünü tapır.
Böyümәkdә olan nәsil yaşlı nәsillә müqayisәdә informasiya kommunikasiya texnologiyaları dövrünә xas çoxlu üstün qabiliyyәtlәrә malik olsa da, mәnәvi dözümlülükdә ona uduzur.
2008
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QƏLƏMİN AĞIR MƏSULİYYƏTİ
Bәzәn әsәrlәrinin vurğunu olduğun әdiblә tәsadüfi tanışlıq bütün tәәssüratlarını alt-üst edir. Yaradıcılığında tәlqin etdiyi uca mәramların müqabilindә yazarın özünün nә qәdәr cılız adam olduğu
meydana çıxır. Sarsılırsan. Belә mәqamda özünü aldadılmış kimi hiss
edәnlәr dә olur. Tәbliğ etdiyi ideallarla şәxsiyyәti, yaşam tәrzi çox
fәrqlәnәn sәnәtkar insanın cәmiyyәtә etibarını azaldır.
... Şәxsiyyәti ilә tanışlıqdan sonra әsәrlәrinin dә gözdәn düşmәk tәhlükәsi әsasәn yazarları – şair vә yazıçıları, jurnalistlәri tәhdid edir. Çünki sәnәtin digәr növlәrindә onu yaradanın şәxsiyyәti
insanlarçün o qәdәr dә önәmli olmur. Yәni nadir memarlıq abidәsinә
tamaşa edәndә, heykәlin estetik gözәlliyindәn zövq alanda, düşündürücü rәsm әsәrinә baxanda, musiqinin ecazkar alәminә dalanda heç
kәs demir ki, “müәllif özü naqis adamdır, әsәri niyә belә gözәl yaradıb?..”. Amma yazdığı fikirlәrlә sürdüyü hәyat tәrzi üst-üstә düşmәyәn
yazıçı dәrhal qınaq obyektinә çevrilir. Çünki qәlәmin mәsuliyyәti ağırdır.
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
Necә olur ki, millәtin tarixinә vә tarix boyu yetişdirdiyi böyük
şәxsiyyәtlәrә laqeyd mövqedәn yanaşan, müasirlәrinә münasibәtdә
bәsit düşüncәli, mәişәtdә naqis davranışlı, öz mәnafeyini hәr şeydәn
üstün tutan, әldә edә bilәcәyi maddi qazanc naminә iynәnin gözündәn keçmәyә hazır olan YAZAR әsәrlәrindә yüksәk materiyadan bәhs
edә bilir, milli mentalitetә vә bәşәri dәyәrlәrә üstünlük verir, humanizm vә hәqiqәt carçısına çevrilir? Özündә olmayan keyfiyyәtlәri poeziyasında, nәsrindә, publisistikasında tәbliğ edәn sәnәtkara hәyat
hikmәtlәrini yazdıran hansı qüvvәdir? Qәlәmin qüdrәti, istedadın gücü, yoxsa ilham pәrisi? Bәlkә dә bir insan kimi şәxsiyyәtindәki naqisliyi kompensasiya etmәk ehtiyacı?!
Hәyat göstәrir ki, yaxşı әsәrin müәllifinin dә yaxşı adam olması mütlәq deyil. Sәnәtkar da adi adamdır. Qeyri-adi mәxluq deyildir.
Güclü vә zәif tәrәflәri var. Medalın iki üzü kimi. Güclü tәrәfi sәnәtkarın 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 insani münasibәtlәrdә tәzahür edir.
Bu yerdә yadıma mәşhur fransız aktyoru Lui de Fyunes düşür.
Yaratdığı komik obrazlar milyonlarla insanı güldürmәyә qadir olan,
bütün dünyada sevilәn, әvәzsiz komediant kimi tanınan bu sәnәtkar
real hәyatda çox qaraqabaq, ciddi vә qaradinmәz bir şәxs olub. Böyük sәnәtkarların hәyatında belә faktlar çoxdur. Bu qәbildәn olan tәrs
mütәnasibliklәr sәnәt mәqamında, yaradıcılıq prosesindә sәnәtkarda
ikilәnmә hadisәsinin nәticәsi kimi ortaya çıxır.
2007
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“VƏTƏNPƏRVƏR” MÜHACİR
Hamı gileylәnir ki, dünyanın mizan-tәrәzisi pozulub. Әgәr hәrәmiz bir yandan әyiriksә, bu dünya necә düzәlsin?...
Cәmiyyәt şәxsiyyәtin qabiliyyәtini vә enerjisini düzgün istiqamәtlәndirmәyi bacarmayanda, tәnzimlәmәyәndә fәlakәt baş verir. Hәyatın keşmәkeşlәri qarşısında duruş gәtirәmmәyib dolaşığa düşәn
fәrd cәmiyyәt üçün tәhlükәyә çevrilir. “VӘTӘNPӘRVӘR” MÜHACİR dә
belәlәrindәn biriydi. Özünü siyasi baxışlarına görә tәqib olunmuş kimi qәlәmә verirdi yad ölkәdә. Әslindә qürbәtә üz tutmaqdan mәqsәdi şәxsi problemlәrini hәll etmәk idi. Pul qazanmaq, sәrvәt sahibi
olmaq, ağ günә çıxmaq istәyirdi. Doğma yurdda gәtirmәyәn bәxtini
yad diyarda sınamağa qәrarlıydı. Ailәsinin iqtisadi durumunu Vәtәnin
siyasi imicinә zәrbә vurmaq bahasına yaxşılaşdıracaqdı “VӘTӘNPӘRVӘR” MÜHACİR. Amma bunun fәrqindә deyildi. Vәtәnә arxa çevirdiyni dәrk etmirdi. Özünü ölkәdәn gizli yolla qaçmağa vadar edilmiş
vәtәnpәrvәr kimi göstәrirdi. Şәxsi mәnafeyi naminә Azәrbaycanın demokratik imicinә zәrbә vururdu.
Belәlәrinin sayı artdıqca insan hüquqlarının vә demokratiyanın
keşiyindә dayanan beynәlxalq qurumlara tәqdim olunan hesabatlarda doğma ölkәyә qarşı әks arqumentә çevrilirdilәr. Müstәqilliyimizi
gözü götürmәyәnlәr bu faktlardan geninә-boluna istifadә edirdilәr.
Amma... “VӘTӘNPӘRVӘR” MÜHACİR hәr yerdә ağızdolusu Vәtәninә,
xalqına mәhәbbәtindәn dәm vurur, millәtinin “sәrvәtini dağıdanları”
lәnәtlәyir, “neçә ki mәnim kimi oğullar bu gündә yaşayır, bu ölkә düzәlәn deyil”,– deyirdi. Vәtәninә, dövlәtinә mәnәn xәyanәt etdiyini, gileyli olduğu durumu düzәltmәyә yox, pislәşdirmәyә xidmәt etdiyini
ya anlamır, ya da anlamaq istәmirdi...
2007
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QÜRBƏT
QÜRBӘTDӘ YAŞAYANın gözlәrindә dәrin kәdәr qatı vardı. Çöhrәsi gülsә dә, gözlәri heç vaxt gülmürdü. Sanki içindәki sevinc duyğusunu zindana salıb qapısını bәrk-bәrk kilidlәmişdilәr. Açarı da
ağlagәlmәz yerdә gizlәtmişdilәr. Gözlәri elә qәmli idi ki...
O, qürbәtә hәrbçi ilә ailә quranda gәlmişdi. Vәtәndәn, әzizlәrindәn ayrı düşmәyin müvәqqәti olduğunu zәnn edirdilәr. Fәlәyin işlәklәrindәn xәbәrsizdilәr. Az keçmәmiş sovet imperiyası – xalqlar
hәbsxanası dağıldı. Zahirәn dünya elә bildi ki, bağlı sәrhәdlәr açıldı.
Әslindә isә SSRİ deyilәn mәkan daxilindә sәrhәdlәr bundan sonra qapandı. Tarixin bir dönüşü milyonların taleyindә әks-sәda tapdı. Orbitindәn çıxmış peyk vәziyyәtinә düşәn insan talelәri heç kәsi
düşündürmürdü. DÜNYA bundan sonra bir daha “SOSİALİZM VӘ
KAPİTALİZM” deyilәn İKİ QUCAQDA ÇABALAMAYACAQDI. Önәmli
olan bu idi! Süquta uğrayan fövqәl dövlәtin xәrabәliklәri altında әzilәnlәrә fikir verәn yoxuydu. Mәrkәzi idarәçilik sisteminә tabeçilik aradan qalxdığından sovet ordusundan tәrxis olunan yüksәk rütbәli
hәrbçilәrә doğma respublikaları belә qucağını açmadı. Hәyatını fövqәl
dövlәti qorumağa hәsr etmiş müqәddәs peşә sahiblәri heç kәsә gәrәk olmayan artıq yükә çevrildilәr. Xәritәsi dәyişәn vәtәnin keşikçilәri
üçün bu durum әsl faciәydi. Acı vә әdalәtsiz hәqiqәtlә baş-başa qalmışdılar. Bu, tar-mar olan ictimai-siyasi quruluşun, özünü doğrultmayan sosializm sisteminin 70 il әsarәtdә saxladığı vәtәndaşlarına
vurduğu növbәti zәrbәydi. Doğmalarından uzaqda yaşamaq mәcburiyyәtinә qatlaşanların “mükafatıydı”.
... Qürbәt doğmalaşdıqca vәtәn әlçatmaz, ünyetmәz mәkana
çevrilmişdi. Doğmaların hәsrәti qәlbinә çökmüşdü. Paradoksa bax ki,
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QÜRBӘTDӘ YAŞAYANın övladları üçün vәtәn elә bu qürbәtin özüydü. Onu intizarda boğan, ruhunu әzәn qürbәt. Meşәlәrin әhatәsindә yerlәşәn kiçik hәrbi şәhәrciyә min bir tellә bağlanmışdılar.
Güvәndiklәri dövlәt dağılandan sonra doğma yurdlara üz tutan köç
karvanları geri dönmüş, bәxti gәtirәnlәr mülki idarәlәrdә işә yerlәşmişdilәr. Qürbәtdә yaşamağa evi, yemәyә çörәyi vardı. Buradakı mikromühitdә sayılıb- seçilirdi. İllәr ona tәzә tanışlar, rәfiqәlәr, ailәvi
dostlar bәxş etmişdi. Zahirәn hәr şey qaydasındaydı. Amma daxilindә gizlәnmiş nisgil QÜRBӘTDӘ YAŞAYANı üzürdü. Vәtәn hәsrәtiylә
yola saldığı illәri ona heç kәs qaytarammayacaqdı. İçin-için yanırdı.
Bәbәklәrindәn kәdәr silinmirdi. Çöhrәsi gülsә dә, gözlәri heç vaxt
gülmürdü!.. Heç vaxt.
2006
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SOYQIRIM
Şәhәrdә ağacların soyqırımı başlanmışdı. Yaşına, barına, faydasına baxmadan amansızcasına qırırdılar ağacları. Xüsusilә gecә saatlarında. Tikinti şirkәtlәri ağaclara qәnim kәsilmişdilәr. Әn qatı
düşmәndәn qisas alırmışlar kimi davranırdılar tәbiәtin bu mәsum gözәllәri ilә. Buldozerlәrin başına-gözünә döyә-döyә qırdığı ağacların
şaqqıltısı sakinlәrin yuxusuna haram qatırdı. Ürәk ağrısı tuturdular.
Nә yazıq ki, bu әmәli törәdәnlәrin vicdanı sızlamırdı. Buldozerlәrin
tapdağına mәruz qalan qocaman ağaclarsa hәlәm-hәlәm ram olmurdular. Hәr zәrbәdәn sonra başlarını dikәldib “mәn varam”, – deyә
meydan oxuyurdular.
Xüsusilә may ayında, yaz günü kәsilәn ağacların ah-nalәsi yeri-göyü yandırırdı. Ağacların göz yaşları nә vaxtsa bu hökmü verәnlәri
öz selindә boğacaqdı. Sürәtlә seyrәlәn yaşıllığın yoxluğunda ekologiya korlanırdı. Havada oksigenin miqdarı azalırdı. Torpağın dayanıqlığı zәiflәyirdi. Sürüşmәyә meyllilik artırdı.
...Yüz il keçәcәk, tәbiәt bu soyqırımın qisasını alacaqdı. Torpağın dәrin qatlarına işlәyәn ağac köklәri vә rişәlәri çürüdüyündәn yağışlar torpağı aşındıracaqdı. Torpaq sürüşmәlәri intensivlәşәcәkdi. Yaz
aylarında gәlәn sel suları ağacların yerindә ucaldılmış göydәlәnlәri qucağına alıb aparacaqdı. Selin ağuşunda oyuncaq kimi atılıb-düşәn
göydәlәnlәr okeanın dibinә gömülәcәkdi. Yayın bürküsündә kölgәsindә daldalanmağa qollu-budaqlı ağac qalmadığından insanlar xәstәlәnәcәkdilәr. Qorunmaqçün ağac-çәtir tapa bilmәdiyindәn torpağın üzü
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günәşin yandırıcı şüalarından cadar-cadar olacaqdı. Çatlar dәrinә işlәyәcәk, yarğanlar әmәlә gәlәcәk, torpaq onu ağacsız qoyanları Yerin tәkinә gömәcәkdi. Tәbiәtә zülm edәn İnsan onun hücumuna
mәruz qalacaqdı. Sәbr kasası dolan Tәbiәt qisasını cәmi bәşәr övladından alacaqdı. Qurunun oduna yaş da yanacaqdı. İllәr uzunu davam
edәn ağac soyqırımının әvәzini hamı ödәyәcәkdi.
Bütün fәlakәtlәr gәlәcәkdә – yüz il sonrada dayanıb gözlәyirdi
adamları. İndilikdәsә ağacları şәhәrin üzündәn silmәk istiqamәtindә
yarış gedirdi. Tikinti şirkәtlәri “Hәrәyә yüz ağac kәsәk” devizi altında
hünәrlәrini nümayiş etdirirdilәr. Ağacların soyqırımı genişlәnirdi.
2007
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İŞĞAL
Yadelli ağaclar yavaş-yavaş yerli ağacları vәtәnindәn didәrgin
salırdı. Xan çinarı, eldar şamı, qәdd-qamәtli sәrv, salxım söyüd, qollu-budaqlı palıd, qovaq, küknar, qarağac... küçәlәrdәn-yollardan seyrәlir, onların yerini adı, xüsusiyyәti bәlli olmayan yadellilәr tuturdu.
Yaman dәb düşmüşdü uzaq diyarlardan gәtirilәn ağaclar. Çağırılmamış
qonaq kimi gәlir, mәskәn salırdılar. Sanki bu torpağın, bu iqlimin nә
ağacı, nә dә kolu yox idi. Yadellilәr hәr yeri zәbt edirdilәr. Baxmayaraq ki, onların nә dincәlmәyә kölgәsi vardı, nә dә yemәyә meyvәsi.
Hәr iqlimә uyğunlaşmağı bacaran sırtıq yadellilәrә mәhәbbәt
hardan yaranmışdı, bilinmirdi. Deyәsәn, sәrfәliydi onları almaq. Öz
ölkәsindә o qәdәr dә dәyәri, hörmәti olmayan ağaclar-kollar yaman
mataha minmişdi qonaq gәldiklәri diyarda.
Yadelli ağaclar yavaş-yavaş yeni mәskәni işğal edirdilәr. Ağaclar yadlaşdıqca insanlar da yadlaşırdılar. Әn böyük zәrbә elә adamların mәnәviyyatına vurulurdu. İqlimlә birgә mәnәvi-әxlaqi dәyәrlәr
dәyişirdi. Daha mәhәllәdәki ağaclara dırmaşan uşaqlar gözә dәymirdi. Yeniyetmәlәri doğma yurda bağlayan tellәrdәn biri qırılırdı.
Ağaclarla adamlar arasındakı әlaqәlәr zәiflәyirdi. Әsgәr oğulların xatirәsindәn vәtәn rәmzi olan daş, ağac, kol hәsrәti silinirdi. Manqurtlaşma gedirdi.
Tәbiәtin bu yerlәrә bәxş etdiyi qollu-budaqlı, köklü-kömәcli
ağaclar da üzüntü içindәydilәr. Salxım söyüd göz yaşı tökürdü. Sәrv
ağacı gözünü uzaqlara dikib gәlәcәyi – bu işin sonunu görmәyә ça39

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

lışırdı. Eldar şamı düşüncәlәr içindә başını әymişdi. Xan çinarı qürurunu sındırmasa da, çıxış yolları arayırdı. Ağacların adamlara bәslәdiklәri etibar itmişdi. Ümid- güman özlәrinә qalmışdı. Bu tәbiәt
üçün әvәzolunmaz keyfiyyәtlәrinә güvәnirdilәr...
2007
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DAXİLİ MONOLOQ
Torpaq qoynuna aldığı meyidin adını, yaşını, kimliyini, hardan
gәlib hara getdiyini, milliyyәtini soruşmur. Onu insana bәlli olan heç
bir dildә danışdırmır. Canlı ikәn bu varlığın nә işlәrlә mәşğul olduğu da
ana torpağın vecinә deyil. Sәxavәtlә qucaq açdığı cansız varlığı yavaşyavaş “sümürür”, ta skeleti qalıncayadәk. Buna “özәllәşdirmә” dә deyә bilәrik, “özününkilәşdirmә” dә. Soyuq qәbrә әmanәt edilәn
şәxsdәn gәlәcәk onilliklәrә yalnız sümüklәri qalır.
Tanıdıqlarım vә tanımadıqlarımla dolu olan qәbristanlığı seyr
edirәm. Bax, o mәzarda yatan әclafın biri olub, indi heç kәsә ziyan vura bilmir. Bu da yaman küyçü idi, bir iş görmәmiş haray-qışqırığı dünyanı başına götürәrdi. Ona bax, nә susub,.. altdan-altdan yıxmadığı
ev qalmamışdı. Yanındakı da oğruydu, günü türmәlәrdә keçәrdi. Bu
bәdbәxtsә ömrünü özgәlәr yolunda çürütdü, özü üçün bir gün yaşamadı. İlahi, bu uçuq qәbirdә yatan sanki o topdağıtmaz imarәtlәrin
sahibi deyilmiş, özündәn sonra var-dövlәt qoya bilib, amma yurdunda adam qoyammayıb, biqeyrәt övladın olmağındansa.., tövbә, әstәğfürullah. Sağ tәrәfdә görünәn qәbir var ha, orda yatan heç bilirsәn
kimin qızıydı!? Ay Allah, bir geyinib-keçinәrdi, bir bәzәnib-düzәnәrdi,
gәl görәsәn, universitetә girәndә hamı ona tamaşa edәrdi. Bu cavansa özündәn sonra yurdunda altı aylıq bir oğul qoyub getmişdi, indi
yekә kişidir, dәdәsinin çırağını yandırır; arvadısa o zaman çox gәnc
olduğundan әrinin ili çıxmamış özünә yeni hәyat qurdu. Hәrbi geyimdә qara mәrmәrdәn boylanan generala bax hәlә, kimlәrә әmrlәr verәrdi.., indi sәrәncamında kimsә yoxdur. Bu zәhmli kişi isә
hüquq-mühafizә orqanlarında polkovnik imiş, eşitdiyimә görә, bir sö41

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

zünü iki edәn olmazmış. Xanım-xatın qadın da müәllimәydi, vaxtilә
dәrs dediyi şagirdlәri indi millәtә “dәrs verir”, ruhuna salavat. Heyf
bu qızdan, gәlinlik geyindi, amma әcәldәn macal tapıb gәlin olammadı, Allah o dünyasını versin. Çörәkpulu dәrdi çәkmәkdәn sifәtinә vaxtsız qırışlar düşәn bu ata da yәqin, elә kasıbçılığın güdazına gedib,
torpağı yüngül olsun. Buna bax, forsu daşı dağıdır ey.., sağlığında
bәxtәvәrlikdәn necә göynәn gedirdisә, ölüsü dә qәbir yoldaşlarına
“meydan oxuyur”. Әxlaqdan kәm bu “xanım” da dünyanın әn qәdim
sәnәti sayәsindә yaman “yuxarı nәrdivanlara” dırmaşmışdı, görәn axirәtdә dә şәtәli işlәyirmi? Rәhmәtlik dә alim idi, heç kәsә dәyib-dolaşmazdı, başını aşağı salıb elmiylә mәşğul olardı, qәbri nurla dolsun!
Bu da millәtin nakam şairi, yasini-fatihәsi-salavatı oxucularından gәlir.
Nә isә... Ürәyimdәki söhbәtә nöqtә qoyuram. Daxili monoloqum bir fikirdә ilişib qalır: ӘBӘDİ SÜKUT MӘKANINDA HAMI BӘRABӘRDİR. Ana Torpaq bütün ölülәrlә “eyni dildә danışır”. Fәrq
qәbirlәrin tәmtәraqlı vә ya sadә olmasında, baxımlı-baxımsızlığındadır. İllәrlә ziyarәt olunmayan mәzarlar var, üstünü ot-әlәf, tikan basıb.
Gülә-çiçәyә bürünmüş qәbirlәr var. Bir damla göz yaşına hәsrәt mәzarlar var ki, orda uyuyanlar bu dünyada köklü-kömәcli nәsil, sәrvәt
qoyub gediblәr. ...İnsan sevә dә bilir, unuda da. Amma ürәklәrdә xoş
xatirәlәr qoyub getmiş yaxşı әmәl sahiblәri var ki, mәzarını bütün eloba ziyarәt edir!..
2009
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SƏNƏTMİ,
SƏNƏTKAR ŞƏXSİYYƏTİMİ ?..
Bәşәr övladı üçün, tarix üçün sәnәtin özü onu yaradanın şәxsiyyәtindәn qat-qat vacibdir. Çünki Sәnәtkar dahi olsa belә, ölәridir.
Әsl Sәnәt isә zamanla qovğa etmәyә qadir qüvvәdir. O, әsrlәrin hüdudlarını aşa bilir, milli vә coğrafi sәrhәdlәr tanımır. Cәmiyyәtin inkişafına, kamillәşmәsinә tәkan verir. Hәyatı gözәllәşdirir. Sәnәt
sirli-sehrli cazibә mәkanıdır. Minilliklәr boyunca İNSAN zәkasının vә
әlinin yaratdığı maddi-mәnәvi sәrvәtlәr cәmiyyәtin mәhvәri sayılıb.
2007
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MÜHİTİN MÖHÜRÜ
Böyük YARADAN bütün İNSANları eyni yaradır. Lakin CӘMİYYӘT, GEN, MÜHİT hәrәni bir cür formalaşdırır. XARAKTERlәr meydana çıxır. Yaşayış sәviyyәsi vә hәyat tәrzi İNSANın MӘNinә çökür. Fәrqli
DÜNYAGÖRÜŞlәr, fәrqli İSTӘKlәr insanları ayırır. Hәm dә cәmiyyәtin
rәngarәngliyini tәmin edәrәk birgәyaşayışı asanlaşdırır. ZİDDİYYӘTlәrdәn GÖZӘLLİK doğur. Hәyat әksliklәrin vәhdәtindәn ibarәtdir.
Canavarlar arasında quzu ancaq yem ola bilәr. Ya yemәlisәn,
ya yeyilmәlisәn. Bu, hәyatın aksiomudur. Yemәyi bacarmırsan, ya
özün istәmirsәn, bu, sәnin problemindir. Bu mәqam әtrafındakıları düşündürmür. Quzunu görüb yemәk istәmәyәn canavara ehtiram bәslәnmir. İnsanlar qorxduqları adama hörmәt edirlәr. Şәrin gücündәn
çәkinәnlәr çoxdur. Nә yazıq ki, müasir cәmiyyәtdә hörmәti ali duyğular deyil, daha çox qorxu hissi şәrtlәndirir.
2007

45

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

MÜNASİBƏT
İNSANIN ÜZÜNӘ DEYİLӘNLӘR ÜSTQURUMDUR, MÜNASİBӘT
BAZİS. Әgәr üstqurumla bazis bir-birini tamamlamırsa, demәli deyilәnlәr riyadır. Mәkrli münasibәt xeyirli nәticә doğura bilmәz. Çünki
mahiyyәtcә dağıdıcı qüvvәdir. Mәkrli münasibәt yaxşı nәyәsә tәmәl
ola bilmәz. Bu halda o öz mahiyyәtinә zidd getmiş olar ki, bu da mümkün deyil.
2007
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XOŞBƏXTLİK və BƏDBƏXTLİK
Xoşbәxtlәr göründüklәri qәdәr xoşbәxt, bәdbәxtlәr göründüklәri qәdәr bәdbәxt deyillәr. Bu, yalnız uzaqdan olan görüntüdә belәdir. Hәr kәsin özünә görә qayğıları vә tәsәllisi var. İnsanların
düşüncәsindәki “XOŞBӘXTӘM” vә ya “BӘDBӘXTӘM” qәnaәtini
MALİK OLDUQLARI (maddi-mәnәvi sәrvәtlәr, sosial imkanlar, cәmiyyәtdәki mövqe, ailә vәziyyәti, şәxsiyyәt kimi özünüreallaşdırma dәrәcәsi vә s.) deyil, hәyatdan GÖZLӘNTİLӘRİ şәrtlәndirir.
Xoşbәxtlik vә bәdbәxtlik anlayışları insanın mәnәvi-psixoloji durumunun iki әks qütbünü tәşkil etsә dә, müәyyәn mәqamda xoşbәxtlәr vә bәdbәxtlәr arasında BӘRABӘRLİK halı mövcuddur: HӘR
İKİSİNİN ENERJİSİNİ APARDIQLARI MÜCADİLӘ TÜKӘDİR! Bәdbәxtlәr içindә bulunduqları vәziyyәtdәn çıxmaq naminә, xoşbәxtlәr isә
xoşbәxtlik pyedestalında heykәllәşmәk uğrunda aramsız mübarizә
aparırlar.
İnsan maşın-texnika deyil. Lakin onun da öz planı-proqramı var.
Qarşıda gözlәnilәn heç nә, yerinә yetirilәcәk heç bir iş olmayanda hәyat mәnasızlaşır vә insan yaşamaqdan bezir. Bu baxımdan xoşbәxtlәrin dә, bәdbәxtlәrin dә apardıqları mübarizә onların yaşamını
stimullaşdıran amil kimi çox dәyәrlidir.
2008
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YAŞAMAĞA MƏHKUMLUQ
Hәrdәn özümü tәrk edirәm. Cismimә kәnardan baxıram. İçimdәn çıxıb qaçıram. Hәyatın özәlliklәrini dәrk etmәk üçün. İstәdiyim
hәyatı qura bilmәmişәmsә, nail ola bildiyim hәyatı yaşamaq zorundayam. Hәlә çox cavan vaxtlarımda dediyim kimi – MӘN YAŞAMIRAM,
MӘN YAŞAMAĞA MӘHKUMAM.
2007
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MƏN və ÖZÜM
İnsan hamıya qalib gәlә bilәr. Hamını aldatmaq olar. Hamını razılaşdırmaq mümkündür. Özündәn savayı. MӘNә mane olan
ÖZÜMәmsә bunun qarşısını necә ala bilәrәm? MӘNi mәndәn qoru, ya
Rәbbim. Әsas daxili azadlıqdır. İnsanın öz buxovlarından azad olmağı әn çәtin işdir.
Aqillәr deyib ki, qanunlar cәmiyyәtin idarәedilmәsini asanlaşdırmaq üçün yaradılıb, onun әsiri olmaq üçün yox. Ta qәdimdәn belә
olub. Bәlkә bu sәbәbdәndir ki, şahlar, krallar çox zaman özlәrini qanunlardan yuxarıda tutublar. Cәmiyyәtә tәtbiq etdiklәri qayda-qanunlara özlәri riayәt etmәyiblәr. Mәn ÖZÜMün yaratdığım
qayda-qanunların әsirinә çevrilmişәmsә, MӘNi MӘNdәn kim xilas edә
bilәr?
2007
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ZAMAN
ZAMANın qatarı şütüyüb gedir. Sәni hansı dayanacaqda salacağı bәlli olmaz. Baxdığın pәncәrәdәn nә gördün, nәyin hәsrәtindә
qaldın – o, sәnin qismәtindir. Bir dә yol aldığın ünvana doğru hansı
dayanacaqda düşüb gәzmәyi, görmәyi, zövqlü dәqiqәlәr yaşamağı
bacardınsa, bu sәnin öz hünәrin, öz qazancındır. Әgәr stansiyalarda
vaxtın darlığını bәhanә edib aşağı düşmәdinsә, yeni mәkanları yalnız
pәncәrәdәn seyr etmәklә kifayәtlәndinsә, tәnbәllik vә әtalәt canını
aldısa özündәn başqa heç kimi günahlandırmağa haqqın yoxdur.
2007
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FEVRALIN 28-i
Bu gün fevral ayı bizimlә vidalaşır. 337 gündәn sonra tәkrar görüşmәk ümidilә. 28 günün mәnә bәxş etdiyi 672 saatda nәyә nail oldum? Doğrudan, maraqlı sualdır. İnsanın öz qarşısında hesabat
vermәyi vә sәmimi olmağı kiminsә qarşısında hesabat vermәkdәn az
önәmli mәsәlә deyil.
28 gündә nә işimdә, nә şәxsi hәyatımda elә bir nailiyyәtim yoxdur. Düşünürәm, yadıma heç nә gәlmir. Demәli, düzxәtli,
bәrabәrsürәtli irәlilәmә metodunu davam etdirmişәm. Yazıçılar buna
“bozbulanıq hәyat” deyirlәr. Mәn bunu zahirәn optimist görünәn “yaşadım, ömür qazandım” pәrdәsi altında, әslindә ölümә doğru sürünmәk, ömrü itirmәk kimi dәyәrlәndirirәm. VARlığında YOXsan! Ya da
elә yox kimisәn...
İnsanın şüuraltı mәni ilә real hәyatdakı kimliyi arasında fәrq
dә elә bundan ibarәtdir. Şüuraltı Mәn VARlığının YOXa bәrabәr olduğunu dәrk vә qәbul edir. Hәyatdakı Mәn әslindә YOX ikәn özünü VAR
kimi göstәrir. Paradoksal vәziyyәtdir. Ziddiyyәtlәr çarpazlaşan yerdә
hәqiqәt meydana çıxır. Görәsәn, bu mәqamda mütlәq hәqiqәt nәdәn
ibarәtdir? VARammı, YOXammı?..
Әgәr yaşamaq yalnız nәfәs alıb yemәkdәn, yatmaqdan vә işlәmәkdәn ibarәt olsaydı, o halda digәr canlılarla insanlar arasında böyük fәrq olmazdı. İnsanın yaşamağında yaratmaq missiyası da var. Öz
hәyatını qurmaq, öz taleyinә fәal müdaxilә etmәk imkanları da. Passiv seyrçi mövqeyi şüursuz mәxluqlara xasdır. Sabaha körpü salan
dünәnindәn ibrәt götürmәk üçün insana ağıl verilib. Hәyatdan hәzz almaq lazımdır. Görәsәn, bәşәr övladının neçә faizi bu hәzzi ala bilir?..
2007
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ZAMANIN SƏXAVƏTİ
Hәr şey Zamana bağlıdır, – deyirlәr. O, yaralara mәlhәm qoyur,
unutdurur... Bәs itkilәri necә, qaytara bilirmi Zaman?! Yox!!! Demәli,
Zamanın sәxavәtinә çox da ümid bәslәmәk olmaz. İtirilmiş vaxtı, fürsәti Za man heç ki mә qay ta ram ma yıb. Heç da hi lә rә dә. Hә lә mәn
gәnc li yi, gözәlliyi, çevikliyi, enerjini demirәm.
Faktlar sübut edir ki, o qәdәr dә qüdrәtli deyil Zaman. Ona
ümid bağlamaqdansa, durub elә bu andan etibarәn işә başlayan daha uduşlu olur. Çünki hәr şey öz zamanında gözәldir. Uşaqlığında gәlincik hәsrәtindә qalmış birisinә qocalığında bu oyuncağı versәn nә
faydası?.. Gәnclik illәrini yellәrә sovuran şәxs (istәr şüurlu, istәr qeyri-ixtiyari) ahıllaşanda nә qәdәr müdriklәşsә dә, xeyri yoxdur. Dünәninә düzәliş verә bilmәz. Әn yaxşı halda gücü bugününә yetәr.
Sabahkı günün gәlәcәyinә vә sәnin olacağına isә heç kim zәmanәt
verә bilmәz. Sadәcә, hamımız buna ümid edirik.
2007
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NƏSİHƏT
Qocalmağa tәlәsmә. Vaxtı gәlәndә özü sәni tapacaq.
Gәncliyә aludә olma. Zamanı keçincә sәni tәrk edәcәk.
Cavanlığa da çox güvәnmә. Dövranı әbәdi deyil.
Bu gününlә yaşa! Çünki gerçәkdәn sәnin olan vә itirә bilәcәyin yeganә sәrvәt budur.
2007
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ÖMÜR
Hәr kәsә ömür payı verilir. Amma heç dә hamı bu sәrvәtdәn
yetәrincә bәhrәlәnә bilmir. Şәrti bölgü aparsaq görәrik ki, bir qayda
olaraq cәmiyyәtdә GÜCLÜLӘR öz ömrünü yaşayır, ZӘİFLӘR – әtrafındakıların rәyindәn asılı olanlar isә özgәlәrin rәva gördüyü ömrü yaşamaq mәcburiyyәtindә qalır.
Güclü adam heç kimlә vә heç nә ilә hesablaşmadan mәqsәdә
doğru irәlilәyir. Bu yolda onunçün bütün vasitәlәr mәqbuldur. Hәtta
etik normalar belә başqalarını öz marağına, mәnafeyinә tabe etdirmәkçün istifadә olunur. Nәticәdә... XOŞBӘXTLӘRi mühakimә etmirlәr!
Zәif adamsa hamını razı salmağa çalışır, hәyatını әtrafdakıların
tәlәbinә uyğun qurur, mikromühitindәki şәxslәrin maraqlarını öz istәklәrindәn üstün tutur. Canı yansa da, ürәyinin sәsini dinlәmәyә cәsarәt etmir. Hәtta yaxınlarının bu FӘDAKARLIĞA ehtiyacı olmayanda
belә. Vә bu durumunu HUMANİSTLİK, XEYİRXAHLIQ kimi mәziyyәtlәrlә dolaşıq salır o. ALTURİZM (başqaları üçün yaşamaq) müsbәt keyfiyyәt sayıla bilsә dә, insanı xoşbәxt etmir!
Verilәn ömür payını GÜCLÜ şәxs özünә, ZӘİF şәxs özgәlәrinә
xәrclәyir. GÜCLÜ özünün istәdiyi kimi, ZӘİF isә özgәlәrinin yönәltdiyi kimi yaşayır.
Böyük YARADAN insanlara sevgi, şәfqәt, mәrhәmәt, mehribanlıq, dostluq, yoldaşlıq, qayğıkeşlik, qan qohumluğundan doğan bağlılıq, hәmdәmlik kimi mәnәvi keyfiyyәtlәri bәxş etmәklә kiçik
BӘNDӘLӘRİNӘ bir-birini yaşatmaq imkanı verib. Amma İNSAN başqalarının mәnafeyi ilә yanaşı, öz hüquq vә azadlıqlarını da qorumağı
bacaranda ŞӘXSİYYӘT olur.
2007
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ÖLÜM
ÖLÜM hәyatın әn böyük әdalәtidir. Fәrq qoymadan hamıya nәsib olur.
ÖLÜM SON DEYİL, BAŞLANĞICDIR. Yoxluğunda yaşaya bilәcәyin zaman kәsiyinә “xoş gәldin” deyir. İnsan xatırlandığı qәdәr yaşayır. Bәşәr övladının әsl ölümü dirilәr arasında unudulduğu vaxtdan
başlayır, dünyasını dәyişdiyi gündәn yox. Neçә ki, sәni yada salanlar,
mәzarını ziyarәtә gәlәnlәr, sәninlә bağlı xatirәlәrin işığına isinәnlәr
var, yaşayacaqsan.
Hәr şeyin nisbi olduğu bu hәyatda ÖLÜM MÜTLӘQ HӘQİQӘTDİR. Hәr bir fәrdi törәtdiyi әmәllәrlә cәmiyyәt qarşısında hesabata
dayandıran qüdrәtdir. ÖLÜM dirilәrin ürәklәrindә vә beyinlәrindә qurulan mәhkәmәdә mәrhumun hökm gözlәdiyi prosesdir. ÖLÜM aramızdan köçәn adamın sağlığında törәtdiyi әmәllәri elin gözündәki
tәrәzidә çәkdirәn gücdür. Yaxşını-pisi dәyәrlәndirmә vasitәsidir.
ÖLÜM HӘQİQӘTİN AŞKARLANMASINA TӘKAN VERӘN LAKMUS KAĞIZIDIR.
ÖLÜM KEÇİD MӘRHӘLӘSİDİR. İnsan cildindә zühur etmiş materiyanın öz formasını dәyişmәsinә start verәn mәqamdır. Ruhun sonsuzluğa, göylәrә pәrvazlandığı andan etibarәn ölümdәn sonrakı hәyat
başlayır. Tәdricәn cismi torpağa vә atmosferә qarışan insan göyәrәn
bitkidә, xırdaca hәşәratda yenidәn canlanır. Çünki әbәdi olmayan bu
dünyada tәbiәtdә heç nә itmir, heç nә yox olmur. Yalnız formasını dәyişir. Başqa qiyafәdә vә başqa missiya ilә yenidәn peyda olur. Bәlkә
qoxuladığın o çiçәk bir cavanın cismindәn yaranıb, tapdaladığın ot
ananın saçlarıdır, ayaqladığın hәşәrat atanın tәnindәn törәyib, gecәnin zülmәtindә işıldayan o böcәk parıltısını babanın sümüklәrindәki
fosfordan alıb. Bәlkә dә?.. Bunu bilәmmәzsәn.
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Әgәr materiyanın ölmәzliyinә әminiksә, o halda ruhun ölmәzliyinә niyә şübhәylә yanaşmalıyıq? Bir insanın bәdәnindә öz missiyasını başa çatdıra bilmәyәn ruhların qeyri-müәyyәn müddәtdәn sonra
başqa bir insanın cisminә can verdiyini, yenidәn bu dünyaya qayıdıb
öhdәsindәki missiyanı tamamlamağa çalışdığını iddia edәn dini-mistikfәlsәfi düşüncә tәrzini niyә rәdd etmәliyik ki?..
İn san ölü mün dәn son ra kı hә yat da әsa sәn üç va si tә ilә
yad olu nur: birincisi, canından can verdiyi övladları, nәsli; ikincisi,
törәtdiyi әmәllәri; üçün cü sü, yaratdığı әsәrlәri sa yә sin dә. Bi rin ci
vә ikin ci va si tә bü tün in sanların, üçüncü isә yalnız dahilәrin qismәtidir. ӘSL HÜNӘR ÖLÜMÜNDӘN SONRAKI HӘYATDA YAŞAMAQ HAQQINI QAZANMAQDIR.
2007
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YOL
YOLun GÖZӘGÖRÜNӘNİ vә GÖZӘGÖRÜNMӘYӘNİ var. Yol var
torpaqdan-asfaltdan keçir, yol var havadan-sudan, yol da var fikirdәndüşüncәdәn keçir. Ürәkdәn-ürәyә görünәn yollar var, mәqsәdә çatmaq üçün aranan yollar var... Mahiyyәtә varanda görürük ki,
nәqliyyat yolu qәt etmәkdәn daha çox, mәnzil başına çatmaq prosesindә hәrәkәtin sürәtini artırmaq vasitәsidir. Çünki qarşıdakı YOLu qәt
etmәk, mәqsәdә çatmaq, vәziyyәtdәn çıxış yolu tapmaq üçün ağlından-zәkasından bәhrәlәnәnlәr dә var, dünya nemәtlәrindәn, süfrәdәn istifadә edәnlәr dә, arxasında dayaq olanların gücünә güvәnәnlәr
dә, ALLAHın mәrhәmәtinә sığınanlar da! Bir sözlә, variantlar çoxdur.
Yaşamın vә mövcudiyyәtin qanunauyğunluqlarını kәşf etmәyә
yönәlmiş elmi-praktik araşdırmaların nәticәsinә aparan yolların xәritәsini kim cıza bilәr?! Milyon illәr boyunca bәşәr övladının yıxıla-dura, yanılaraq, sәhv edәrәk topladığı hәyat tәcrübәsinin, gәldiyi
qәnaәtlәrin, tapdığı hәqiqәtlәrin, cәmiyyәtin mәnafeyinә xidmәt edәn
YOLLARIN haralardan keçib-gәldiyini kim dәqiq deyә bilәr?! “Böyük
yolu”ndanmı, “әyri yol”danmı, “düz yol”danmı, “haqq yolu”ndanmı,
hiylәlәr labirintindәnmi?
Yol ver, YOLun möhtәşәmliyini dәrk edәk, ey Yol Sahibi! Bizi
ömür boyu müşayiәt edәn problemin hәllindә – “yol tapmaqda” qüdrәtimizi vә acizliyimizi etiraf etmәk böyüklüyünә qovuşdur.
2008
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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
Güzgü göz qabağında olsa yaxşıdır. Eyiblәrini vaxtında görüb
islah edәrsәn. Onun dili yoxdur, amma düz danışır. Güzgü sәnә görmәk istәdiyini yox, olanı göstәrir. Әgәr ağlını әmәllәrinin güzgüsünә
çevirә bilsәn, sәhvin az olar. Çalış, özün öz güzgün ol!
Hәyatla güzgü arasında maraqlı paralel aparmaq olur. Çünki hәyat da güzgü kimidir. Sәn ona nikbin yanaşanda, o da sәnә gülümsәyir. Sәn hәyatdan küsәndә, o da sәndәn üz döndәrir.
2007
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REALLIQ VƏ TƏSƏVVÜR
Ürәyincә olan münasibәtin obrazı, yaratdığı ovqat qarşındakı
şәxsin sәnin zövqünә uymayan zahiri obrazını üstәlәyir. Artıq sәn ona
baxanda onun özünü yox, sәninçün yaratdığı ab-havanın, şәraitin obrazını görürsәn. Belәliklә, gerçәklik tәxәyyülә tәslim olur, mәnәviyyat
qalib gәlir.
2008

ÖZÜNÜMÜDAFİƏ İNSTİNKTİ
Yad әllәrә verilәn uşağın çığırtısı anasına mәhәbbәtindәn deyil,
özünümüdafiә instinktidir. İctimai yerlәrdә, sәrnişin nәqliyyatında, qonaqlıqda müvәqqәti olaraq yad adama tapşırılan körpә özünә qarşı
tәhlükә hiss edir. Özünü müdafiә etmәk üçün digәr imkanları olmadığından qışqırmağa başlayır.
2008
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RƏFİQƏ AMİLİ
Hәr bir QADINın hәyatında RӘFİQӘ vacib amildir. Doğmalar,
qohumlar, iş yoldaşları öz yerindә. RӘFİQӘnin funksiyası vә mahiyyәti tamam başqadır. Onunla daha çox mәsәlәni bölüşmәk olur. Çünki aranızdakı DOSTLUĞU MÖHKӘMLӘNDİRMӘK İSTӘYİndәn savayı
ortaq heç nәyiniz yoxdur. Mәsәlәn, Bacından olan narazılığını Anana,
Anandan olan narazılığını isә Bacına deyә bilәrsәn. Amma sәni QANE
EDӘN CAVAB ala bilmәzsәn. Çünki onların hәr ikisi sәninlә olduğu kimi, bir-birilә dә qan qohumudurlar.
Әvvәla, sәnin emosional durumda etdiyin giley-güzar gizli qalmayacaq, KONFEDENSİALLIQ QORUNMAYACAQ, narazılığın gec-tez
doğmana çatacaq ki, nәticә etibarilә münasibәtlәrin bir az da gәrginlәşmәsinә rәvac verә bilәr. İkincisi, sәn SUBYEKTİV CAVAB alacaqsan
ki, bu da tamamilә tәbiidir vә birmәnalı olaraq sәnin probleminin hәllinә kömәyi azdır.
İnsanın bölüşmәk-dәrdlәşmәk ehtiyacı var. Amma bu prosesdә
doğmalarına üz tutanda qarşılaşa bilәcәyin situasiya eynilә qohumlar60
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la münasibәtdә dә mövcuddur. Çünki ORTAQ QOHUMLUQ OXŞAR
MÜNASİBӘTLӘR TӘNZİMLӘYİR. Sirr-sözünü, sәni narahat edәn mәsәlәlәri iş yoldaşınla bölüşmәk dә sandığın qәdәr mәqsәdәuyğun nәticә vermir. Bu halda ortaq iş mәnafeyi vә ortaq maraqlar
hәmkarından sәmimi mәslәhәt almaq imkanlarını sual altında qoyur.
Hәmin mәqamda qarşındakı şәxsin kimliyi, xarakteri vә sәnә münasibәti mühüm әhәmiyyәt daşıyır. Baxar KİM KİMӘ ürәyini açır.
Lakin ORTAQ qohumluğun vә iş mәnafeyin olmayan, üstәlik
dә SӘNİN SӘVİYYӘNӘ, DÜNYAGÖRÜŞÜNӘ, DÜŞÜNCӘ TӘRZİNӘ
YAXIN, HӘYATINA vә XARAKTERİNӘ BӘLӘD OLAN RӘFİQӘn sәni
hәssaslıqla dinlәyir. Öz ağlı, fәhmi, sәnә canıyananlığı çәrçivәsindә
hadisәni tәhlil edәrәk münasibәt bildirir. Sәni yaxşı tanıdığından mövcud mәnәvi-psixoloji durumundan sonra hansı addımları atacağını da
düzgün proqnozlaşdırır. Ağıllı RӘFİQӘ sәni düzgün yönlәndirәr. Belәdә ötәri incikliyin böyümәsi ehtimalı istisnadır.
O, SӘ NİN RӘ Fİ QӘN ol du ğun dan tә rәf keş lik dә edә bi lәr.
Amma bu tәrәfkeşlik o qәdәr dә ziyanlı nәticәlәrә gәtirib çıxarmır. Uzaqbaşı
sәnin әsәblәrinin sakitlәşmәyinә, özünü müdafiә olunmuş hiss etmәyinә yardımçı olur. Әgәr RӘFİQӘn mәsәlәyә OBYEKTİV YANAŞARAQ
sәnin haqlı olmadığını görür vә anladırsa, bu mövqe gerçәkliyi dәrk
etmәyinә tәkan verir. OBYEKTİV vә ya SUBYEKTİVliyindәn asılı olmayaraq RӘFİQӘnin verdiyi cavab, hadisәyә bәslәdiyi münasibәt
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psixoloji travmasız qәbul olunur.
RӘFİQӘnlә SEVİNCİNİ PAYLAŞMAQ da çox vacibdir. Onu yalnız
problemlәrinlә yüklәmәyin deyil, sevincinә vә uğurlarına şәrik etmәyin, şad gününün şahzadәsinә çevirmәyin ilk növbәdә sәnin SӘMİMİYYӘTİNİN vә ӘSL RӘFİQӘ olduğunun

göstәricisidir.

Ortaq

mәnafedә bulunduğunuz digәr xanımlardan fәrqli olaraq, inandığın
vә etibar etdiyin RӘFİQӘnlә sevincini paylaşanda PAXILLIQdan doğan
problemlәrlә qarşılaşmaqdan da sığortalanmış olursan.
2007
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YURD AĞRISI
Ruhum orda, cismim burda. Nә qәdәr yaşaya bilәr ruhsuz bәdәn?.. Yurdum orda, yuvam burda. Nә hәrarәt verә bilәr yurdsuz yuva?.. Ellәr köçüb, boş qalıbdı evlәr orda. Kimә gәrәk elsiz oba?.. Baba
orda, bala burda. Nәnә orda, nәvә burda. Kimә gәrәk belә bölgü, belә qayda? Yarım orda, yaram burda. Sağalarmı belә yara?.. Dәrman
orda, dәrdim burda. Tәbib gәrәk çarә qıla. Sәsim orda, sәdam burda... Dәhşәtә bax, yadam orda, yadam burda!.. Verilibdir ölüm hökmüm.
Mәn mövcudam, yaşamıram. Doğma yurda dönәnәcәn. Mәn
mövcudam, SӘN mövcudsan, doğma yurdum. Qәlbimdәsәn. Ölәnәcәn, ölәnәcәn.
Bilsin bәşәr, bilsin alәm. Didәrginlәr yaşamırlar, onlar ancaq
mövcuddurlar, Vәtәninә dönәnәcәn. Didәrginlәrin qәlbindә Vәtәn özü
yaşayacaq, yaşadıqca yaşadacaq didәrgini... ölәnәcәn.
1990
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HƏSRƏT
Munis qonunda dünyaya göz açdığım Şәhәr. Mәn Sәnә hәsrәt!
Sәn mәnә hәsrәt!
Hәr sәhәr dağın dalından boylanıb Sәni salamlayan Günәşinә
hәsrәt! Hәr gecә nuru pәncәrәmdәn süzülüb mәni uyudan Ayına hәsrәt! Başıma çәtir tutan mavi sәmana, pәnbә buludlarına hәsrәt. Torpağına hәsrәt! Daşına hәsrәt!
Boyun-boğazımı sığallayan, yanaqlarımı oxşayan mehinә hәsrәt. Zülfümü pәrişan hala salan külәyinә hәsrәt. Göz yaşı kimi dumduru leysanına hәsrәt. Bәm-bәyaz qarına, salxım-salxım buzuna
hәsrәt. Yanan ürәklәri sәrinlәdәn bumbuz suyuna hәsrәt. Şırıl-şırıl
axan Gedәr çayın zümzümәsinә hәsrәt, selinә hәsrәt. Budaqlarında
uşaqlığımın min-min xatirәsi yaşayan ağaclarına hәsrәt. Üzü gündoğana baxan evimizә hәsrәt. Әlvan geyimli yazına, zümrüd libaslı yayına, qızılı payızına, bәyaz qışına hәsrәt.
Ayrılığına dözә bilmәdiyim Şәhәr. Mәn Sәnin çiçәyinә hәsrәt,
gülünә hәsrәt. Bu hәsrәtin sonu olummu, ölümmü, ilahi?
1992
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GEDƏR ÇAYI
Sahilindә böyüdüyüm Gedәr çayı! Mәcrandan çıxıb daşar ikәn
daşmaz oldun. Yağı әlinә düşәli axar suların axmaz oldu. Dәliqanlı gur
sellәrin sahillәri basmaz oldu. Sahil boyu Sәni qucan bağ-bağatlar yaman soldu. Sәnin qoynunda çimişәn, Sәnә 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
hara? Yağı hökmü, yad nәfәsi gündә Sәni çәkdi dara. Suyunu bulandırdılar, yolunu dolandırdılar. Gah mәcranı dәyişdilәr, üstündә qәfәs
tikdilәr. Gah yolunu bağladılar, tәbiәtin övladını diri-diri ağladılar. Sәn
kükrәdin, Sәn qabardın. “Dәli Gedәr” qaldı adın.
Sahillәrin boşaldıqca xiffәt etdin, Gedәr çayı. Ta binadan üzüngözün öyrәşmişdi biz türklәrә. Hәr sәhәr Sәnә baş çәkәn, yuxularını
danışan, suyunda çimib pak olan azalırdı ildәn-ilә. Gedәnlәrin dәrdi
Sәni yaman dәrdә saldı, çayım. Gedәnlәrin yuxuları axı Sәndә qaldı,
çayım. İldәn-ilә “arıqladın”, ildәn-ilә qurudun Sәn. Öz qınına çәkilәrәk
yavaş-yavaş duruldun Sәn. Әsirgәdin gur suları yağılardan, Gedәr
çayı. Qәsdә qarşı qisas aldın Sәn yadlardan, Gedәr çayı. Zümzümәn
ağıya döndü. Gedәnlәrin hәsrәtinә dözәmmәdin, Gedәr çayı. Mәn dә
sahilinә gәlib gәzәmmәdim, Gedәr çayı. Salamat qal, Gedәr çayı!
Yollarımız ayrı düşdü. Bәlkә, bir dә biz görüşdük... Bәlkә, bir dә biz
görüşdük!..
1992
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YURDUM MƏNİM
Kim deyir ki, ayrılmışıq?! Yalan sözdür! Yalan sözdür. İçimdәdir
yurdum mәnim. Özümdәdir. Mәn gәlәndә ürәyimi doğma yurdun havasına bәlәmişәm. Hәlә dözür. Bәdәnimdә o yerlәrin dost-doğmaca
külәyindәn, günәşindәn, mehindәn hörülmüş gözәgörünmәz tor köynәk gәtirmişәm. Әynimdәdir. Dәdә-baba ocağından aldığım nur qәlbimdәdir. Ağacların budaqları, budaqların döyәnәyi әlimdәdir.
Gözlәrimi yuman kimi doğma yurdda olan-qalan hәr nә varsa mәnimlәdir, mәnimlәdir!..
Kim deyir ki, ayrılmışıq?! Yalan sözdür. İçimdәdir yurdum mәnim. Özümdәdir.
1990
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ÖMÜR YOLU
Yol gedirәm. Olumdan ölümә doğru. Nә uzundur? Yorulmuşam.
Yol gedirәm. Başlanğıcdan sona doğru. Nә çәtindir? Darılmışam. Yol
gedirәm. İrәvandan hara doğru? Heç bilmirәm. Yol gedirәm. Mәni yaradanlardan mәn yaradacaqlarıma doğru. Çatacağammı?? Yol gedirәm. Zirvәdәn zirvәyә doğru. Arada uçurum. Deyәsәn, elә ilin-günün
bu anı, bu mәqam uçurumun dibindәyәm. Qalxacağammı? Yol gedirәm. Yoluma çiçәk düzәnim yox. Tozlu-torpaqlı yollara su sәpәnim
yox. Sıldırım qayaları ram edәnim yox. Keçilmәz keçidlәrdә bәlәdçim
yox. Yoluma daş tökәn, çınqıl atan çox.., arxamda dayaq olan yox.
Yol gedirәm. Ortadayam. O başdan burayacan öz gücümә gәlmişәm. Yolumdakı qumları-çınqılları, daşları-kәsәklәri tәmizlәyә-tәmizlәyә. İri-iri qayaları yolumdan rәdd edәnәcәn illәri itirә-itirә.
Hәyatın başıma qar qalağı kimi yağdırdığı bәlalardan ibrәt götürә-götürә. Hәr şeyә özüm, hәr yerә özüm. Nә qәdәr qaçmaq olar, ilahi?!
Yarışamı çıxmışam? Ömrümü qaçhaqaçdamı yaşayacağam? Belәmi
yazıbsan bәxtimi, Ulu Yaradan?
Gün olub min yerә parçalanmışam. Vaxt olub qayğıdan daldalanmışam, yenә sığal çәkib çiynimә bu yük. İrәliyә baxmışam, әl uzadanım yox. Arxaya baxmışam, itәlәyәnim yox. Ümidim, gümanım
özümә qalıb. Durub düzәlmişәm yola. Taleyin sәxavәtindәn bu yüklәri daşımağa, bu işlәri aşırmağa gücüm-qüdrәtim çatıb. İndi isә... İndi isә içimdә qiyam başlayıb. Üsyankar qәlbim rahatlıq istәyir. Mәnә
pay bölәndә bu qәdәr әzablı qüdrәt bәxş etmәkdәnsә, bir azca bәxt
payımı artırsan nә olardı, Ulu Tanrı?.. Yolun ortasındaca yorulmuşam.
Mәnmi günahkaram, Sәnmi günahkar?!
1994
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TƏƏSSÜRAT
Sevgilәrin әn yanğılısını Mәnә verdin. Vәtәn dәrdi, Ana mәhәbbәti, Ailә Ocağının hәsrәti gizli-gizli, için-için yandırdı, ruhumu kәrpic-kәrpic sökdü, misqal-misqal çökәltdi Mәni. İçimә axan göz
yaşlarımdan qәlbimdә ümman yarandı. Sәrhәdә çevrildi, Mәni Özümә
yaxınlaşmağa qoymadı. İllәr boyu Özümdәn qaçdım. Bu yetmәzmiş
kimi, sevdiyimdәn dә qaçmağı Mәnә rәva gördün. Çox olmadımı sınaqların, İlahi?!
Sevdaların әn nakamını Mәnә verdin. İstәmәdin “doymuş mәhlul” olam. Mәn daşmıyam, qayamıyam?? Qranit mövqeyindә yarım әsrin dizini qatladım. Sonra nә olsun? Bunun anlamı nә, mәnası nә?
Cәmiyyәtә, ya kimsәyә faydası nә?
Sevәnlәrin әn zәrifini, әn atәşlisini Mәnә verdin. Verdin dә,
“uzaqdan bax, yana-yana qal” dedin. Niyә??
Mәhәbbәt rәmzi olan qırmızı güllәrlә süslәnmiş ağappaq yatağımda qәlbimin üsyanı gözlәrimdәn püskürür. Vulkan kimi. Lavalar
çöhrәmdә xәritә cızır. Kimsәnin görәmmәyәcәyi “mәhәbbәt xәritәsi”
barmaqlarımın müdaxilәsilә çәnәmdә bәnd alır. Sinәmi dә işğal etmәsinә yol vermirәm. Zatәn onun varlığından xәbәri olan yox. Bu xәritәni heç bir topoqraf oxuyammaz.
...Yurdumu әlimdәn aldın. Dünyanın böyük siyasәtimi aldı, işğalçımı, Mәnә dәxli yoxdur. Sәn yol vermәsәn, alammazdılar! Uşaqlığım, köklәrim, әcdadlarımın qәbirlәri, budaqlarında izim qalmış
ağaclar, daşımız-torpağımız,.. orda qaldı. Ruhumun vә cismimin hәr
zәrrәsini yandıran bu itkilәrin yerini dünyanın heç bir sәrvәti doldurammaz. Doğma yurdda qalan әzizlәrimin qәbrini indi ancaq yuxula69
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rımda ziyarәt edirәm. Budurmu Sәnin әdalәtin?!
...Öncә Atasız qaldım. Sonra Anasız. Çәtinliklә olsa da, canımdan can qoparan reallığı qәbul etdim. Hәyatın qanunudur deyә, barışantәhәr oldum bu itkilәrlә. Hәyat qanunlarına tabe olmayan o qәdәr
itkilәrim var ki!.. Bәs, onların hesabını kimdәn sorum?
Verdiklәrini gözümә soxub, vermәdiklәrinә bәraәt qazandırmağa çalışma, İlahi. Mәni nankor sayma. “İnsan” olaraq yaratdığın bәndәnә “adicә insan” hәyatı ver. Vәssalam.
2009
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ANASIZ İLLƏR
İllәr ötür, nәşin torpağa, ruhun qәlbimә çökür. Әsr, minillik
dәyişdi. Bizim rabitәmiz dәyişmәdi. Ana bәtnindәn bala cisminә hopmuş o böyük mәhәbbәti söndürmәyә qoca dövranın gücü çatmadı.
Zamanın sınağından çıxdı bu bağlılıq. Get-gedә bәnzәyirәm sәnә yerişimdә-duruşumda, hәrdәn mәlul baxışımda, hәrdәn şaqraq gülüşümdә.
Otağımın hәrarәti isitmir mәni. Divar kağızındakı çiçәklәrdәn
üstümә yağır qar. Yatağımın yanında boş qalmış yatağın mәnim mәhәbbәtimin, sәnin xatirәnin işığına isinir. Nostalji...Yatağımı yatağına
dәyişdim. Boş qalmış öz yerim göz dağım oldu. Yuvasından uçmuş
quşlar kimi döndüm öz yatağıma. İndi dә sәnin yatağının sәliqәsi,
gecә-gündüz açılmayan qatı yandırdı mәni. Bu ev, o ev deyil. Yaraşığı artıb, cazibәsi azalıb. Sevinci, hәrarәti yoxa çıxıb. Bu mәkan anasız günlәrimin ünvanı. Bu mәkan analı günlәrimin yadigarı.
Anamın gedişiylә mәnim qismәtimә düşәn sevgi, sevinc payı
bir az da azaldı. Nәvaziş yox oldu. Anam 1996-da qaldı. Mәn 1997yә keçdim. İzimi yaşadacaq varlıqlara bәslәdiyim ümidlәr 1997-dә
qaldı. Mәn 1998-ә yol aldım. Hәm Anam, hәm arzularım XX әsrdә qaldı. Mәn XXI әsrә qәdәm qoydum. Әzizlәrim 2-ci minillikdә qaldı. Mәn
3-cü minillikdәyәm. Bizi bir-birimizdәn min illik zaman mәsafәsi ayırır. Ayırırmı? Yox, yaxınlaşdırır! Üzü sәnә doğru irәlilәyirәm, Ana can.
Gәlirәm, mәnim RÜBABӘm, gözlә mәni.
2001
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SƏNƏ DÖNMƏK İSTƏYİRƏM
Baş alıb getmәk istәyirәm bu mәkandan. Üzәrimdә heç bir mәsuliyyәti olmayan – nә bitib-tükәnmәk bilmәyәn kommunal problemlәrinә, nә mәişәt qayğılarına, nә sәliqә-sahmanına, nә dә
qonaqpәrvәrliyinә cavabdehlik duymayacağım bir evdә müsafir-sakin
olsam, sağalar bәlkә yaralarım. Azalar yüküm. Ötüb keçәr gәrginliyim.
Sәni tәrk etmәyim xәyanәt deyil, EVİM, Sәnә olan sevgimdәndir. Birlikdә xoşbәxt günlәr-anlar yaşamaq istәyimdәndir. Küsmә Mәndәn. Mәn getsәm dә, Sәn üz döndәrmә. Çünki Sәn Mәnim ALINMAZ
QALAMsan! Hakimi-mütlәq olduğum ӘN MÖHTӘŞӘM SARAYIMsan.
Şәxsiyyәt kimi maddi var-dövlәtimin hüquqi-coğrafi hüdudları Sәndә
bitir. ӘN ETİBARLI SIĞINACAĞIM, ӘN İSTİ OCAĞIM, ӘN RAHAT YATAĞIM Sәndәdir. Axşamlar işdәn qayıdanda kimsәylә qarşılaşmasam
da, Sәnin gülәr üzün könlümü nurlandırır. Әhvalımı yüksәldir, gününyolun yorğunluğunu canımdan çıxarır. Sәni seyr etmәkdәn zövq alıram. VARlığın qәlbimә rahatlıq, beynimә sәrinlik gәtirir. Özümә
inamımı möhkәmlәndirir. Gözümә işıq, ürәyimә tәpәr verir. İnan ki,
Sәni kәnardan gәtirdiyim xoşagәlmәz emosiyalarla yüklәmәk istәmәdiyim üçün gedirәm. Niyyәtim Sәndәki müsbәt auranı qorumaqdır.
Sәn yeganә aktyoru vә yeganә tamaşaçısı Mәn olan ӘN DRAMATİK TEATR SӘHNӘSİsәn. Özümә kәnardan baxdığım, Özümü yaxından izlәdiyim TAMAŞA SALONUsan. İç dünyama boylanmaq üçün
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Sәnin yardımına hәr zaman möhtacam. Әn sәrt Tәnqidçimsәn. Әn
etibarlı Sirdaşımsan. Әn sadiq Ömür Yoldaşımsan. Yarada bildiyim ӘN
BÖYÜK ӘSӘRİM Sәnsәn. Analoquna malik olmadığım bu boyda sәrvәtdәn imtina edәrәmmi heç?
Sәn Mәnim çalışqanlığımın vә tәnbәlliyimin әn dürüst şahidisәn. Bir ömürlük QAZANCIMın GÜZGÜSÜsәn. Hәyatımdakı qәlәbәlәrin ZӘFӘR ÇӘLӘNGİ, mәğlubiyyәtlәrin BAĞLI BOĞÇASIsan. Qadın
kimi, ziyalı kimi, insan kimi VARLIĞIMIN vә ZÖVQÜMÜN İFADӘSİsәn.
Qabiliyyәtlәrimin tәrcümanısan. Nәsilbәnәsil, ulularımdan Mәnә ötürülmüş GEN YADDAŞIMIN TӘZAHÜRÜSӘN. GÖRÜB-GÖTÜRDÜKLӘRİMİN MӘCMUSUsan. Sәnin dizaynındakı hansı detalın ömrümdә izi
qalmış hansı әzizimin xatirәsindәn bәhrәlәndiyini, evdә hökm sürәn
davranış tәrzinin mәnәviyyatıma hopmuş hansı әnәnәdәn qaynaqlandığını Mәndәn yaxşı bilәn yoxdur. Bunu Qonaq gözü ayırd edәmmәz. Әziyyәtlәrinә dә, mәziyyәtlәrinә dә Mәn sәviyyәdә bәlәd olan
çәtin tapılar. Sәndәki qayda-qanunlara qeyd-şәrtsiz riayәt olunmasına can atan da Mәnәm, onları pozmağa-dәyişmәyә cәhd edәn dә
Özümәm. Hәyatımın çox vacib amilinә, varlığımın ayrılmaz parçasına
çevrildiyinin fәrqindәyәm. Amma... yenә dә getmәk istәyirәm.
Tәnhalığın bütün anatomiyasını vә fiziologiyasını әzbәrlәmiş
Mәn Mәni bezdirmiş yaşam tәrzindәn ötrü qәribsәmәk ümidilә baş
alıb gedirәm bu mәkandan. Gedirәm. Yenidәn qayıtmaq üçün. Sәnә
dönmәk üçün! EVİM Mәnim!
2008
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OVQAT
Dünәn kәdәri-qәmi silib-süpürüb atdım evimdәn. Silkinib
qalxdım uğursuzluqların uçqunları altından. Çırpdım üst-başımdan
bәdbinliyin tozunu-torpağını. Yuxarı başda oturtduğum Bәdbәxtliyi
qovdum mәnzilimdәn bayıra. İnsan gözüylә görünmәyәn ağrılar yaşadığım illәrdәn miras qalmış dәrdlәrimi arxivә göndәrib sevincә qucaq açdım. Evimә Xoşbәxtlik qonaq gәldi. Sakini olmadığı bu mәkanda
özünü çox rahat hiss edirdi.
2007
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DƏNİZ – ADA
DӘNİZ ADAya aşiq olmuşdu. Onu qucaqlayıb bәrk-bәrk bağrına basmışdı. ADA DӘNİZin köksündә yaşayırdı. Yuxuda olanda belә
onun ürәk çırpıntılarını duyurdu.
DӘNİZin mavi suları gecә-gündüz ADAnın sahillәrini döyәclәyir,
sanki “Mәn buradayam, yaxında, sәn hara boylanırsan?” – deyirdi.
DӘNİZin lәpәlәri ADAnın vücudunu sığallamaqdan doymurdu. Gecәlәr DӘNİZ dalğalarıyla ona layla çalırdı. Sәhәrlәr lәpә dodaqlarıyla
ADAnı busәlәrә qәrq edirdi. Gündüzlәr ayna gözlәrindә ADAnın min
cür rәsmini çәkirdi. Axşamlar hәrdәn DӘNİZin fırtına mәhәbbәti şahә qalxırdı. Eşqin simfoniyasını oxuyan dalğalar ADAnın hәyatına yepyeni çalar gәtirirdi. Sanki bağrına dirilik suyu sәpirdilәr, içdikcә içmәk
istәyirdi. Su saflığı, su qüdrәti, qovğa edәn dalğaların әzәmәti ADAnı
hәm cәzb edir, hәm qorxudurdu. ADA çırpınıb DӘNİZin qolları arasından çıxmaq istәyirdi. Amma... yox... qәlbindә etiraf edirdi ki, bu böyüklükdә mәhәbbәtlә sevilmәk xoşuna gәlir.
DӘNİZin tәmәnnasız sevgisi ADAnı fәrәhlәndirir, qürurlandırırdı. Elә ki, DӘNİZin mәhәbbәt himni başlandı ADA әsrarәngiz mәnzәrәnin seyrinә dalırdı. Gah lirik duyğuların, gah da qәzәbin, üsyanın
daşıyıcısı olan dalğalar ADAya çırpılıb çilik-çilik olur, zәrrәciklәrә çevrilәrәk günәş şüaları altında bir özgә gözәllik yaradırdı. ADAnın qarşısında cilvәlәnәn DӘNİZ özünü sevdiyinә min bir libasda nümayiş
etdirirdi – hәm nazlı, hәm qәzәbli... Sonra masmavi sular, al-әlvan
molekullar yenidәn DӘNİZә qayıdıb birlәşir, elә bütövlәşirdi ki, san75
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ki heç bölünmәmişdilәr. ADA DӘNİZin bu keyfiyyәtinә heyran idi. Dalğalar sakitlәşәndәn sonra havada qәribә bir sәrinlik qalırdı. ADAnın
ruhunu dinclik, rahatlıq duyğusu bürüyürdü.
DӘNİZin gözәlliyinә, mübarizliyinә vurğun olsa da, hәlәm-hәlәm tәslim olmaq istәmirdi ADA. Zaman-zaman ona meydan oxuyurdu, şıltaqlıq edirdi, nazlanırdı. “Yaşadığım, var olduğum mәskәn sәnin
köksün olsa da, mәn dә mәnәm!” – deyirdi DӘNİZә. Belәcә ömür baş
alıb gedirdi, ADAyla DӘNİZ duyğular selindә qәrq olurdu.
Әslindә ADA DӘNİZin, DӘNİZ ADAnın әsiri idi. Yer kürәsindә
yeni geoloji proseslәr, coğrafi dәyişikliklәr baş vermәdikcә DӘNİZlә
ADAnın ayrılması mümkünsüzdü. Birgә var olacaqdılar!..
2008
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QAYIQ HARADA XOŞBƏXTDİR ?
Sahildә, lәpәdöyәndә sakit-sakit dayanmışdı QAYIQ. Dәnizә
baxırdı. Lacivәrd sularda bәrq vuran günәşi seyr edirdi. Arabir mavi
әnginliklәrә boylanırdı. Birdәn göyün üzü tutuldu. Qaşqabağını turşudan sәma ağlamağa başladı. Sәmanın göz yaşları illәr hәsrәtlisi kimi dәnizә qovuşmağa tәlәsirdi. Damcılar elә iri idi ki... Bu hәsrәt
yağışında islandı QAYIQ. İçindә nostalji duyğuları baş qaldırdı. Hәr
gün dәnizә çıxdığı vaxtları yadına düşdü. Birdәn ona elә gәldi ki, bürkülü havada gәzintiyә çıxıb, dәnizin mehi yanaqlarını sığallayır. QAYIQ
yerindәcә yırğalandı. Bu mehin sәrinliyini canına yaymaq istәdi. Hәmin anda gözlәrini qapamışdı QAYIQ. Özünü duyğuların qucağına atmışdı. O, gözlәrini açınca bir özgә mәnzәrәnin şahidi oldu. Sevәn
sevdiyinә qovuşmuş, göyün üzü açılmışdı. Göy qurşağı sәmanı yeddi
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 heyran-heyran göyә baxırdı. Qәfildәn sular şahә qalxdı.
Dalğa әlini uzadıb göy qurşağını özününkülәşdirmәk istәdi. Gözlәnilmәz sıçrayışdan lәpәdöyәndәki QAYIQ müvazinәtini itirdi. Lәngәr
vurdu. Özünü tarazlayınca avar qollarını yanlarına sıxdı. Döyüşә hazır әsgәr durumunu aldı. Nәdәnsә ona elә gәldi ki, tәlatümlü dәnizdә axırıncı dәfә ölüm-dirim mübarizәsi aparır. Niyә axırıncı dәfә? –
bunu özü dә bilmәdi.
Qayığın yaşadığı iki mәskәn vardı: biri sahil, biri dәniz. Sahildә
әmin-amanlıqdaydı, rahatıydı QAYIQ. Dәnizdә daim risk altındaydı,
gecә-gündüz yaşamaq uğrunda, var olmaq yolunda çarpışırdı. Rәqi77
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bi gah dalğalar olurdu, gah da iri balıqlar. Bir dәfә hәtta qasırğayla
әlbәyaxa olmuşdu. Amma dәniz onu elә ovsunlamışdı ki, sahildәki
seyrçi mövqeyi ürәyini açmırdı. Hәrәkәtsizlikdәn çılğınlaşırdı. Ruhundakı dinamika üsyan edirdi. Dәnizdә yaşamaq istәyirdi QAYIQ. Tufanlara, çәtinliklәrә sinә gәrә-gәrә. Anlamışdı ki, passiv seyrçi mövqeyi
onun missiyası deyil. O, әsl hәyat yaşamaq istәyirdi.
QAYIQ özünü sahildә yox, dәnizdә xoşbәxt hiss edirdi!.. Dәnizdә!
2007
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YUXU
Gecәnin qayğısız qolları alır mәni qoynuna. Yorğanın qayğıkeş
әllәri dolanır boynuma. Arsız yuxu, bivec mürgü sığal çәkir vücuduma.
Alıb aparmaq istәyir mәni gündüzün qayğılarından uzağa. Xeyirxahlarımın sevgisindәn, bәdxahlarımın fitnә-fәsadından qırağa. Kütlәşdirir duyğularımı yuxu, keylәşdirir şüurumu mürgü. Alır mәni
qanadlarına oğuz әrәnlәrinә qalib gәlәn YUXU. Qüdrәtinә bax ki, cismimi yatağa gömüb ruhumu sәyahәtә aparır. Gözümә-könlümә hopmuş gözәlliklәr diyarında gәzdirir mәni. Xatirәlәrimin can çәkişdiyi iç
dünyamdan uzaqlaşdırır. Uyudur mәni. Reallıqdan ayırır. Aldadıb ömrümdәn özünә ömür payı almayınca yaxamdan әl çәkmir. Hәyatımın
ortağı olan yuxuyla didişә-didişә üzü sәhәrә yol alıram. Budur. Yuxunun ram etdiyi İdrakım diksinib oyanır. Mәlum keçmişimdәn namәlum
gәlәcәyimә aparan yolda bugünümü axtarır...
2004
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TƏNHA QADIN
Dünyalarca sevdiyim adamlar var,
sevgimdәn xәbәrsiz.
Qәlbimә hakim olmaq istәyәnlәr var,
qәlbimdәn xәbәrsiz.
Duyğularına sarılıb yatar TӘNHA QADIN. İsmәtini istәyinә qalxan edәr TӘNHA QADIN. Bayramlarda hәdiyyәsini, xәstәlәnәndә dәrmanını özü alar. Ruhu inlәr.., üzü gülәr. Qәlbi yanar.., gözlәri
atәşlәnәr. Qüssәsini bәlli etmәz TӘNHA QADIN, dost-düşmәn içindә
qüdrәt mücәssәmәsinә çevrilәr. Zәrif olar, zәif olammaz TӘNHA QADIN. Güclü olmağa mәcburdur.
Şәxsiyyәtinә sahib çıxar TӘNHA QADIN. Evini, hәyatını alınmaz
qalaya çevirәr. Makromühitindәki insanları mikromühitinә yaxın buraxmaz. İç dünyasını әtraf mühitdәn tәcrid edәr. Daxili alәminә kimsә boylanammaz. Öz dünyasında yaşayar TӘNHA QADIN. Mәnәvi
azadlığını әmәllәrindә yox, düşüncәlәrindә qoruyar. Dәyanәti zahirdә
örnәk, daxildә iztirab mәnbәyi olar. Yerişindәn yerә minnәt qoysa da,
dünyanın yükünü çiynindә daşıyar TӘNHA QADIN. Özü kimsәyә yük
olmaz.
Sevinci artmaz, kәdәri azalmaz TӘNHA QADINın. Çünki anındaca paylaşmağa mәhrәm tapılmaz. Narahat yaşantılarına kimsә şәrik
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çıxmaz. Kövrәlincә xatirәlәrinә dalar, xәyallarına tapınar TӘNHA QADIN. Özünә vәfalı hәmdәm arayar. Çәtin tapar. Mübariz görünәr, ürkәk olar TӘNHA QADIN. Hәyatındakı boşluğu dünyanın heç bir sәrvәti
doldurammaz. Xoşbәxtliyә varmaq üçün ömrünü xәrclәyәr, illәri qovar. Zaman keçdikcә anlar ki, dәyişәn heç nә yoxdur, hәr şey yerindә
qalıb. Bircә onun gәncliyindәn savayı.
2008

81

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

YAŞIN FƏRQİ
“Yaşın nә fәrqi?..” deyә könüllәri
cuşa gәtirәn müğәnnilәrimizә ithaf
İkimiz dә subayıq. Amma o, bәylik taxtına çıxanda bәyaz libaslı
gәlini mәn olmayacam. Bu demәkdir yaşın fәrqi.
Mәni nә qәdәr sevsә dә, onu nә qәdәr sevsәm dә duyğularımız
platonik mәhәbbәt zirvәsindә heykәllәşәcәk. Qovuşmağı nә qәdәr istәsәk dә, gah bu beyindә, gah o beyindә şahә qalxan tәrәddüdlәr
gәmirәcәk qәlbimizi. Vüsal sevincini dada bilmәyәcәyik. Bu әzabdır
yaşın fәrqi.
Toylarda mәnimlә oynamaqdan, el içindә yanımda durmaqdan,
dar günümdә dәrdlәrimә çiyin vermәkdәn çәkinәcәk. Bu sәrhәddir
yaşın fәrqi.
Ona inansam da, güvәnә bilmәyәcәyәm. Çünki dәrdlәrimlә
baş-başa qalanda yalnızam, tәnhayam, kimsәsizәm. Bu acıdır yaşın
fәrqi. Gücü özümdәn alıram, bir dә ruhumuzun doğmalığından. Bu
reallıqdır yaşın fәrqi.
Xәstәlәndiyindә yastığının başında durub onu nәvazişimә bәlәmәk imkanım olmayacaq. İçimdәki can yanğısı onu sağalda bilmәyәcәk, mәni naxoşladacaq. Bu bәladır yaşın fәrqi.
Әlimi uzatsam ona çatacaq mәsafәdә belә gözüm gözlәrinin,
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qulağım sәsinin hәsrәtindә qalacaq. Çünki bәzәn sevәrәk tәrk etmәk
mәcburiyyәtidir yaşın fәrqi.
“Yaşın nә fәrqi?..” – deyib könüllәri coşduran müğәnnilәr, sağım-solum pәrәstişkarla doludur, amma әlimdә kimsә yox. Әllәrimi
açanda ovuclarımı boş görürәm. Dolu da ola bilәrdi. Müәmmalı qismәtdir yaşın fәrqi.
2002
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ÜÇBUCAĞIN SÜQUTU
Bu evә GӘLӘCӘK gәlmәyәcәkdi. Hәr gün ev süpürülәndә döşәmәdәn toplanan ağ saçlar bir az da çoxalırdı. Bunu sezdiyi gündәn
QIZın ümidi üzülmüşdü. Ailә üçbucağının bucaqları laxlayırdı. ATAANAsı qocalıb әldәn düşmüşdü. Uşaqları isә yox idi. Otaqlar çoxdan
sükuta dalmışdı. Ev şaqraq gülüşlәrә hәsrәt qalmışdı. Güzgünün nәsibi yalnız dәn düşmüş saçların sığalına yardımçı olmaqdı. Sakit vә
mehriban bu ailәdә hәyat bircә rәngdәydi. Çalarlarsız. Sәhәr işә, axşam evә tәlәsmәsi xoşbәxtliyin yox, zәrurәtin göstәricisiydi. İşlәyib
özünü vә valideynlәrini saxlayırdı. İş qurtaran kimi evdәkilәrә hәyan
olmağa tәlәsirdi.
Hәrdәn şәhәrә havalarını dәyişmәyә çıxan ata-anasının ardınca uzun-uzadı baxardı. QOCAyla QARI bir-birindәn elә bәrk yapışardılar ki... Görәsәn bu mehribanlıq mәhәbbәtin tәzahürüydü, yoxsa
yıxılmaq qorxusunun?.. Hәr iki halda onların dayaqları vardı. QIZın
isә yox. ATA-ANAsı dünyalarını dәyişәndәn sonra ailәsi dә olmayacaqdı. Üçbucağın süqutu qaçılmazdı.
1995
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ANA BƏTNİNDƏ MÜBARİZƏ
Balanı anadan ayırmaq istәyirdilәr. Gәnc qadının bәtni bәrkbәrk yapışmışdı övladından. İlkini buraxmaq istәmirdi. Ağ xalatlı hәkimlәr körpәnin cәlladına dönmüşdülәr. Çarәsiz qalmış ana zarıyır,
ah-nalә çәkirdi. Ananın bәtni özündәn mübariz idi. Tәslim olmaq istәmirdi.
Bir yanda cәmiyyәt, mövqe, ailә,.. o biri yanda övlad istәyi,
günahsız körpәnin taleyi dayanmışdı. O hәlә gәlincik oynatdığı dövrdәn ana olmaq arzusuyla böyümüşdü. İndi ürәyi qan ağlayırdı. İçindә mübarizә aparan iki mәn vardı. Ürәk “hә”, idrak “yox” deyirdi
körpәnin dünyaya gәlişinә. Pasiyentin daxili alәmindәn xәbәrsiz olan
vә xeyirxahlıq etdiyini düşünәn ağxalatlılar körpәnin mәhvinә әl qatmışdılar. Mәnәvi әzablar vә fiziki ağrılar dәhşәtlәr girdabında qovururdu gәnc qadını.
Ana ürәyinә daş bağlayıb qәrarı özü vermişdi. Cәmiyyәtә qarşı üsyan etmәyi, adәt-әnәnәlәrә qarşı çıxmağı, duruş gәtirmәyi bacarmazdı... Bәlkә dә bacarardı. Öz payına düşәcәk hәqarәtlәrә
dözәrdi. Amma canından çox sevdiyi, istәyi yaranışından çox-çox әvvәl dünyaya gәlmiş körpәsini ağzıgöyçәklәrin hәdyanlarına mәruz qoya bilmәzdi. O, doğulmamış körpәsinin naminә “qatil” olurdu.
Ana körpәsinin qәtlinә fәrman versә dә, ana bәtni yolları bağlayıb tibbi müdaxilәyә imkan vermirdi. BӘTN qanı qanından, canı canından olan varlığı bәrk-bәrk qucaqlamışdı. Tәslim olmurdu ana
bәtni!.. Yaratdığının fәrqindә olmayan bioloji ata isә hәmin anda bütün bunlardan xәbәrsizdi.
Ananın bütün әzalarında mübarizә gedirdi. Proses davam edirdi... Olumla ölüm arasında çәkişmәdә bir körpәnin taleyi yazılmamış
pozulurdu.
2007
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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 әsәrәlamәt 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 sınığımçıxığım 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 qurtarar. 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-ix87

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

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 vaxtlar 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 arayıbaxtarmırdı. 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
Atasız böyümüşәm. Onu müharibә әlimizdәn alıb. Mәn dünyaya gәlmәmişdәn әvvәl. Amansız müharibә.
Bir arzuyla yaşamışam: – “Körpәmi atalı böyüdәcәyәm. Qismәtim necә olsa da, hәr әzabına dözәcәyәm әrimin. Tәki körpәm atalı
böyüsün!”
Dәyanәtli bir cavanla ailә qurdum. Övlad hәsrәtilә illәri-illәrә
caladıq. Mәhәbbәtdәn, hәsrәtdәn doğulan körpәmiz dünyaya gәldi.
Dil açdı. “Ata” kәlmәsinә hәsrәt qaldı... Onu әlimizdәn bir qadın aldı.
Rәhmsiz bir qadın.
Böyüdü qızım. Hamının dәrdinә şәfa tapdı. Öz qәlbindәki ata
nisgilini isә sağalda bilmәdi hәkim balam. Elçilәr qapını döyәndә qızımın gözlәrindә bir narahatlıq- nigarançılıq duydum. Baxışları sevәn
gәncә deyirdi:
– “Körpәmiz ata üzünә hәsrәt qalmayacaq ki?!”
1978
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İSTEDAD
İSTEDADı sәrbәst buraxmışdılar. Daha dәyib-dolaşanı yox idi.
“Hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb” – deyә düşünürdülәr. Bütün qadağalar, tәzyiqlәr, maneәlәr aradan qalxmışdı. Paxıllığını çәkәnlәr, illәr
boyu ayağından dartanlar, İSTEDADa quyu qazanlar elә yüksәk mәrtәbәlәrә çatmışdılar ki... Bundan sonra O nә qәdәr çalışsa, heç hәmin
mәrtәbәlәrin kandarından içәri keçә bilmәzdi. Әn yaxşı halda İSTEDAD sabiq rәqiblәrinin qәbul otağında gözlәyә bilәrdi. Bu da ziyansız
bir şey idi. Yola vermәk mümkün idi. Ötәn dövr әrzindә onu elә zәrәrsizlәşdirmişdilәr ki...
Әli azadlığa çatan İSTEDAD öncә bu halı rәqiblәrinin növbәti
oyunu kimi dәyәrlәndirdi. Hәr an yeni hücumlara mәruz qala bilәcәyini düşünürdü. Ehtiyatlı davranırdı. Çox da әl-qol açmağa hәvәsli deyildi.
Bir müddәt sonra O, vәziyyәtin reallığını dәrk etdi. Sevindi. Hәlә cavan idi, canı suluydu. Yaradıcılıq fantaziyası tükәnmәmişdi. Tәxәyyülünü işә saldı. Birdәn-birә ideyalar selinә düşdü. O qәdәr
layihәlәri vardı ki... Bilmәdi hansından başlasın.
İSTEDAD rәqiblәrinin mәngәnәsindә çox illәri itirmişdi. Onun
qabiliyyәtindәn, әmәyindәn bәhrәlәnib çoxları irәli getmişdi. Özünә
isә bu imkanı vermәmişdilәr. Onun istedadını etiraf etsәlәr dә, yüksәlmәyini rәva bilmәmişdilәr. İllәr boyu әtrafına gözәgörünmәz tikanlı
mәftillәrdәn çәpәr çәkmişdilәr. İSTEDAD yerindә saya-saya qalmışdı.
Şәrait elә gәtirmişdi ki, obyektiv vә subyektiv sәbәblәr hәmişә onun
ziyanına işlәmişdi.
İndi isә birdәn-birә azadlıq, sәrbәstlik verilmişdi ona. Sanki çevrәsindә sonsuzluq, intәhasızlıq hökm sürürdü. Özünü kainata qovuşmuş kimi hiss edirdi. Nә istәsә ona nail olurdu. Hara getsә, yolunda
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yaşıl işıq görürdü. Daha “dayan, dur” deyәni yox idi. Yeni vәziyyәtdәn
azca stressә düşәn İSTEDAD nәhayәt özünü topladı. Arzularını reallaşdırmağa tәlәsdi. Elmi-yaradıcılıq axtarışları bәhrәsini vermәyә başladı. Bir sıra layihәlәrini gerçәklәşdirdi. Tanındı. Amma gәnclik
illәrindәki arzularını hәyata keçirmәk, yarımçıq qalmış işlәrini tamamlamaq mümkün olmadı. Neçә illәr öncә etdiyi ixtiraların әhәmiyyәti
yüksәk dәyәrlәndirildi, amma istehsalata tәtbiqi mәqsәdәuyğun sayılmadı. Çünki o dövr ötmüşdü. Elmә gәtirdiyi yeniliklәr dә aktuallığını
itirmişdi. Rәqiblәri İSTEDADın gәncliyini mәhv etmәyә nail olmuşdular. Sanki o illәri heç yaşayıb-yaratmamışdı.
Bu yaşında qazandığı hörmәt, tәfәkkürünün bәhrәsinә verilәn
dәyәr ancaq bugününü fәrәhlә yaşamağa yetirdi, dünәnki boşluqların, itkilәrin yerini doldurmağa yox. İSTEDADın qәlbini kontrast duyğular bürüyürdü. Bilmirdi indiki uğurlarınamı sevinsin, keçmişindә
ölәn arzularınamı ağlasın. İSTEDADın ruhu inlәyirdi: kaş, bu imkanım
20-30 yaşlarımda olaydı, kaş bu şәrait heç olmazsa, 10 il әvvәl yaradılaydı...
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. Gәnclik enerjisi çoxdan bәdәnini tәrk
etmişdi. Özü bundan xәbәrsiz olsa da. Dövr dә bambaşqaydı. Adamlar da sanki özgә alәmdәn gәlmişdilәr. Mühit dә yepyeni, daha sәrt vә
amansızıydı. Ona qarşı nә qәdәr yumşalsa da.
İSTEDAD fakt qarşısında qalmışdı. FAKT – yaşadığı zaman vә
mәkan kontekstindә istәklәrini reallaşdırmaqla kifayәtlәnmәkdәn ibarәt idi. Ona verilәn imkan dairәsindә özünü ifadә etmәk. Vәssalam.
2006
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START
O, ömrünün çox hissәsini hәyatın “GÖZLӘMӘ” dayanacağında
keçirmişdi. Nәqd olan bugününü nisyә gәlәcәyinә qurban vermişdi.
Yaşadığı hәr günün real nemәtlәrindәn bәhrәlәnmәyin daha vacib vә
daha etibarlı olduğunu dәrk etmәmişdi. Yaş üstә yaş artdıqca qәlbi
nisgillә dolmuşdu. Uşaqkәn az oynamışdı. “Oxuyub adam olmaq” naminә. Yeniyetmәliyindә tay-tuşları ilә әylәnmәmişdi. “Gözәl günlәr hәlә qarşıdadır” deyә. Arzularına qovuşsa da, istәklәrindәn uzaq
düşmüşdü. Tәhsildә qazandığı nailiyyәtlәr hәr yaş dövrünün özünә
mәxsus insani tәlәbatının boş qalmış xanalarını doldura bilmәmişdi.
Birtәrәfli inkişaf etmişdi O. Bir sahәdә zirvә, digәrlәrindә sıfır vәziyyәti. Gәncliyini dә kahin kimi yaşamışdı. Qәlbindә sevgi çırpılarından
ocaq qalananda hisslәrini boğmuş, sevmәyә icazәli olacağı vaxtı –
ailә quracağı anı gözlәmişdi. Nәhayәtindә heç vaxt şәxsi hәyatı olmamışdı. İctimai mәxluq kimi yaşamışdı ömrünü. Bütün әsas mәqamları
hamıya bәlli olan şәffaf bir hәyat sürmüşdü. Hәr kәsi öz arşınıyla
ölçmәyә adәt etmiş bәzilәri buna inanmasa da.
GÖZLӘMӘK onun YAŞAM TӘRZİNӘ çevrilmişdi. Canına-qanına
işlәmişdi bu vәrdiş. Mütәxәssis kimi uğurlar qazandıqca özünü vә nailiyyәtlәrini gözә soxmamışdı. Hәr şeyi tәbii axarına buraxmış, dәyәrlәndirilәcәyi zamanın gәlmәsini gözlәmişdi. Gözlәyә-gözlәyә qalmışdı.
Onun emosional-psixoloji durumu GÖZLӘMӘ PROSESİNӘ köklәnmişdi. Sәhhәti dә. Belәliklә, hәyatını GÖZLӘNTİLӘRİNDӘ yaşa94
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mışdı O. Xoş gözlәntilәri boşa çıxanda prosesdә qazandığı müsbәt
emosiyalar keyfiyyәtini dәyişmiş, qanında ağır maddәlәrә çevrilmişdi.
Fәsadsız ötüşmәyәn bu hal tәkrarlandıqca tәdricәn vәziyyәt dәyişmişdi. Onda qәribә immunitet yaranmışdı: psixologiyası da, fiziologiyası
da, mәnәviyyatı da fәsadsız qәbul edirdi ÜMİDLӘRİNİN BOŞAÇIXMASINI. Doğru deyiblәr ki, hәr ziyanda bir xeyir var. Daha heç nә Ona
әzablar bahasına başa gәlmirdi. Mühitin vә cәmiyyәtin әdalәtindәn
әlini üzmüşdü. Hәyatın hәr sürprizinә hazırıydı. Yaşamını köklü surәtdә dәyişә bilәcәk heç nә gözlәmәdiyinә görә, narahat da olmurdu. Tapındığı ALLAHın mәrhәmәtinә sığınmışdısa da, ONUN DA dünya qәdәr
vacib mәsәlәlәrin içindә adidәn-adi bәndәsinin problemlәrinә vaxt ayıracağına ümid bәslәmirdi.
Vә birdәn... Ruhi sükunәtini tәnzimlәdi. Psixoloji sәddlәri dağıtdı. Fizioloji әtalәt halından çıxdı. Uçuşa hazır raket vәziyyәti aldı.
“GÖZLӘMӘ” dayanacağından START götürdü. Nә qәdәr yüksәklәrә
uçacağı vә nә qәdәr uzağa gedәcәyi bәlli deyildi.
2008
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TƏNHALIQ
Füzuli dәrd әlindәn dağa çıxdı,
Dedilәr bәxtәvәr yaylağa çıxdı.
(Xalq deyimi)
TӘNHALIĞın әlindәn başımı götürüb Piterә qaçdım. Hәyatımı
bir rәngә boyamış TӘNHALIQ boynuma minib Sankt-Peterburqa getdi. Ayaqlarını çiyinlәrimdәn sallayan TӘNHALIĞı sәyahәt boyunca daşımalı oldum. Hәrdәn mәnә sәdaqәtini nümayiş etdirәn TӘNHALIQ
qollarını boynuma dolayıb sıxanda bu mәhәbbәtin mәngәnәsindә boğulduğumu hiss etdim. Açıq sәma altında muzey – şәhәrә baxdıqca
özümün dә açıq dünyada eksponat olduğumu anladım. İNSAN –
EKSPONAT DAŞ–EKSPONATa baxırdı. Ayrılmaz dostum olduğunu tәsdiqlәmәk üçün hәr yerdә mәni müşayiәt edәn TӘNHALIQ bilmәdi ki,
içimә axan göz yaşlarım Nevanın sularından çoxdur. Nevada qәrq olan
baxışlarım ölәn arzularıma “әlvida” deyirdi. Ürәyimdәki sızıltılar ümidlәrimә tuşlanmış vida nәğmәsiydi.
2007
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XİFFƏTİN SENTYABR RƏNGİ
SENTYABR da dığırlanıb getdi. Ayaqlarım altına sәrilmiş XALI
KİMİ BÜKÜB QOYDUM QIRAĞA ÖMRÜN DAHA BİR AYINI. Xalının
mövsümü gәlincә yenidәn bәzәyәr evlәri. Amma bu xalının hәyatımı
tәkrar bәzәmәsi mümkünsüz iş. Gәlәcәk sentyabrlar yeni çalarda,
fәrqli naxışda olacaq. Bu sentyabr ötәn illәrdәki adaşlarına oxşamadığı kimi.
Ömür karvanına qoşulan ayların heç biri digәrinә bәnzәmәz.
Zaman vә ömür ölçüsü kimi onların hamısı tәkrarsızdır. Adlar tәkrarlansa da. Yazıq o kәslәrә ki, hәr gününün-ayının dәyәrini kvadratakuba yüksәldә bilmir. Mәnә dә yazıq. XİFFӘTİN SENTYABR RӘNGİ
boz- bu la nıq ol du bu dә fә. Gün lә rim sol du so la bil dik cә. 2008-in
SENTYABR XA LI SI NA әl van naxışlar to xu ya bil mә dim. Öm rü nә
qә dәr bo şu-boşuna xәrclәmәk olar? Әcәb hövsәlә var ey ÖMÜR dediyin bu varlıqda. Dözür dözә bildikcә.
2008
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ƏLVİDA
Ürәyimin ağrısını, gözlәrimin acısını salfet kağızına tökürәm.
Ruhumun bu mәqamında salfetin dә saflığı Mәni qane etmir. Onu göz
yaşlarımda yuyuram. Yuya bildikcә. Yenә istәdiyim qәdәr ağarmır. Alatala, lәkәli qalır. Bu dәfә qәlbimdәki ümmandan qaynaqlanan çeşmәdә çimizdirirәm onu. Salfet elә şәffaflaşır ki, bu üzündәn o tәrәfi
görünür. Bax, bu oldu әsl Mәn deyәn. Di get, quru! Canına hopdurduğum duyğularımı qoru. Onları sәnә әmanәt etdim. Әlvida.
Bu arada gözümә sataşan qırmızıyanaq, sarımtıl alma Mәnә
yeni ideya verir. Hәyatıma bir azca şirinlik gәlsin deyә, bu gözәlin yanağını dişlәyirәm. Yavaş-yavaş onu hәzmi-rabedәn keçirib “xoşbәxt”
edirәm. Vazada qalıb qarımaqdan – çürümәkdәn xilas olur. Kәdәrimi
ovunduracaq kimsәnin olmadığı mәkanda dadıma yetәn almayla da
belә vidalaşıram. Görәsәn, alma qazandı, yoxsa mәyusluğumun badına getdi?..
2009

98

II Fəsil. MƏNSUR ŞEİRLƏR. MİNİATÜRLƏR

DUA
ALLAHım, Mәnә güc ver, özümü mәğlub(!) hiss etmәyim. Yetәrincә mәğlubiyyәtim var. Bu durumda da yenilmәyimә yol vermә. İncikәm. Qalib olmaqçün qoruduğum dәyәrlәrә qiymәt verilmәdiyini
görmüşәm. Küskünәm. Müqәddәs bildiyim şeylәrin әhәmiyyәt daşımadığına şahid olmuşam. Üzgünәm. ALLAHım, yaşadığım dünya “mәnim
dünyam” deyil. Öz dünyamı harda itirdim, ondan harda ayrı düşdüm,
bilmirәm. Mәnә dözüm ver, göndәrdiyin sınaqlara tablayım. Taleyimә
düşәn qismәtsizliklә barış şәraitindә yaşaya bilmәk müdrikliyi ver, ALLAHım.
Әsrlәrin qovşağı – XX yüzilliklә XXI-in sәrhәdi o qәdәr çirkabla
doldu ki, haqq deyilәn şey XXI әsrә qәdәm qoymaq istәmәdi. Mәnә
öyrәdilәnlәr, әxz etdiklәrim indi gördüklәrimlә tәrs mütәnasibdir. Doğru bildiyin yolu tapmaqda Bәndәnә yar ol. İçimdәki dünyayla içindә olduğum dünyanın uzlaşma nöqtәsini göstәr. Mәni әzablardan qurtar. Ya
“cismәn öldür” qurtar, ya da çox rәhmin gәlirsә, “mәnәviyyatımı dәyiş”,
“beynimi tәzәlә” qurtar.
ALLAHım, Mәnә ağıl ver, özümü qoruya bilim. Bәsirәt gözümü
aç. Fәhmimi, fәrasәtimi bol elә. Yanlış anlaşılmaqdan, yanlış dәyәrlәndirilmәkdәn qoru Mәni. Sevdiklәrimdәn gәlә bilәcәk xәtәrdәn Sәn hifz
et, sevmәdiklәrimdәn özüm qorunaram. “Yaxşı adamlara” ürcah elә
Bәndәni. Әhatәmdә “yaxşı ürәk sahiblәrini” çoxalt. Güc ver, mәnfi yüklü, qara enerjili fikirlәrә yenilmәyim. Özümü mәğlub sanmayım!
ALLAHım, etibarına güvәnmәdiyim insanların ucbatından әn gözәl duyğularımı intihara sürüklәyәn fikirlәri başımdan rәdd et. Ümidimi qıran
durumu aradan qaldır. Mәni subyektiv mülahizәlәrin әsirinә çevirmә.
Hadisәlәrdәn obyektiv nәticә çıxarmaq fәhmi ver Yaratdığına. ALLAHım,
düşdüyüm vәziyyәtdәn xilas olmaqda ancaq SӘNә güvәnirәm!
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JURNALİST
Güldәn-gülә, çiçәkdәn-çiçәyә qonur arı. Elәmir tәnbәllik, çәmәndәn-çәmәnә uçur. Bir-birindәn әtirli güllәrdәn çәkdiyi dadlı şirәni yuvasına gәtirir. Şana boşaldır. Bal yaranır. Dәrdlәrә dәrman xalis
bal. Bir güldәn şirә çәksәydi, belә әtirli, belә dadlı olmazdı balı arının.
Vәtәnin hәr guşәsinә sәfәr edir jurnalist. Daim arayır, axtarır.
Ömrünü yollarda- görüşlәrdә keçirir. Müxtәlif xarakterli adamlarla görüşür. Ayrı-ayrı sәnәt, peşә, vәzifә sahiblәrilә ünsiyyәtdә olur. Hamıya hәssaslıqla yanaşır. Öz geniş qәlbilә o, şikayәtçinin dәrdinә dә,
fәrәhlә öz işindәn danışan әmәkçinin sevincinә dә şәrik olur. Qәlәmә
alacağı mövzuyla bağlı zәngin mәlumat toplayır. Onu sәrraf gözüylә
saf-çürük edir. Dәyәrli, kәsәrli yazı yaradır. Әgәr bir şәxsi dinlәmәklә
kifayәtlәnsә, ancaq öz dünyasına qapanıb qalsa, tәsirsiz- kәsәrsiz olar
yazıları jurnalistin.
Jurnalist dә arıdır. Bal arısı. Xalqının, Vәtәninin bugününü öz
jurnalist tәfәkküründәn keçirәrәk dövrünün salnamәsini yaradır. Hәyatı xalq üçün yanan şama bәnzәyir onun. Yandıqca әriyir, әridikcә
dә şölәlәnir, elinә-obasına şәfәq saçır.
1983
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HƏYAT HİKMƏTİ
Ağacı budadılar. “Qocalıbsan”,- dedilәr. Yarpaq-yarpaq soyundurdular paltarını. Budaq-budaq seyrәltdilәr qol-budağını. Övlad budaqlarından, nәvә yarpaqlarından ayırdılar gövdәni. Tәnhalıq әzabına
düçar elәdilәr. Sandılar ki, tәklәdilәr onu. Amma... mәğrur qәddini
әyә bilmәdilәr ağacın.
Ayaqlarını yerә möhkәm dirәmişdi ağac. Rişәlәri torpağın dәrin
qatlarına işlәmişdi. Köklәri sarmaşıb torpaqla qol-boyun olmuşdu. Kökündәn su içirdi ağac. Kökündәn qidalanırdı.
Gövdәsi göylәrә meydan oxuyurdu ağacın. Hәftәlәr aylara qovuşduqca yenidәn cavanlaşırdı. Kәsik qollarından tәzә pöhrәlәr göyәrmәyә başladı. Yaşıl zoğlar get-gedә budaqlara çevrildi. Qocalıqda
ikinci gәncliyini yaşamağa başladı ağac. Yavaş-yavaş bar verirdi.
Xalq da ağaca bәnzәr. Kökünә yadlaşmayınca mәhv olmaz. Öz
soy-kökündәn ayrı düşmәyәn xalqı qırmaqla qurtarmaz. Ölәn igidlәrin yerindә daha cәsurları baş qaldıracaq. Artacaq, çoxalacaq. Öz milli
mәnini tәsdiq edәcәk. Soy-kökünә bağlı xalqa zaval yoxdur. Kökündәn
su içәn ağaca ölüm yoxdur.
1991
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XƏSTƏLİK və HƏYAT
Xәstәlik cismi deyil, ruhu bürüyәndә dәhşәt olur. O, çoxdan bu
dәrdә mübtәla olmuşdu. Fiziki ağrıların әsarәtindә günlәri hәftәlәrә
calamışdı. Nәhayәtindә insan olduğunu, dünyaya nә üçün gәldiyini
unutmuşdu. Sağlamlaşacağı günü o qәdәr gözlәmişdi ki, şәfa tapandan sonra belә özünü xәstә sanırdı. Dost-tanışlarla hal-әhval tutanda
“necәsәn?” әvәzinә “ağrımırsan ki?”,– deyә soruşurdu. Bu sual dәhşәtin özü idi. Onun psixologiyasının dәrin qatlarına hopmuş anormal
әhval-ruhiyyәdәn xәbәr verirdi. Cismi çoxdan sağalmışdı. Ruhu xәstә idi. Ruhu.
O, adam kimi yaşamağı unutmuşdu. Sağlam hәyat tәrzini yadırğamışdı. Özü dә bilmәdәn әtrafındakılara mәnfi tәsir göstәrir,
süst әhval tәlqin edirdi. O qәdәr şikayәtlәnmişdi ki, daha şikayәtinә
qulaq asan, inanan yox idi.
İndi hamı onunla ünsiyyәtdәn qaçırdı. Doğmaları belә...
2007
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ÜZ-ÜZƏ
Yenә mәlun ÖLÜM yolumu kәsib. Sevdiklәrimi, tanıdıqlarımı birbir seçib aparır. Әzәmәti ilә әzir mәni. Düşüncәmi işğal edib, yaxamdan әl çәkmir. Onunla mücadilә aparmağa qadir deyilәm ki... DİV ilә
CIRTDAN misalındayıq. Hәyat sәhnәsindәki sәyahәt turum indi daha
tez-tez ÖLÜMün yanından keçir. Mәnimçün çox dәyәrli olan o qәdәr
insanı öz sәltәnәtinә yığıb ki, az qalıram әrizә yazıb könüllü gedәm.
Amma yox. Di ri lәr sәl tә nә tin dә Mәn siz lik dәn әziy yәt çә kә bi lә cәk әziz lә ri mә qarşı haqsızlıq olar. Hәlәlik burda işlәrim çoxdur. Neçә ki Mәnә ehtiyac duyanlar var, duruş gәtirmәliyәm.
Bәs, әzizlәrimi necә qoruyum?.. İnsanlığa bunun bircә formulu mәlumdur: insana sağlığında qәdir-qiymәt qoymaq, dünyasını dәyişәndәn sonra xatirәsini yaşatmaq! Bu mülahizәlәri әsas tutaraq
MӘĞLUBOLUNMAZ MӘLUNA qarşı qayğıdan, mәhәbbәtdәn yoğrulmuş silahımla qurşanmışam. Kifayәt etmir. ÖLÜM qarşısında acizliyimi nәzәriyyәdә qәbul edirәm, praktikada isә bu hәqiqәti hәzm edә
bilmirәm.
Bilәndә ki, yaşanan hәr dәqiqә ömrә ömür calamır, ömürdәn
son yarpaqları qoparır,.. çox çәtin olur! MӘNHUS ÖLÜMlә üz-üzә dayanan SEVDİYİNӘ baxmaq dünyada әn әzablı işdir. Sanki TUFAN gәlib GÖZӘL BİR KӘPӘNӘYİ alıb aparır. Vә sәn yerә-göyә meydan
oxuyan TUFANa müqavimәt göstәrәmmirsәn, söz başa salammırsan.
Ona dәxli yoxdur ki, KӘPӘNӘK uçur.., yoxsa qonduğu güldәn-çiçәkdәn kam alır... Rastlaşdığı andaca BU ZӘRİF GÖZӘLİN hәyatına son
qoyur. Gözlәrin qarşısında baş verәn haqsızlığı, amansızlığı seyr etmәkdәn savayı sәnin gücün heç nәyә çatmır... İnsan taleyә tabedir.
TӘӘSSÜF!!!
2009
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QARDAŞ İTKİSİ
O, mәnim güvәnc yerim idi. Sözün hәr mәnasında Böyük Qardaş. Ata yurdumun ağsaqqalıydı. Hamını barışdıran, birlәşdirәn böyük. Yaxşı insan. Xeyirxah adam. Qayğıkeş, mehriban ailә başçısı.
Bilmirәm, 2007-ci ilimi qınayım, Sәnimi Qardaş? Dünәn var idin.
Bu gün yoxsan. Sabah da olmayacaqsan. Yanvarın 1-dә günәş qüruba enmәmiş Sәn bizi tәrk etdin, Qardaş. Sәni sevәnlәri Sәnsiz qoydun. Dünәnki yeni il tәbriklәrinin sәsi-sәdası hәlә qulaqlarımdadır.
Mәnә dilәdiyin şirin arzuların da...
Sәn mәnә xoşbәxt 2007 arzulamışdın, qardaşsız 2007 yox! Ruhum inlәyir. Niyә belә etdin? Yeni ilin ilk günündә әbәdiyyәtә yol aldın. Gülә-gülә getdin. Şәn vә şux. Bayram әhval-ruhiyyәsi ilә
qovuşdun әbәdiyyәt deyilәn gedәr-gәlmәzә.
Gedişinlә arxalandığımız dağ uçdu,– desәm azdır. Sәn getdin,
dünyamız qaraldı, gözümüzә-könlümüzә zülmәt çökdü. Zaman dayandı. Zamanı tәrsinә fırlayıb Sәni qaytarmaq istәdik. Alınmadı. Zamanın axarına tabe olub Sәni uzaq yolçuluğa uğurladıq. Әcdadlarımızın
yanına yollandın. Xeyir xәbәrlәri, xoş soraqlarımızı bu dünyadan köçmüş әzizlәrimizә çatdırmağa tәlәsdin, İdris!
2007
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İLĞIM
İlğıma bәnzәdi bu ülfәt. İlğıma. İntizarı vüsalından uzun oldu.
Böyük bir ümid yaranmışdı. İçim dәyişmişdi. Ruhum tәzәlәnmişdi. Mәnәvi dirilmә başlanmışdı cismani varlığımda. Dünya gözümdә gözәllәşmişdi. Hәyat yeni mәna kәsb etmişdi. Qәfil başlandığı kimi qәfil dә
qeyb oldu bu ünsiyyәt.
Sәn demә, sevgim, istәyim ölmәyibmiş. Yuxuya gedibmiş. Onu
ayıldacaq himә bәnd imiş. Oyandı. Boylandı. Hәsrәt çәkdi. Sevgimin
intizar qulağı sәsdә qaldı. Hәr zәngә tәlәsdi. Amma...
Sәn qış günәşi kimi doğmuşdun hәyatıma. Parlaq vә soyuq.
Bәyaz qar üstә şüaları göz qamaşdıran günәş tәk bumbuz idin. İsitmirdin. Hәdәr demәyiblәr ki, qışın günәşi, yayın yağışı aldadıcı olar...
Bu, qadın-kişi sevgisi deyildi. Bәşәri sevgiydi. Hәmdәrdlik, hәmdәmlik idi. Bitdi. Daha sәni gözlәmirәm. Get. Sәsini eşidә bilәcәyim
mәsafәdәn yığışdır. Çalış, özün dә gözümә görünmә. Arzuların qayıtmayacağı ünvana get. Daha sәni istәmirәm.
Get. Dәrdimlә oynama. Tәnhalığı mәnә әrmәğan edәn Tanrı
ona tablayacaq gücü dә verib. Mәni sındırammazsan. Get daha. Geri
dönmә. Yollarımız çarpazlaşmasın. Duyğularımı cәhәnnәm atәşinә
döndәrmә. Mәn tәnhalığımda möhtәşәmәm. Sәninlә zәiflәyә bilәrәm.
Noolar, dönmә.
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SEÇİM
Sәn karyerana sarılıbsan, mәn qәlәmimә. İkimiz dә sevdiyimizdәn bәrk-bәrk yapışmışıq. Bu durumu dәyişmәyә ancaq mәhәbbәtin
qüdrәti yetәr. O da yoxdur.
İçimdә fırtına, çölümdә sükunәt. Sәninsә zahirin fırtına. İçindәki qәbir sükunәtindә hәr addımını hesablaya-hesablaya ömür sürürsәn. Hәr gün öldürdüyün ömrünә yazıq. Ürәkdәn gәlәn bircә kәlmәn
dә yoxdur. Hәr sözün mәqsәdli, hәr addımın tәmәnnalı. Yaşayırsan
ölü kimi. Hissini, duyğusunu içindә gömәn cәmi karyeristlәr kimi
qәlbsiz birisәn. Sәn seçimini etmisәn. Mәndәn umacağın nәdir? Sәni dәlicәsinә sevmәyimi istәyirsәnsә, әbәs. Qәlbimi yerindәn oynatmağa nail olammayıbsan. İlıq duyğularla sәnin platonik mәhәbbәtinin
buzunu әritmәyә hәvәsli deyilәm. Mәn diri, sәn ölü. Bizim dialoqumuz baş tutmaz. Mәndәn fәdakarlıq gözlәmә. Sәn sevilmәyә layiq
deyilsәn. Sevmәyә qadir olmadığın üçün.
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YAŞARI OLMAYAN CAZİBƏ
BİRİ intizarda saxlamağı sevirdi, O BİRİ birlikdә olmağa üstünlük verirdi. BİRİ verәcәyini mataha mindirib vermәyi xoşlayırdı, O
BİRİ isә bunu qarşıdakının haqqıymış kimi tәqdim etmәyi. BİRİ öz
hisslәrindәn belә qorxurdu, O BİRİ duyğularının ülviliyindәn hәzz alırdı. BİRİ hәr şeydә qeyri-müәyyәn gәlәcәyi seçirdi, O BİRİ bu gün yaşamağı. BİRİ sevgisini gizlәtmәyi xoşlayırdı, O BİRİ bәyan etmәyi.
BİRİ pünhanı, O BİRİ aşkarı. Nә qәdәr böyük fәrq?? Tam olaraq
әksliklәrin vәhdәtiydilәr. Bәlkә bu fәrqlilik idi onları bir-birinә cәzb
edәn? Amma yox. Bu sevda baş tutmadı. Cazibә yarandı, ancaq yaşarı olmadı, gücü artdıqca tәrәflәri bir-birindәn itәlәdi. Çünki bu qәdәr fәrqliliyin doğurduğu cazibә OVÇUnun OV hәrisliyi xislәtinә daha
yaxınıydı.
2002
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DOSTUMA
Bizә sarı gәlәndә bir qum dәnәsi gәtirib qoyan dostum, qayıdanbaş hәmin yerdә dağ axtarırsan. Sәn dağ ucaltmadın axı?
“Sәni incitmişdim, onu yazdınmı?”– soruşursan. Bu istәyinә әrköyünlükmü deyim, özündәn razılıqmı? Hәr inciklik qәlәmә gәlmәz
axı.
“Mәndәn heç nә yazmırsansa, demәli, sәnin üçün mәn yoxam”,
– deyә israr edirsәn. Bu tәmәnnana nә ad verim, bilmirәm.
Narahat yaşantılarımın bәhrәsi olan, ömrüm boyu hәyatda müşahidә etdiklәrimin inikasına çevrilәn, yüzlәrlә insan taleyinin ümumilәşmiş obrazı olan qәhrәmanlarımın sırasına düşmәk belәmi
vacibdir sәninçün? Qәlәmimә çox dәyәr verirsәn, yoxsa mәnә, Dostum?
Sәrin su içmәk istәyirsәnsә, öncә bulağın gözünü açmalısan.
Mәcnun sevgisi axtaran kәs Leyli fәdakarlığı mәrtәbәsindә dayanmalıdır. Atәş istәyәn әn azı köz olmalıdır. Yanan ürәklәrin tüstüsünü seyr
etmәyә meylin varsa, öncә mәşәlә çevrilib özün yanmalısan. Gәrәk
yanasan ki, yandıra bilәsәn.
Sәnin qәnaәtinә görә, sәn sadәcә yaşayırsan, mәn isә hәr şeydә gözәl yaşamağa çalışıram. Belә isә, bu nә umu-küsüdü? Biz sadәcә dostuq. Dostun dostdan әn böyük umacağı isә onun var olması vә
münasibәtlәrin davam etmәsi ola bilәr. Bu qәdәr.
Fikirlәrimiz döyüşәndә sәn mәnә daha әzizsәn. Çox gәrәklisәn.
Amma sәndәn yazım deyә, mәni incitmәyinә lüzum yoxdur. Sәnin sadәcә varlığın mәnә yetәrlidir, Dostum.
2007
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AĞRI
Qәlbinin dәrinliklәrindәn süzülüb bәbәklәrindәn boylanan kәdәrin qәlbimә çökdü. Bu yükü Sәndәn aldım, qәmini paylaşdım,- deyә
mәmnun oldum. Qәlbim Sәnin olsun. Amma ... nә dediyini bilmirәm,
Ruhum sözlәrinin zәhәrindә boğuldu. Ruhsuz yaşaya bilmәrәm. Onu
kimsәyә güzәştә gedә bilmәrәm. Ruhsuz bәdәn qismindә mövcud
olmaq Mәnlik deyil. Mәnә gәrәk olmayan bir vücudun Sәnә nә faydası olar ki?!. Ruhuma toxunma.
2007
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8 MART OVQATI
Bir dә gördüm gün sürüşüb әlimdәn gedir. Artıq saat 15.00-dir.
Zaman mәni tәrk edir. Zamanı tutub saxlamaq istәdim “O, gәlәcәk”
deyә. “O hәlә gәlmәyib, gözlәdiyim zәngi almamışam”, – deyә haray
çәkmәk istәdim. Sәsim çıxmadı. Zaman mәnimlә ünsiyyәtә girmәdi.
Dialoqdan qaçdı. Monoloqumu dinlәmәk alicәnablığında belә bulunmadı.
Zaman getdi. Mәn dayandım. Zaman irәlilәdi. Mәn yerimdә saydım. Әtalәt halında olduğumdan intizarında qaldığım ünvana yetişәmmәdim. Zaman öncә arzularımı, sonra imkanlarımı yuyub apardı.
Zamanın seli hәr şeyi ağuşuna aldı. İçimdә bir sevda intihar etdi. Şüurlu yox, şüuraltında gözlәdiyim tәbriki alammadığımdan.
…Ovqatımın Sәndәn asılılığına son qoymalıyam. Gör mәni nә
qәdәr sevәnlәr var!! İlk zәng Bakıdan, ikinci Şәkidәn, üçüncü Özbәkistandan gәldi. Sübhün gözü açılmamış unudulmuşlar özlәrini yada
saldılar. Yadırğadığım sәslәr qulağımda cingildәyib, qәlbimә dirilik suyu sәpdilәr. Sәndәn soraq gәlmәdi. Sәnmi amansızsan, mәnmi ağılsız??
Qürurumun incidiyi o bayram günündә ovqatıma mәyusluq çökdü. Lakin... nә yandım, nә dondum. Sadәcә adi gün yaşadım. Amma fәrqli biçimdә. Zaman Mәni heç yerә tәlәsdirmirdi. Qovmurdu
Mәni vaxt. Zamanımın hökmdarı özüm oldum. İstәdiyim kimi xәrclәdim ömür payımdakı bu sәrvәti. 24 saatlıq sutkanın 8 Mart tarixindә110
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ki vaxt ölçüsü elә intәhasız, elә gen-bol oldu ki… Saatlar 60 dәqiqәdәn xeyli çox idi. Tәbriklәr, xoş dilәklәr, gümrah sәslәr… vә adekvat
cavab. Hәr şey gözәl idi. Sәn gәlsәn bu gözәlliyin sanbalı çox olardı,
tablaya bilmәzdim. Yәqin buna görә YOX mövqeyindә dayandın. Sәn
zatәn yoxsan. Sәni mәnmi uydurdum? Özünmü? Özünә mәxsus olmayan adam mәnә necә mәxsus olar ki ?!..
8 Martdan Sәnin adını YOXlar siyahısına yazdım. Әgәr varlığınla yoxluğuna heç bir fәrq duymuramsa, o halda Sәnin VAR olduğuna
necә inanım? Şübhәm var. Şübhә hәqiqәtin açarıdır. Deyәsәn Sәn VAR
deyilsәn axı? Bu dilemmanı hәll etmәyin vaxtı çatıb. Amma o da bәlli
ki, dilemmanın açarı müәllifinin әlindә. Bu ziddiyyәti yaradan da Sәnsәn, hәm VAR, hәm dә YOX olduğunu aksiomlaşdıran da Özünsәn.
…Sәni tapmadım. Xatirәlәrimin qaranlıq diyarında közәrәn bir
işığın ucundan yapışdım. Adәtәn әn qiymәtli sәrvәti zaman olan mәn
8 Martdakı 24 saatımdan zamansız istifadә etdim. Mәhdudiyyәt olmadan.
Saat 17.17 – 17.22 ! Sәnli dәqiqәlәrim. Nә yazıq ki, Sәndәn
gәlәn tәbriklәrә şәn vә gümrah sәslә cavab verә bilmәdim. Üzüntülәrini dinlәdim, üzüntülәrimi söylәdim vә içimdә intihar edәn sevdadan bәhs etdim. Yәni, hiss vә hәyәcanımı bölüşdüm. Sәn fiziki
nasazlığın әlindә aciz qalmışdın, Mәn mәnәvi nasazlığın әlindә. Dönüb
qәlbimdәki dar ağacından sallanan eşqimә baxdım. Get-gedә daha
kiçik amplitudada yellәnirdi. Ölmәk, yox olmaq istәyilә qiyama qalxmış duyğularımın saçına sığal çәkmәk istәdim. Başını o yana әydi, әllәrim boşluqda qaldı. Üsyankar qәlbim sәrinlәşәn ağlıma meydan
vermәdi.
İçimdә bir sevda intihar etdi. Onu dәfn etmәyә ülvi mәkan tapmadım. Mәzarı ürәyim, başdaşı beynim oldu.
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ZARAFAT ,
yoxsa YEDDİNCİ HİSS?..
SEVİRSӘNMİ?- deyә soruşdular mәndәn. Düşündüm: - MӘN O
QӘDӘR XOŞBӘXT DEYİLӘM Kİ, DӘRD ÇӘKMӘK HӘVӘSİNӘ DÜŞӘM.
Günün birindә çağırılmamış qonaq kimi gәlib әylәşdi ürәyimin
başında bu duyğu. Araşdırıb aydınlaşdırdım ki, sәbәbsiz-filansız bir
Allah bәndәsini sevmәyә başlamışam. Ürәyimin qapılarını taybatay
açıb Ona tәslim etmişәm (yalnız ürәyimin!). İşin tәrsliyinә bax ki,
özüm dә bilmәdәn Onu ovqatımın hökmdarına çevirmişәm. Görünür,
dәrd çәkmәk üçün qәribsәyibmişәm. Әslindә dәrdim başımdan aşırdı. Amma Bu gәlәndәn sonra onların hamısını deportasiya etdi.
Vә başladı mәni özünәmәxsus üsulla “sevib-sevindirmәyә”. Kәdәrimi ovundurmadı, sevincimә yiyә durmadı. Mәnimlә heç paylaşmadı. Heç nәyi paylaşmadı. Amma elә hey “mәn sәninәm, sәnsә
mәnim deyilsәn”,- deyib mәni suçladı. Mәnә zaman ayırmadı. Sevgimin qarşılığı gözümә görünmәdi. Elә hey qulaqlarıma tıxandı. Amma
inandırammadı. Sevilmәdәn sevildim. Çox orijinal münasibәt oldu!
Sayәsindә yeni duyğular tanıdım. Ağrılı, amma çәkici.
Bir dә baxdım, ay keçdi, il dolandı. İldönümünü dә sәssizliyә
gömәn sevgimiz yarımcan doğulmuş uşağa bәnzәdi. Sanki yaşamaq
üçün havasımı, suyumu (?) çatmırdı. İnkişafdan qalmışdı. Bәlkә dә
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olduğu qәdәr yaşamaq istәyirdi. (Atom da, nüvә dә balacadır, adi gözlә görünmür, amma hökmünә bax, dünyanı dağıtmağa qadirdir!) Hәm
dә sәssiz-sәmirsiz. Gözәgörünmәdәn vücuduma sirayәt etmiş bu duyğu altdan-altdan işini görürdü. Hәyatıma hakim kәsilәmmәsә dә, ruhuma-qәlbimә hakim kәsilmişdi. Qapıdan qovurdum, bacadan girirdi.
Elәmәdim tәnbәllik, ürәyimi kurorta göndәrib, ağlımı işә saldım. Bizi yaxınlaşdıran vә uzaqlaşdıran motivlәri tәdqiqata cәlb etdim. Tәdqiqatım uğursuz oldu: bizi cәzb edәn vә itәlәyәn hisslәrә ad
tapa bilmәdim. Bu boyda zarafat olardı? Bizi üzәrәk xoşbәxt edәn hiss
sevgiydimi? Mәn bilәn, yox. Sevgi görmәk-eşitmәk-duymaq ehtiyacıdır. Paylaşmaq vәrdişidir. Naz çәkmәk istәyidir. SEVGİ MADDİ VARLIQ
OLMASA DA, GÖZӘ GÖRÜNӘNDİR. O, sevәnin hәr davranışında tәzahür edir, hәr bir konkret hal üçün yeni libasda doğulur, daim tәzәlәnir, yaşatmağa çalışır...
Beynimi vә adı bilinmәyәn münasibәtimizin yoxsul tarixçәsini
çox araşdırdım. Ruhumuzun doğmalığından savayı bizi bir-birimizә
bağlayan tel yoxuydu. Gerçәk olan iki şey vardı meydanda: ruhumuzun doğmalığı vә bu münasibәtdәn ilhamlanmış yazılarımız. Daha
doğrusu, ancaq mәnimkilәr. O, öz yazdıqlarını dәrhal mәhv edәrdi...
Mәn bunu cәsarәtin azlığına yozardım, o isә yaratdığını mәhv etmәyi
gücün-qüdrәtin tәcәssümü kimi dәyәrlәndirәrdi. Bir dә mәnәvi durumumuzun әn ağır mәqamlarında bir-birimizә duyulan ehtiyacımız danılmaz faktdır. Bәlkә dә, qarşılaşdığımız bu duyğu tanımadığımız
YEDDİNCİ HİSS idi?..
Bir yaz günündә, bәlkә dә o yazın hansısa axşamlarında sәsdәn
sürüşüb xәlvәtcә könlümә düşmüş, sözdәn qopub iç dünyama hopmuş hissin әlindә aciz qalmaq istәmәdim. Onu qazıyıb qәlbimdәn atdım. Başımı qaldıranda gördüm ki, eyvah, mәn yoxuymuşam ki!.. Mәn
yoxuymuşam! Varlığım boşluqdan ibarәtiymiş.
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ETİRAF
Ürәyim-canım hәr yandığında Sәni suçladım. Sevginin yetәrsizliyindәn gileylәndim. Amma... indi etiraf edirәm ki, nahaq. İçimdәn çıxıb, kәnardan Bizә baxanda gözümdәki inciklik pәrdәsi qalxdı.
Gördüm ki, heç vaxt Sәnә qarşılıq vermәmişәm. Mәnә doğru atdığın
addımların hamısında Sәni dayandırmışam, geri itәlәmişәm, yaxına
buraxmamışam. Sevәn belә etmәz!
Kaş, Sәnin dediklәrinә inana bilsәydim. Kaş, Sәnin sevgi, mәhәbbәt elanlarına әmin olsaydım. Amma yox. Heç inandırammadın.
İnanmadığım duyğuların Mәni pәrvazlandırammaz. Sözdәn çox әmәlә güvәnәn adamam. Eşitdiklәrim yox, gördüklәrim әsasdır mәnimçün. Hәr fürsәtdәmi deyim, canın hәr istәdiyindәmi, öz üslubunca çox
çalışsan da, hәyatıma daxil ola bilmәdin. Çünki Mәn EŞQİNİIN BÖYÜKLÜYÜNDӘN XIRDA PULA ÇEVRİLӘNLӘRİ GÖRӘNDӘ QORXURAM. Özümü belә fәlakәtә salammaram.
Münasibәtlәrimizi belә xarakterizә etmәk olar: qarşılıqlı cazibә
vә qarşılıqlı yaxına buraxmamaq inadı. Bunun bir adı da mәnәm-mәnәmlikdir. Yәni qarşıdakını nәzәrә almadan taktiki gedişlәrdә hәr kәs
öz istәyini diktә edir! Amma strategiyanın dәyişmәdiyini nәzәrә alsaq, bәlkә dә ifrat әrköyünlükdәn irәli gәlir bu? MӘHӘBBӘT TӘRӘZİSİNDӘ “BӘRABӘRLİK” OLMAZ. Hәr zaman tәrәfin biri ağır gәlәcәk.
Bu, aksiomdur. Amma yenә dә Bizi bağlayan tellәr heç bir ölçüyә sığmır. Ta o başdan “qaydasız döyüş”dәyik. Sevgi belә olmaz! O halda bu
duyğu “7-ci hiss”dirmi? Sönmәyәn, heç bir qәzәbin alovunda әriyib
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yox olmayan, hәr cür rәqabәtә davam gәtirәn duyğunun mayasında
dayanan nәdir? Münasibәtlәr tәsnifatında statusumuz “dost” kәlmәsinin hüdudlarına sığarmı? Qar altından baş qaldıran bәnövşә kimidir
“sevgimiz”, münasibәtlәrimizdәki hәr zәlzәlәdәn sonra incikliklәrin uçqunları altından sıyrılıb çıxır, qaranlıq gecәlәri qovan günәş kimi yenidәn doğur.
Daha Sәni suçlamıram. Heç nә, heç nә gözlәmirәm. Sәn “sәn
olaraq” qal, Mәn dә “mәn olaraq”. UZAQ QALAKTİKALAR KİMİ MÖVCUD OLAQ DUYĞULAR KAİNATINDA. Özün yaşatmasan da (vә ya
yaşada bilmәsәn dә), sayәndә diri qalan duyğularım yaşadır Mәni. Bu
möhtәşәm hisslәri Mәnә bәxş etdiyin üçün Sәnә minnәtdaram. Duyğularımın әlvanlığının tәminatçısısan. Mәni qurumaqdan, hissizlәşmәkdәn qoruyursan. Mәnә hәsr etdiyin yazıları insan olaraq
şәxsiyyәtimә verdiyin dәyәrin ifadәsi kimi qәbul edirәm. Sәnә o misraları yazdıran Mәnә әhsәn! Mәnә bu dәyәri verәn Sәnә әhsәn!
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AYRILIQ
Qәfil vurulan sillәnin zәrbәsindәn sәntirlәdi oğlan. Bir an başı
dumanlandı. Gözlәri qaraldı.
–“Niyә vurdu?! Niyә vurdu?! Niyә vurdu?!”
Sәsi әks-sәda doğurdu sillәnin. Qız qeyri-iradi gözlәrini yumub
üzünü yana çevirdi. Cavab gözlәdi. Bir an. Bircә an. Qulaqlarında
uğuldayan sәsdәn sәksәndi sonra. Ürәyi gizildәdi. Üşürgәlәndi. Cavab almayacağını dәrk etdi. Әslindә bu sillәnin özü cavabdı, cavab!..
Qızın bilәyi gәncin dәmir mәngәnә kimi sıxılmış әlindә qalmışdı. Üz-üzә, göz-gözә dayanmışdılar. Arada sükut hökm sürürdü. Danışan da, savaşan da baxışlar idi. Yalnız baxışlar. Oğlanın baxışlarında
mәhәbbәtdәn doğan hörmәtlә sındırılmış qürur, intiqama çağıran sәrtlik mübarizә aparırdı. Qızın baxışlarından vüqar, mәğrurluq, bir dә…
mәhәbbәtdәn doğan әzab boylanırdı. Әslindә, vurduğu sillә yüz qat
ağır zәrbәyә çevrilib öz ürәyinә dәymişdi. Ağrıdırdı. Ağrıtdığı üçün…
Cavanın gözlәrindәn odlu oxlar kimi suallar yağırdı: –“Niyә vurdun?!”
Qızın gözlәrindәn zümrüd göllәrin sәrinliyi, aydınlığı süzülürdü:– “Özündәn soruş.”
Belәcә baxışdılar, baxışdılar…
– Hәrәkәtini nә ilә izah edә bilәrsәn?
– Sәni heç vaxt belә yüngülxasiyyәt bilmәmişәm. Fәrqinә varmadan danışdığın sözlә, lәyaqәtsiz hәrәkәtinlә mәni dә, sәnә qarşı
olan hisslәrimi dә tәhqir etdin, – deyәrәk köks ötürdü qız.
Sәhvini dәrk etsә dә, hirsi hәlә soyumayan oğlan,– yüngülxa116
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siyyәt olduğuma ki, şübhәn qalmadı, daha ah niyә çәkirsәn, – deyә
qızı sancdı.
– Sәni itirmәk mәnim üçün faciә deyil. Heyfslәnirәm o hisslәr
üçün ki, hәr ikimizi xoşbәxt edә bilәrdi.
…Narın yağış yağırdı. Yanaşı addımladılar. Salxım söyüdә çatanacan. Dayandılar. Yenә üz-üzә, göz-gözә. Külәyin titrәtdiyi yarpaqlardan hәr ikisinin üzünә göz yaşı kimi dumduru damcılar çilәndi.
– Tap sәni xoşbәxt edәni! –Tәәssüflә dedi, yana-yana dedi,
ürәkdәn dedi oğlan.
– Mәn xoşbәxt olacağam! –Qürurla, inamla cavab verdi qız. Ayrıldılar. Get-gedә güclәnәn yağış uzaqlaşan sevgililәrin ayaq izlәrini
dә yuyub aparırdı…
***
Mavi sәma altında bir yay axşamının gözәlliyi cilvәlәnir. Ara-sıra şәn qәhqәhәlәr, külәyin haradansa oğurlayıb gәtirdiyi pıçıltılar qulaq oxşayır. Mehdәn titrәşәn yarpaqlar әl edib görüşә çıxanları
salamlayır. Salxım söyüdün budaqları sevgililәr önündә baş әyir. Günәş dә qızara-qızara dağların arxasında gizlәnir. Sanki insanları tәrk
etdiyi üçün utanır. Tәk-tәnha dayanmış bir gәnc bu mәnzәrәni seyr
edir. Düşünür-daşınır. Köks ötürür: –“Mәnim sevgilim daha cazibәdar,
daha şux idi! Ağıllı qız… Görәsәn indi kimә sәadәt bәxş edir?..”
Şәhәrin harasındasa pәncәrәdәn bir qız boylanır. Axşamın gözәlliyinә, axşamın seyrinә hәsrәt qalmış qız. Qoşa cavanlara baxdıqca xәyala dalır: – “O, daha yaraşıqlı, daha diqqәtli idi…” Oyanan
xatirәlәri qovub uzaqlaşdırır. Nәzәrlәri ilә tәk gәzәn gәnc axtarır. Tәk.
Tapa bilmir…
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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HAQQ YERİNİ TAPACAQMI ?
AZӘRBAYCAN SSR ALİ SOVETİNİN
İSTİNTAQ KOMİSSİYASINDA
* İstintaq komissiyasına yeni materialların daxil olması davam edir...
* Bir sıra ali dövlәt, hökumәt vә partiya orqanları istintaq komissiyasının sorğularını cavabsız qoymuşlar.
* “Şit” cәmiyyәtini respublikaya istintaq komissiyası
dәvәt etmişdi.
* Fövqәladә vәziyyәt şәraitindә işlәmәk komissiyanın
işini çәtinlәşdirmişdir.
* Son sö zü Azәr bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin
de pu tat -is tintaq komissiyası deyәcәk.
Zaman bizi qanlı yanvar günlәrindәn uzaqlaşdırdıqca itkilәrimizin yanğısı qәlbimizi daha şiddәtlә göynәdir. Şәhidlәrimizin ili yaxınlaşdıqca günahsız qurbanların ruhu, xatirәsi millәt qeyrәti, Vәtәn
tәәssübü çәkәn oğul vә qızlarımıza rahatlıq vermir. Xalq respublika
Ali Sovetinin 22 yanvar 1990-cı il tarixli fövqәladә sessiyasının qәrarıy 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 gözlәyir.
On bir aydır ki, SSRİ xalq deputatı, akademik Midhәt Abbasovun sәdrliyi ilә komissiya gәrgin iş aparır. Ah-nalәmizin әrşә dirәndiyi o dәrdli-әlәmli günlәrdә baş vermiş Bakı faciәsi dәrindәn tәhqiq
olunur. Qeyri-qanuni elan olunmuş fövqәladә vәziyyәt şәraitindә hәrbçi lә rin törәt di yi ci nayәtlәr, dinc әhaliyә divan tutulması faktları top123
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lanıb hüquqi cәhәtdәn sәnәdlәşdirilir. Yanvar faciәsini obyektiv qiymәtlәndirmәk, müqәssirlәri mәsuliyyәtә cәlb etmәk üçün mühüm tarixi әhәmiyyәtә malik bu işdә könüllülәrdәn ibarәt işçi qrupunun
әvәzsiz xidmәti vardır. Bu günlәrdә onlarla görüşdük. Xalqımızı düşündürәn suallarla işçi qrupunun üzvlәrinә müraciәt etdik. İlk müsahibimiz vәkil Aydın Rәsulov oldu.
A.R. – On bir ay әrzindә Ali Sovetin istintaq komissiyası olduqca çox iş görüb. Komissiyanın işçi qrupları müxtәlif istiqamәtlәrdә iş
aparıb. Demәk olar ki, materiallar hazırdır. Lakin material hәddindәn
ziyadә çox olduğu üçün onu yekunlaşdırmaq da çәtin olmuşdur. Biz işi
yanvarın 20-dәk qurtarmağı planlaşdırmışıq.
HAŞİYӘ: Bu anda stolların üstündә qalaqlanmış yüzlәrlә qovluğa nәzәr saldım. Ölüm faktı üzrә, bәdәn xәsarәti yetirilmәsi, şәxsi әmlaka, daha sonra dövlәt vә ictimai әmlaka
ziyan vurulması faktları üzrә çeşidlәnmiş qovluqlarda şәhidin, yaxud zәrәrdidәnin anket mәlumatlarından tutmuş әrizә, arayış vә izahatlara, hadisәnin baş verdiyi yerin
plan-sxeminә, mәhkәmә ekspertlәrinin rәyinәdәk bütün sәnәdlәr toplanmışdı. Yeri gәlmişkәn, bu işlәri fәdakarlıqla görәn Tamerlan Qarayevin, Zәlimxan Hüseynovun, Әfruz
Eylazovanın, Aydın Rәsulovun, Sәfdәr Nәhmәtovun vә Taqәt
Zeynalovun adlarını xüsusi qeyd etmәk gәrәkdir.
A.R. – Mart ayınacan komissiyada yüzәdәk vәtәnpәrvәr çalışırdı. Onların çoxusu tәdricәn işinә qayıdıb. İşçi qrupunda qalmış 5 nәfәrlә belә geniş miqyaslı, böyük hәcmli işi yekunlaşdırmaqdayıq.
Ha zır da tәh qi qa tın ana li ziy lә mәş ğu luq ki, bu da sırf hü quq şü nas
işi dir.
Hәrdәn belә giley-güzar eşidirik ki, necә oldu “Şit” cәmiyyәti 10
gün әrzindә yanvar faciәsini tәhqiq edәrәk konkret nәticәyә gәldi, hadisәyә siyasi qiymәt verdi, amma öz istintaq komissiyamız hәlә dә su124
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sur?.. Әvvәla, “Şit” cәmiyyәtini Bakıya istintaq komissiyası dәvәt etmişdi. İkincisi, onlar burada bizim topladığımız sәnәdlәr әsasında işlәyiblәr. “Naçalo” (Moskvada çıxır) qәzetindәki “Kak brali Baku”
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 Sumqayıt yolunda maşında hәlak olmuş alimlәrimizin işinә dә vәkil kimi çıxmışam. Hәmkarım Hacıyev Adili dә dәvәt etmişdim. Biz zәrәr çәkәn tәrәfin mәnafeyini müdafiә edirdik. Mәsәlә
әvvәldәn düzgün qoyulmamışdı, biz bilirdik ki, hәr şey bir nәfәrin üzәrinә yıxılacaq, halbuki bütün hәrbçilәr günahkar idi.
M.S. – Cani 1 nәfәr olsa belә, heç olmazsa layiqli cәzasını almalıydı. 3 görkәmli professorumuz hәlak olub, cәmisi
6 il iş kәsdilәr.
A.R. – İndiyәcәn biz o işlә mәşğuluq, nәzarәt qaydasında şikayәt yazırıq...
M.S. – Buyurun, Әfruz xanım, indi dә sizi dinlәyirik.
Ә.E. – Mәn özüm konkret yaralılarla mәşğul olmuşam. Düzdür,
bizdә indi tәxminәn 700-ә yaxın yaralı qeydiyyatdadır, amma ilkin
vaxtlarda bu yaralıların koordinatlarını bir-bir xәstәxanalardan götürmüşük vә onları evbәev özümüz axtarıb tapmışıq. Bizim millәti çox
qorxudublar, ona görә dә uzun müddәt çoxları istintaq materialı vermәkdәn çәkiniblәr. Biz bu çәtinliyi nәzәrә alaraq hәmişә materialları
toplamaqda davam etmişik. Çünki bu bizim tariximizdir. Biz bu tarixi
yaşatmalıyıq vә gәlәcәk nәsillәrә çatdırmalıyıq. Yaralılar arasında 25
nәfәr qadın, 20 uşaq vardır. 10 nәfәr ömürlük şikәst olmuşdur. Әmәk
qabiliyyәtini itirәnlәrsә, tәxminәn 110-150 nәfәrdir. Hamısı da cavanlardır. İndi komissiya işini yekunlaşdırmaqdadır. Vә mәn özüm şәxsәn
nәticәni belә gözlәyirәm ki, bu qan yerdә qalmasın, hәm bunu tarix
kimi yaşada bilәk, hәm dә siyasi qiymәt verilsin. Mәnim tәlәbim budur.
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M.S. – Müstәntiq Zәlimxan Hüseynov Bakıdakı yanvar
faciәlәrinә münasibәtdә ali dövlәt orqanlarının mövqeyini
sırf hüquqi baxımdan şәrh edәrәk öz fikrini bildirdi.
Z.H. – Faciәli yanvar hadisәlәrinin respublika sәviyyәsindә yox,
Gürcüstandaklı kimi, İttifaq sәviyyәsindә istintaqı aparılsaydı, daha
mәqsәdәuyğun olardı. Çünki Azәrbaycan SSR-in Ali Soveti 22 yanvar
1990-cı il tarixli fövqәladә sessiyasında öz istintaq komissiyasını tәşkil etmәsinә baxmayaraq, 5 mart 1990-cı ildә SSRİ sәviyyәsindә bu
mәsәlәyә baxılarkәn Ali Sovetin qәrarının layihәsindә göstәrmişdilәr
ki, SSRİ Prokurorluğu, SSRİ DTK-sı, SSRİ DİN-i Azәrbaycan SSR Ali
Sovetinin istintaq komissiyasıyla birlikdә hadisәlәri istintaq edib, iki
ay müddәtindә Ali Sovetә mәruzә etmәlidirlәr. Lakin sonradan mәlum olmayan sәbәblәrә görә bu layihә dә dәyişdirilmiş, tәsdiq olunmuş son variantda belә göstәrilmişdir ki, SSRİ Prokurorluğu, SSRİ
DTK-sı, SSRİ DİN-i respublika hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә
tәhqiqat aparmalı, Azәrbaycan SSR Ali Sovetinin istintaq komissiyasının rәyini dә nәzәrә alaraq yekun nәticәlәri iki ay müddәtinә SSRİ
Ali Sovetinә mәruzә etmәlidir. Amma bu günәdәk hәmin mәsәlә ikinci dәfә SSRİ Ali Sovetindә qoyulmamışdır vә nәyә görә 5-i may 1990cı ildә istintaqın nәticәlәri Ali Sovetdә mәruzә edilmәmişdir, bunu da
heç kәs indiyә qәdәr bilmir. Bir mәsәlәni dә qeyd edim ki, SSRİ Ali Sove 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 publikanın sәrhәd rayonlarında vә ordunun Bakıya yeridilmәsindәn әvvәl paytaxtda baş vermiş hadisәlәrlә birlikdә istintaq edilmәsi qәrara alınmışdı. Bir tәrәfdәn bu, komissiyanın işini çoxaltmışdır.
Lakin eyni zamanda imkan da yaratmışdır ki, hadisәlәri bir-birindәn
asılı olaraq istintaq edәk vә ümumi qiymәt verәk. Onları birlәşdirib
ümumi bir rәyә gәldik. Çünki o hadisәlәr olmasaydı vә nәhayәt, 1315 yanvar Bakı hadisәlәri olmasaydı, yәqin ki, SSRİ rәhbәrliyi heç bir
әsas tapa bilmәzdi ki, Bakıya ordu yeritsin vә tәzә-tәzә baş qaldıran
demokratik hәrәkatın qarşısını alsın. Buna görә dә bizim çıxartdığımız
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nәticә bu mәsәlәlәrin hamısını analiz edib ümumi bir qiymәt verәcәkdir.
Bütün bu işlәri aparmaq üçün biz 2000-ә yaxın sorğu göndәrmişik. O cümlәdәn Sov.İKP MK-ya, SSRİ Ali Sovetinә, SSRİ Nazirlәr
Sovetinә, respublikanın rәhbәr orqanlarına vә hüquq-mühafizә orqanlarına müraciәt etmişik. Әfsuslar olsun ki, sorğuların әksәriyyәtinә
heç cavab göndәrilmәyib, çoxusuna isә başdansovdu cavablar göndәrilmişdir. Bu da komissiyanın işini lәngitmişdir.
Biz, işçi qrupunun üzvlәri materialları hazırlayıb öz fikrimizi bildirmәklә, rәsmi Ali Sovet tәrәfindәn tәyin olunmuş komissiyaya tәqdim edәcәyik. Әgәr bizim materiallara әsaslanan fikirlәrimiz onlar
tәrәfindәn tәsdiq olunmasa vә biz belә hesab etsәk ki, onların çıxardıqları nәticәlәr qeyri-obyektivdir, biz işçi qrupunun üzvlәri öz rәyimizlә millәt qarşısına çıxmağa hazırıq vә bu hüququmuzdan istifadә
edәcәyik.
M.S. – Bu yerdә elmi işçi Sәfdәr Nәhmәtov söhbәtә qoşuldu.
S.N. – Bir hәqiqәt mәlumdur ki, komissiya öz işini fövqәladә
vәziyyәt şәraitindә aparır. Aydındır ki, komissiyanın işinin gecikmә sәbәblәrinin bir tәrәfi dә elә fövqәladә vәziyyәtin üzәrinә düşür. İkinci
tәrәfdәn әgәr bizi günahlandırırlarsa ki, kütlәvi informasiya vasitәlәrindә işin gedişatı barәdә mәlumat vermәmişik, onun sәbәbini bizdәn yox, respublikanın mәtbuat vә informasiya vasitәlәrinin
rәhbәrlәrindәn, qәzet vә jurnalların redaktorlarından soruşmaq daha
düzgün olardı. Qeyd etmәk yerinә düşәrdi ki, komissiyaya müraciәt
edәn bütün jurnalist korpusunun ciddi qeydi aparılır. İttifaq orqanlarından bizә çox müraciәt etmişlәr. Xarici ölkәlәrdәn Fransa, İngiltәrә,
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. – İşçi qrupunun üzvlәri ilә bu çoxşaxәli söhbәtdәn
sonra istintaq komissiyasının sәdr müavini, Azәrbaycanın
xalq deputatı Tamerlan Qarayevә müraciәt etdim.
T.Q. – Hal-hazırda komissiya öz fәaliyyәtini yekunlaşdırmaq
әrәfәsindәdir. İndi komissiya yekun rәyin üzәrindә çalışır. Mәqsәd qoymuşuq ki, şәhidlәrimizin ilindә komissiyanın rәyi xalqa çatdırılsın. Bu
günәdәk әldә olan mәlumata әsasәn demәk olar ki, bilavasitә hәrbçilәr tәrәfindәn texnika ilә, silahla, süngülәrlә, hәrbi texnika ilә öldürülәn şәhidlәrimizin sayı 131-dir. Onlardan iki kişi meyidinin şәxsiyyәti
indiyәdәk müәyyәn edilmәmişdir. Şәhidlәrimizin 122-si kişi, 5-i qadın,
4-ü uşaqdır (2-si qız, 2-si oğlan). Milliyyәtcә 117 nәfәri azәrbaycanlı, 6-sı rus, 3-ü tatar, 3-ü yәhudidir. 4 milis işçisi (2 zabit, 2 serjant),
1 tәcili yardım hәkimi, 1 tәcili yardım vә 1 yanğınsöndürәn sürücüsü,
12 nәfәr Ermәnistandan gәlmiş didәrgin, 12 tәlәbә (8 әyani, 4 qiyabi), 1 aspirant, 3 elmlәr doktoru hәlak olmuşlar. Bәzi vaxt maraqlanıb
deyirlәr ki, axı, bundan çox rәqәm göstәrilirdi mәtbuatda. Elә bizim
komissiyamız tәrәfindәn dә vaxtilә 169 nәfәr göstәrilirdi. Dәqiq yoxlamalar zamanı mәlum olmuşdur ki, şәhәrimizin bir sıra sakinlәri, vәtәndaşlarımız bilavasitә hәrbçilәr tәrәfindәn öldürülmәyibsә dә, ancaq
onun ölümünün bu vә ya digәr dәrәcәdә o hadisә ilә әlaqәsi vardır.
Mәn zәhәr içib ölәn o cavan gәlini – şәhid İlhamın hәyat yoldaşı Fәrizә xanımı nәzәrdә tuturam, sonra qocaman akademikimiz S.Әliyevi
ki, evinin partladıldığını görüb ürәyi partlayıb... Sonra belә hadisәlәr
olub ki, küçәlәrdәn meyidlәr yığışdırılanda o dәhşәtli sәhnәlәri görüb,
gәlib evdә ürәk tutması tutub. Mәsәlәn, Nәriman Allahverdiyev... Şübhәsiz, bunlar da qanlı yanvar faciәsinin qurbanları, şәhidlәridir, ancaq
biz hüquqi baxımdan bu hadisәlәri ayrı-ayrılıqda tәhqiqat edirik. Ölümü bu hadisә ilә bağlı olanların sayı bu dәqiqә dәqiqlәşdirilir, o mәnada ki, bizdә yeni mәlumatlar da vardır. Rәyimiz hazır olanda,
şübhәsiz, dәqiqlәşdirilmiş rәqәm orda öz әksini tapacaqdır.
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M.S. – Mәtbuatda vaxtaşırı itkin düşәnlәrin haqqında
yazılmış mәqalәlәrә rast gәlirik. Vә bu yazılar, şübhәsiz ki,
hәr birimizin qәlbini ağrıdır. Belә çıxır ki, yanvar hadisәlәrindә itkin düşәnlәr, bu günәdәk nә ölüsü, nә dirisi tapılmayanlar xeylidir. Bu barәdә.
T.Q. – Әvvәlcә bu say çox idi. Açığını deyәk ki, itkin düşәnlәrin sayını fevral ayında biz 400 nәfәr göstәrmişdik. Sonra bizә mәlum
oldu ki, hәmin şәxslәrdәn çoxu hәbs olunmuşdur. Amma hәbs olunduqları barәdә nә ailәlәrinә, nә yaxınlarına xәbәr verilmәdiyinә görә
itkinlәrin siyahısına düşüblәr. Qalanların da әksәriyyәti bu hadisәdәn
sonra gizlәnmişdilәr. İndi itkin düşәnlәrin sayı beş nәfәr qalıb. Onların valideynlәri dә hәlә bir ümidlә yaşayır ki, ola bilәr hәbs ediblәr, bәlkә uzaqlara aparıblar... Bu barәdә İttifaqın daxili işlәr orqanlarına
sorğularımızın verilmәsini davam etdiririk, hәlәlik bu 5 nәfәrin taleyi
barәdә dәqiq mәlumatımız yoxdur.
M.S. – Yanvar günlәrindә ordu tәrәfindәn şәhәr tәsәrrüfatına böyük ziyan vurulmuşdu. Dövlәt vә ictimai әmlaka
dәyәn zәrәrin miqdarı müәyyәnlәşdirilibmi?
T.Q. – Bәli, o müәyyәnlәşdirilir. Şәhәrә vә sakinlәrinә, şәhәrin
müәssisә vә tәşkilatlarına vurulan ziyanın mәblәği indi dә dәqiqlәşdirilir. Bu sahәdә biz müxtәlif ekspertizalar tәyin etmişik. Bu günlәrdә
son rәylәri alandan sonra axır nәticәni öz rәyimizdә göstәrәcәyik ki,
nә qәdәr vәtәndaşlara, nә qәdәr dә tәşkilatlara vә şәhәrә ziyan vurulubdur. Biz hesab edirik ki, istintaq komissiyasının rәyinә Ali Sovet
tәrәfindәn baxılandan sonra rәsmi dövlәt sәviyyәsindә mәsәlә qaldırılacaq vә bütün vәtәndaşlara vurulan ziyanlar hamısı ödәnmәlidir.
M.S. – Kim tәrәfindәn?
T.Q. – Biz әvvәlcәdәn öz rәyimizi bildirmişik ki, bu ziyanlar İttifaq büdcәsindәn, yәni hәrbi nazirliyin büdcәsindәn ödәnmәlidir.
M.S. – Tamerlan müәllim, bir xalq deputatı kimi deyin,
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sizcә, Bakıdakı yanvar faciәsinә siyasi qiymәt verilәcәkmi?
T.Q. – Gördüyünüz bu qalaq-qalaq sәnәdlәr böyük zәhmәt nәticәsindә yığılıb. İnam olmasa, şübhәsiz, bir belә zәhmәt dә çәkilmәzdi. Bәli, inam da var, biz dә çalışırıq. Hesab edirәm ki, komissiya işini
yekunlaşdırandan sonra bu hadisәyә siyasi qiymәt verilәcәk, bu hadisәni törәdәnlәrә, onun başında duranlara da hüquqi qiymәt verilәcәk. Bakıdakı yanvar faciәlәrinә hәm siyasi, hәm hüquqi qiymәt
verilәcәk! Mәnim buna heç bir şübhәm yoxdur.
M.S. – Elә biz dә söhbәtimizi bu inamla bitirmәk istәyirik, әziz oxucular. Aylardan bәri xalqımızı narahat edәn suallar cavab tapmaq әrәfәsindәdir. Respublika Ali Sovetinin
istintaq komissiyası öz işini sona çatdırmaq üzrәdir. İndi bir
sı ra bey nәl xalq tәş ki lat la rın da diq qә ti bu mә sә lә yә cәlb
olun muşdur. Yola saldığımız qanlı-qadalı 90-cı ilin son günlәrindә ABŞ-dan insan hüquqlarını müdafiә edәn Helsinki
qrupunun nümayәndәlәri dә Bakıya gәlmişdilәr. Qreq Uollansla Robert Kuşeni Moskvadakı “Memorial” cәmiyyәtinin
üzvü Dmitriy Leonov müşayiәt edirdi. Hәr üçü hüquqşünasdır. Nümayәndәlәr istintaq komissiyasının materialları ilә tanış oldular. İlk tәәssürat kimi sәnәdlәrin yüksәk sәviyyәdә
hazırlandığını qeyd etdilәr. Onlar şәhidlәrimizin ili münasibәtilә Bakıdakı yanvar faciәsi haqda Helsinki qrupu adından
mәruzә hazırlayırlar. Mәsәlәni dünya sәviyyәsinә çıxarmaq
barәsindә komissiyaya dәyәrli tәkliflәr veriblәr. Bir dә onu
qeyd ediblәr ki, Qәrb jurnalistlәri belә hadisәlәri adәtәn bir
ildәn sonra geniş işıqlandırmağa, dәrin analizә başlayırlar.
İnanmaq istәyirik ki, gec dә olsa haqq yerini tapacaq. Bu qan
yerdә qalmayacaq!
“Yurddaş” qәzeti
8 yanvar 1991-ci il, sәh.5
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SUSMAĞIN BƏLASI
Ermәni mәtbuatı (istәr Ermәnistan respublikasında, istәrsә dә xarici ölkәlәrdә) Azәrbaycan
türklәrinә qarşı yönәldilmiş “sәlib yürüşü”ndә
mühüm rol oynayır. Bu mәtbuatı oxumaq bizim
üçün son dәrәcә ağırdır. Lakin mәhz bu zәrәrli xüsusiyyәtlәrinә görә dә xalqımızın ermәni mәtbuatından xәbәrdar olması vacibdir.
Ermәni yazıçısı Sero Xanzadyanın “Sovetakan Hayastan”
(ermәni dilindә “Sovet Ermәnistanı”–M.S.) qәzetindә dәrc olunmuş
(10.IX.1988) “Tarixini, doğmanı bәrpa etmәli” (yәni tarixi vә
doğma olanı bәrpa etmәli – M.S.) mәqalәsindәki bәzi iddiaları toponimiya ilә mәşğul olan dilçilәrimizin, tarixçi vә coğrafiyaşünaslarımızın diqqәtinә çatdırmaq istәyirik. S.Xanzadyan yazır:
“... haqlı olaraq yazırlar ki, bir çox coğrafi adlar bizә tarixi keçidlәrin mövcudluğunu xatırladır, xalq hәyatının uzaq
ruhunu oyadırlar. Belә yer adları istәr Qәrbi, istәrsә dә Şәrqi
Ermәnistanda saysız-hesabsızdır, aha, onlardan biri – Dağlıq
Qarabağın ermәni muxtar vilayәtindә Asgeran (Әsgәran –
M.S.) adlı şәhәrtipli qәsәbә vә rayon vardır. Bunun türk sözü
olan “әsgәr”lә qәtiyyәn әlaqәsi yoxdur. Bu, “ast geran” söz
birlәşmәsidir. Hәmin bu Astgeran qalasının qalıqları indi dә
durur. Ya da elә Qarabağ adını götürәk. “Hayrenbatum”um131
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da demişәm (әsәrinin adıdır – M.S.) indi dә deyirәm, bu әsl
ermәni Bağaq, Bağk, Bağaberd, Bağakan, Bağahovit, Bağasakan yer adlarının bir formasıdır. Belә adlar Kür vә Araz çaylarının qovuşuğundan başlamış Sünikin Bәrgüşad
vadisinәdәk hәr yerdә varıydı, indi dә var”.
Bu sәrsәmlәmәdәn Seronun mәqsәdi gün kimi aydındır. Axı, toponimlәr hәr bir coğrafi әrazinin milli pasportu, orada yaşayan xalqların milli tәrcümeyi-halıdır. Şәhәr, kәnd, dağ, yaylaq, çay adlarının
dәyişdirilmәsilә hәmin әrazidә yaşamış xalqın tarixi dә itkin düşür,
yaddaşlardan silinir. Bu baxımdan Ermәnistan SSR-dә vә Azәrbaycan
SSR-in DQMV-dә (Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtindә) sovet hakimiyyәti illәrindә dәyişdirilib ermәnilәşdirilmiş yer adları Azәrbaycan xalqına qarşı mәnәvi genosiddir. Hәlә 30-cu illәrdәn başlayaraq
Ermәnistan SSR әrazisindә minlәrlә türk mәnşәli yer adı dövlәt qәrarları ilә dәyişdirilib. Biz isә susmuşuq. Adların bir qismi dilimizdәn birbaşa tәrcümә olunub: Dәrәçiçәk – Dzaxqadzor, Qızıltemir –
Voskevaz, Ağbulaq – Lusaxpyur, Armudlu – Tandzut, Qırmızılı – Karmraşen, Almalı – Xndzorut, Daşqala – Karaberd, Qaraqala – Sevaberd vә s. Qalanlarını isә ermәni toponimlәri ilә әvәz
edәrәk bununla da guya tarixi hәqiqәti bәrpa ediblәr. Әslindә isә Azәrbaycan xalqının tarixi yaddaşı olan toponimlәrin mәhvindәn Ermәnistan SSR әrazisinin tarixәn ermәni mәskәni olması iddiasını
әsaslandırmaq mәqsәdi güdülübdür. Necә ki, 60-cı illәrdә ermәni alimlәrinin vә Ermәnistan partiya vә dövlәt rәhbәrlәrinin ciddi-cәhdi sayәsindә, saxta üsullarla qәdim Azәrbaycan şәhәri olan İrәvanın
guya eramızdan әvvәllәr mövcud olmuş Erebuni şәhәri (yәni
qәdim ermәni torpağı) olduğu “sübuta yetirildi”.
Qatı millәtçi olan Xanzadyan bu mәqalәni yazmaqla iki ciddi
“sәhvә” yol veribdir. Әvvәla, o etiraf edir ki, 30-cu illәrdәn başlanmış
addәyişmә mәrasimi bu toponimlәr türk mәnşәli olduğuna görәdir.
Diqqәt yetirin, yәni minlәrlә yer adları heç dә Ermәnistan SSR Ali So132
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vetinin qәrarlarında deyildiyi kimi, “qulağa yatmayan, çәtin tәlәffüz
edilәn” adlar olduğu üçün yox, mәhz türk mәnşәli sözlәr olduğu üçün
dәyişdirilib. İkincisi, Sero Xanzadyan 1988-ci ilin payızında dәrc olunmuş hәmin mәqalәsindә azәrbaycanlılar yaşayan bir sıra kәndlәrin
adını çәkmәklә ermәni tarixi üçün özü dә bilmәdәn xoşagәlmәz bir sәnәd qoyub gedir. Axı, ermәni psixologiyasına rәğmәn az sonra iddia
edәcәklәr ki, ümumiyyәtlә tarix boyu heç vaxt Ermәnistan SSR әrazisindә azәrbaycanlılar yaşamayıb vә bu xalq heç vaxt zor gücünә hәmin torpaqdan qovulmayıb. Necә ki, Yerevan şәhәrindә cәmi 70-80 il
bundan әvvәl әsasәn azәrbaycanlılar yaşadığını danırlar.
Bir şey göz qabağındadır ki, türk mәnşәli toponimlәri ermәni
mәnşәli sözlәr kimi qәlәmә vermәkdә Sero istedadını, biliyini әsirgәmәyib. Bunu mәqalә müәllifinin Armudlu vә Varamazyar toponimlәrinә verdiyi şәrhlәrin timsalında aydın görürük. Gün kimi aydındır
ki, Varamazyar sözünün hәrfi mәnası “yar gәlә bilmәz”dir. Bu,
әsl türk mәnşәli sözdür. Çox güman ki, xalq arasında Varamazyar
adıyla bağlı rәvayәt vardır. Lakin bu sözü tәhrif edәrәk Varazmayri
şәklinә salmaqla Sero Xanzadyan onu ermәnilәşdirir. Çünki “Varaz”
ermәni dilindә kişi adı, “mayr” isә “ana” demәkdir.
S.X. : “VARMAZYAR. - Bu, Sünikin Şәrur qәzasının Varazmayri kәndidir. Yadlar bura Varamazyar deyiblәr.
TANDZUT. – Yadelli köçәrilәr buna Armudlu deyiblәr.
Bizimkilәr kәndin adını bәrpa etmәk istәrkәn Tandzut qoyublar. Halbuki, bu kәndin adı Armutdur, Yerasx çayının bir qolunun adıdır, V әsrdә Qoryun tәrәfindәn xatırladılır”.
İndiki Ermәnistanın әrazisindәki Azәrbaycan toponimlәrinin hәr
birinin maraqlı tarixçәsi, dillәrdә dastan olan, nәsildәn-nәslә keçәn
rәvayәti vardır. İndi o torpaqlar әlimizdәn zor gücünә alınsa da, o adlar, o mәnәvi sәrvәtlәr xalqın yaddaşında yaşayır. Kim bilir, bir-iki nәsildәn sonra bu yaddaşın taleyi necә olacaq? Neçә ki, gec deyil, o
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toponimlәri toplayıb çapa vermәk, tәdqiqata cәlb etmәk vacibdir. Әsl
vәtәnpәrvәrlik budur.
Ermәnistanın Qәmәrli rayonunda Yamancalı adlı bir kәnd
vardı. İndiki Artaşat rayonunun Dexsut kәndi. Günlәrin birindә sakinlәrindәn soruşdum ki, bu kәndin adına niyә Yamancalı deyiblәr?
Bildirdilәr ki, Yamancalı adı rәvayәtlә bağlıdır.
– Tarixdә mәşhur Çaldıran döyüşü zamanı qasid Şah İsmayıla
mühüm xәbәr aparırmış. Tәpәlәrdәn-düzlәrdәn yel kimi keçәn atlı
bu obaya çatanda qәfildәn atın ayağı çalaya düşür. Qasid başıüstә yerә gәlir, huşunu itirir. Ayılandan sonra ayağa qalxan atlı üst-başını çırpa-çırpa әtrafına baxıb deyir: “Nә yaman çala imiş?!” Әhvalat Şah
İsmayıla da çatır. O vaxtdan bu kәndin adı Yamançala qalır. Sonralar
söz tәlәffüzdә deformasiyaya uğrayaraq Yamancalı şәklinә düşür.
1988-ci ilin payızınadәk hәmin kәnddә cәmi 12 ailә azәrbaycanlı qalmışdı. Onlardan 7-sinin evi yandırıldı, malı-mülkü talan olundu. İndi hәmin 12 ailәnin hәrәsi Azәrbaycanın bir guşәsindә
mәskunlaşıb. Kim bilir, doğma kәndin qәdim adıyla bağlı rәvayәt bu
12 ailәdәn törәnәcәk nәsillәrә ötürülәcәkmi? Tez-tez “yadlar” buna
belә deyib, “yadelli köçәrilәr” bu yeri belә adlandırıb yazan Sero Xanzadyana üz tutub soruşuram: Kimdir bu torpaqdakı yadelli köçәri –
hәlә XV әsrdә bu kәndә Yamançala adını qoyanlar, yoxsa 1967-ci ildә Dexsut adını verәnlәr?.. Belә misalların sayı yüzlәrlәdir. Ermәni
millәtinin atası Sero isә qәlәminә güc verәrәk deyir:
–“Bizim milli bioqrafiyamızın saysız-hesabsız sәhifәlәri
pozulmuşdur. Bәzәn 3-4 minillik tarixi olan mәnalı vә әsl yer
adları dәyişdirilib. Düzdür, yaxşı işlәr dә görülüb. Belә ki, Әliquçağı Kuçaq etmişik, Bayandur öz Vağatur mәnasını tapıb,
Yayıcı isә Harjis. Lakin bu yaxşı işlәrin müqabilindә naqis işlәrimiz dağ kimi qalaqlanıb. Talinin Mastara (Mәsdәrә - M.S.)
kәndinin adını (IV әsrdәn xatırladılır) son zamanlar Dalarik
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qoyublar. Mәşhur Portaq kәndinә yadlar Ortaqlı deyiblәr. Bizimkilәr dә qәdimi, әsl olanı itirәrәk Dzaxqaşat adlandırıblar. Eynilә dә Mxitar Qoşa yaxşı tanış olan Cabotik kәndi.
Yadlar buna tәhrif olunmuş şәkildә Çubuxlu deyiblәr. İndi
Dzovagyuğdur, yenә dә qәdim mәnalı ad itirilibdir. Tacarabağı (Tacirbağı – M.S.) Dzoraxpyur ediblәr. Çox qәribәdir ki,
bizim Bozizeği 1935-ci ildә Hәmzәçimәn elәdilәr. Niyә Sarıxan adını saxlayaq, özü dә “yan”sız (“yan” ermәni dilindә
milli mәnsubiyyәti bildirәn soyad sonluğudur – M.S.). Sual
edәk ki, Yelqovanın adını niyә Kotayk qoydular? Axı o, Yelğovann idi. Yeğeqnadzorun Yengicә kәndi isә tarixi Yernçakdır.
Niyә mәşhur Tejarukun adını başa düşmәdәn Meğradzor etdilәr? Yadlar onu tәhrif edәrәk Tayçarıx deyiblәr. 50 ildәn artıqdır ki, xalq tәhqiramiz Alaverdi (yәni Allahverdi – M.S.)
adından әzab çәkir, şikayәt edir... dәyişdirilmir... Elәcә dә
1934-cü ilin dekabrından Kirovabada çevrilmiş qәdim ermәni şәhәri Qandzak - Gәncәnin tarixi adı gәrәk bәrpa olunsun”.
1988-ci ildә Ermәnistanda addәyişmә kampaniyası xüsusi vüsәt
almışdı. “Xәbәrlәr” proqramının diktorları televiziya ekranından gülümsәyә-gülümsәyә, qalib bir әdayla “Armenpres”in son mәlumatlarını oxuyaraq әhalinin tәlәbiylә daha bir sıra “yad yer adlarının”
dәyişdirildiyini, millilәşdirildiyini bildirirdilәr. Qәzetlәr dә ilboyu türk
mәnşәli yer adlarının dәyişdirilmәsini tәlәb edәn yazılar dәrc edirdilәr.
Elә hәmin dövrdә Gevork Manukyan adlı bir müәllifin “Qrakan
tert” (ermәnilәrin “Әdәbiyyat qәzeti” – M.S.) qәzetindә (29.IV.1988)
dәrc olunmuş “İki tәklif” yazısında da deyilirdi:
–“Mәlumdur ki, Alaverdi şәhәrinin adı XVII әsrdә Ermәnistanın Quqark vilayәtinә soxulmuş Borçalı tayfabaşçısı Allahverdi Molla oğlu Tәrxanın adıyla bağlıdır. 1936-cı ilәdәk
şәhәrin adı mәtbuatda “Allahverdi” şәklindә yazılırdı: (bax:
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mәsәlәn, “Xorhrdayin Hayastan” (“Şura Ermәnistanı” – M.S.)
qәzeti, № 155, 8 iyul 1936-cı il). İndi o sözdәn “h” vә ikinci
“l” hәrfi çıxarılıb, şәhәrin adı “Alaverdi” yazılır.
Kirakos Qandzaketsu ilә Vartan Patmiçin әsәrlәrindә
Alaverdi Manes, yaxud Manasqomer adlarıyla xatırladılır. Ermәni sovet ensiklopediyasından aldığımız mәlumata görә isә
ermәni padşahı I Artaşesin vaxtında bu yaşayış yeri Quqark
vilayәtinin Dzorapor qәzasına daxil olubdur.
Tәklif edirәm ki, şәhәrin iki min ildәn artıq tarixi olan
qәdim ermәni adı – Dzorapor bәrpa edilsin. Zәnnimcә, bu
hәm şәhәrin dağlıq şәraitinә uyğundur, hәm tәlәffüzü rahatdır vә әn mühümü budur ki, ermәnicәdir”.
Әgәr hәqiqәtәn bugünkü Ermәnistan respublikasının әrazisi qәdimdәn bәri vә bütün dövrlәrdә ermәni mәskәni imişsә, bu torpaqdakı coğrafi adlar görәsәn niyә başdan-başa Azәrbaycan türklәrinә
mәxsus olub? Bunun özü dә bir tarix deyilmi? Görәsәn, tarixbaz ermәnilәr bu tarixi fakt barәdә heç düşünüblәrmi? Mәncә, susduğumuz
yetәr.
“Açıq söz” qәzeti
5 aprel 1991-ci il, sәh.3
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YURD AĞRISI
İllәrlә susmağımız, tarixi hadisәlәri vә faktları ört-basdır etmәyimiz, xalqımızın yaddaşını korşaltmağımız bizi çox
fәlakәtlәrә düçar edib. Susmağımızın nәticәsidir ki, ölkә vә
dünya ictimaiyyәti düşmәn informasiyasına inanır, bizi tәqsirkar bilir. Mәqamında cәsarәt göstәrmәyәn ziyalılarımız,
uzağı görә bilmәyәn siyasәtçilәrimiz susa-susa, xalqa “döz”
deyә-deyә meydanı düşmәnә veriblәr.
Üçüncü ildir ki, respublikamız qaçqın dalğasından çalxalanan tәlatümlü dәnizә dönüb. Yaxşı ki, gec dә olsa ötәn ilin
sonunda Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәti yaradıldı. Vә Azәrbaycana pәnah gәtirmiş yüz minlәrlә insanın problemlәrilә
mәşğul olmağa başladı. Ötәn aylar әrzindә görülmüş işlәr barәdә mәlumat almaq üçün cәmiyyәtin idarә heyәtinә müraciәt etdik. Müsahibimiz Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәtinin
sәdr müavini İsmayıl Vәliyevdir.
M.S. – İsmayıl müәllim, Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәti yarandığı 8 ay әrzindә Ermәnistandan qovulan, Dağlıq
Qarabağdakı doğma ocaqlarını tәrk etmәk mәcburiyyәtindә
qa lan, Fәr qa nә dәn vә baş qa yer lәr dәn di dәr gin sa lı nan
әzab keş adamların problemlәrini necә hәll etmişdir? Ümumiyyәtlә, bu gün respublikamızda nә qәdәr qaçqın var vә onların yerlәşdirilmәsi, mәnzil vә işlә tәmin olunması sahәsindә
Qaçqınlar Cәmiyyәti müәyyәn tәdbirlәr görmüşdürmü?
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İ.V. – Qaçqın problemi zәmanәnin әn ciddi, hәlli çәtin problemlәrindәn biridir. Çox tәәssüf ki, ölkәdә qaçqınlıq problemi yarananda dövlәt bu mәsәlәyә ciddi yanaşmadı. Onların yerlәşdirilmәsi, ilkin
tәminat, itirilmiş әmlakın qeydә alınması, cinayәtkarların mәsuliyyәtә cәlb olunması barәdә operativ tәdbirlәr görülmәdi, rәsmi dövlәt
proqramı işlәnib hazırlanmadı. Ölkәdә bu günәdәk “qaçqın statusu”
problemi hәll olunmayıb. Ona görә dә qaçqınların problemlәri gündәn- gü nә ar tma ğa vә ço xal ma ğa baş la dı. Son mә lu mat la ra gö rә, res pub likamızda 300 minә yaxın qaçqın vardır. Onların
yerlәşdirilmәsi, mәnzillә, işlә tәmin olunması çox ciddi problemdir.
İndiyәdәk Bakıda vә digәr şәhәrlәrdә yerlәşmiş әmәk qabiliyyәtli qaçqınların demәk olar ki, 50-60 faizi işlә tәmin olunub. Bәzilәri mәnzil
problemini dә hәll edib. Lakin müvәqqәti olaraq mәnzillәrdә yaşayanların da sayı az deyil.
SSRİ Nazirlәr Sovetinin keçәn ilki vә bu ilin yanvar vә aprel aylarında qәbul etdiyi qәrarlar da qaçqınların problemini hәll etmәk gücünә malik deyil. Qәrarlar indiyәdәk kağız üzәrindә qalıb. Çünki, tam
mәsuliyyәtlә deyirәm, onlar yaranmış obyektiv vәziyyәtә әsaslanaraq
hazırlanmayıb, mübahisә doğuran elә bәndlәr var ki, tәcili olaraq dәqiqlәşdirilmәlidir.
Qaçqınlar Cәmiyyәti ictimai tәşkilatdır, dövlәt tәşkilatı deyil. O
öz imkanları daxilindә, әhalidәn vә idarәlәrdәn topladığı vәsait hesabına qaçqınlara yardım edir, onlara minimal şәrait yaradılmasına qayğı göstәrir. Lakin bir dövlәtdә ki qaçqınlıq problemi yaranıb vә dövlәt
bu problemin qarşısını almaqda acizlik göstәrib, o dövlәt özü öz vәtәndaşlarının – qaçqınların problemini hәll etmәlidir. Biz mәsәlәni bu
şәkildә qoyuruq.
M.S. – Bildiyiniz kimi, qaçqınların hәr biri müәyyәn peşә, sәnәt, ixtisas sahibi olub. İndi yeni mәskunlaşdıqları yerdә işlә tәmin olunanda onların әmәk vәrdişlәri, püxtәlәşdiyi
sahә şәraitlә uyğun gәlirmi?
138

III Fəsil. PUBLİSİSTİKA

İ.V. – Ümumiyyәtlә, Ermәnistan SSR-dәn , o cümlәdәn dә Özbәkistandan vә Qazaxıstandan respublikaya gәlәn qaçqınların әksәriyyәti kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul olan adamlardır. Onlar respublikaya
gәlәndә qaçqınların yerlәşdirilmәsi ilә bağlı proqram hazırlanmadığından әksәriyyәti şәhәrlәrdә yerlәşmiş, zavod vә fabriklәrdә işlәmәyә
mәcbur olmuşlar. Halbuki Әrzaq proqramının yerinә yetirilmәsindә,
әrzaq qıtlığının aradan qaldırılmasında qaçqınların әmәyindәn ağıllı,
sәmәrәli şәkildә istifadә etmәk olardı. Çox tәәssüf ki, vaxtında bu mәsәlәyә fikir verilmәdi. “Qızıl әllәri” olan, gözәl xalq sәnәti bilicilәrindәn
dә düzgün istifadә olunmur. Qaçqınların arasında gözәl xalça, kilim,
corab, cecim toxuyanlar az deyil. Müvafiq idarә vә müәssisәlәr onları
axtarıb tapmalı vә işlә tәmin etmәlidirlәr.
M.S. – Qaçqınların çoxsaylı problemlәrilә bağlı hansı
mәsәlәlәrin hәllini tәcili hesab edirsiniz?
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 larına xüsusi әhәmiyyәt verilmәlidir. Qaçqın
statusunun müәyyәnlәşmәsi bir sıra mәsәlәlәrin hәllini sürәtlәndirә
bilәr. Nәzәrinizә çatdırım ki, BMT-nin nәzdindә qaçqınlarla mәşğul
olan xüsusi idarә fәaliyyәt göstәrir. SSRİ-nin burada imzası olmadığına görә, biz bu idarә ilә işlәyә bilmirik. Bir sıra bürokratik sәdlәr beynәlxalq tәşkilatlarla әlaqә saxlamağa mane olur. Biz çalışmalıyıq ki,
qaçqınların ümumi problemlәrini hәll etmәk üçün beynәlxalq normalar daxilindә hәrәkәt edәk, beynәlxalq hüququ öyrәnәk vә qaçqınların problemlәrinin sәmәrәli şәkildә hәllinә nail olaq.
M.S. - Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәtinin gәlәcәyini
necә görürsünüz? Cәmiyyәt qaçqınlar problemini tәdqiqata
cәlb edәcәkmi, yaxud edibmi?
İ.V. - Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәti gәlәcәkdә öz fәaliyyәtini genişlәndirmәli vә işini elmi әsaslarla qurmalıdır. Bu yaxınlarda cә139
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miyyәtin elmi-tәdqiqat mәrkәzi yaradıldı. Mәrkәzә tarix elmlәri doktoru, professor Hәmid Әliyev rәhbәrlik edir. Mәqsәd bütövlükdә qaçqınlığın tarixini, siyasi-iqtisadi, demoqrafik, mәnәvi-psixoloji
problemlәrini dәrindәn tәdqiq etmәkdir. Yәni tәkcә bugünki qaçqınların taleyi deyil, bütövlükdә Azәrbaycan xalqının başına gәlәn tarixi faciәlәr köklü şәkildә araşdırılmalıdır. Bildiyiniz kimi, dünyanın müxtәlif
ölkәlәrindә Cәnubi Azәrbaycandan da çoxlu qaçqınlar var. Onlar da siyasi tәzyiqlәrә mәruz qalaraq öz ata-baba torpaqlarını, mәnzillәrini
tәrk ediblәr. Bundan başqa, problemin tarixi köklәri dә araşdırılmalıdır. 1905, 1915-17, 1917-20-ci illәrdә, sonra isә sovet dövründә 193040-cı illәrdә, 1948-52-ci illәrdә, daha sonra isә 1988-ci ildәn başlanan
qaçqın hәrәkatı kompleks şәkildә öyrәnilmәlidir.
M.S. – İsmayıl müәllim, qonşu respublika tәrәfindәn
әrazimizә vә xalqımıza qarşı yönәldilmiş tәcavüzkarlıq bir
qrup ekstremistin işi kimi yox, dövlәt sәviyyәsindә aparılır.
Vә nәdәnsә mәrkәzi dövlәt orqanları buna göz yumur. Hәtta
SSRİ prezidentinin 25 iyul 1990-cı il tarixli gecikmiş fәrmanı da Ermәnistanda tәtbiq olunmadı. SSRİ Konstitusiyasının
vә İttifaq dövlәtinin respublikamıza vә millәtimizә verdiyi
vәdlәr özünü doğrultmur. Ona görә dә, gәrәk bugünki sәrhәdlәrimizi qorumaqla yanaşı, dünәnki torpaqlarımız barәdә
dövlәt sәviyyәsindә mәsәlә qaldıraq. Son 70 ildә әlimizdәn
alınmış torpaqlar barәdә susmağımız yetәr. Әks halda, itkilәrimiz çox ola bilәr.
İ.V. – Ermәnistan tәrәfdәn müntәzәm surәtdә bizim respublikanın suveren hüquqlarına zidd hәrәkәtlәr edilir. Buna rәsmi, siyasi,
hüquqi qiymәt verilmәlidir. SSRİ xalq deputatı titulunu qazanmış Z.Balayan, V.Qriqoryan, D.Dadamyan, S.Xanzadyan, V.Qabrielyan, Q.Poğosyan vә başqaları yüksәk mәclislәrdә respublikamızın vә xalqımızın
ünvanına böhtanlar söylәyir, ağlasığmaz iddialar irәli sürürlәr. Biz –
müqabil tәrәf isә hәmişә susur, mәrkәzi hökumәtdәn hәrәkәt gözlә140
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yir vә ciddi tәlәblәr irәli sürmürük. Vaxtilә Zәngәzur mahalı vә başqa
әrazilәr ermәnilәrә bağışlanmışdır. İndi azәrbaycanlı әhalinin sıx yaşadığı Göyçә kimi böyük mahal, bütövlükdә azәrbaycanlılar yaşayan
Amasiya rayonu zor gücünә әlimizdәn alınıb. Biz buna susmamalıyıq.
Azәrbaycanlıların qәdim tarixi ata-baba yurdunda qoyub gәldiklәri abidәlәri, kolxozların vә sovxozların әmlakını, bölünmәz fondunu, kitabxanaları tәlәb elәmәliyik. Xalq orada böyük xәzinә qoyub. Biz nә
itirmişiksә hamısını müәyyәnlәşdirmәli vә müvafiq surәtdә öz tәlәblәrimizi irәli sürmәliyik. Digәr tәrәfdәn hәmin әrazilәrin ya respublikamıza qatılması, ya da muxtariyyәt yaratmaqla gәlәcәkdә әhalini öz
yerlәrinә qaytarmaq mәsәlәsini qoymalıyıq.
M.S. – İtkilәrimiz çoxdur. Ata-baba torpaqlarımızı qoyub gәlmişik. Әsrlәrin daş salnamәsini, daş yaddaşını qoruyub saxlayan mәzarıstanların dәrdi ürәyimizi göynәdir.
Şәrqin böyük sәnәtkarları Aşıq Alının, Dәdә Әlәsgәrin ruhu
orda uyuyur. Qәdim mәscidlәrimiz, xalqın minillik tarixini
özündә yaşadan abidәlәrimiz qalıb o yurdda. Cismimiz burda
olsa da, ürәyimiz qalıb orda. Yurd ağrısı yaman dәrddir! Vә
bu ağrı zaman-zaman didir, parçalayır qәlblәri. Bu mәcburi
köçdәn sonra dәrdә tab gәtirә bilmәyib, iqlimә uyğunlaşammayıb dünyadan vaxtsız köçәnlәrin, Azәrbaycan torpağına
әbәdilik qovuşanların sayı yaman çoxdur, yaman… Әn böyük
itkimiz dә budur: insan itkisi. Hәyat göstәrir ki, qaçqınlar
arasında ölüm faizi çox yüksәkdir. Bu, tәbii normaları üstәlәyir. Bilmәk istәrdik, Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәtindә bu
faktlar öyrәnilirmi? 1948-1952-ci illәrdә Ermәnistandan zorla köçürülәn azәrbaycanlı әhali bu respublikada aran rayonlarında yerlәşdirildi. Vә onların çoxu iqlimә uyğunlaşa
bilmәyib mәhv oldu... Hәmin faciә tәkrar olunmasın deyә,
heç olmazsa bu dәfә qaçqınların münasib әrazilәrdә yerlәşdirilmәsi qayğısına qalınırmı? Bu çox vacibdir.
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İ.V. – Qaçqınların çoxu iqlim şәraiti daimi yaşayış yerinә uyğun gәlmәyәn yerlәrә köçmәyә mәcbur olmuşdur. Mәsәlәn, dağlıq
şәraitdә yaşayan adamlar Mingәçevirdәki ermәnilәrlә evlәrini dәyişmәli olublar. Son dövrlәrdә qaçqınlar mәsәlә qaldırırlar ki, isti şәraitdә yaşaya bilmirik. Tәbii mәsәlәdir. Hәlә 1988-ci ildә Ermәnistandan
qovulan azәrbaycanlıların bir çoxu Dağlıq Qarabağın kәnd әhalisi ilә
evlәrini dәyişdirmәyә razılaşmışdılar. O zaman onlara imkan verilmәdi. Buna mәrkәzi hökumәt orqanları ciddi şәkildә mane oldu. Respublika hökumәti dә bu işә girişmәdi. Halbuki azәrbaycanlı vә ermәni
vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli razılaşma var idi. İndi isә qaçqınları müvafiq iqlim şәraiti olan hәmin әrazilәrdә yerlәşdirmәk xeyli çәtindir.
Gәrәk әvvәla, yaşayış evlәri tikilsin, iş şәraiti yaradılsın, sonra isә yavaş-yavaş qaçqınlar öz arzu vә tәkliflәri nәzәrә alınmaqla o әrazilәrә
köçürülsünlәr. İndiki halda Bakıda yaşayan 1500-ә qәdәr qaçqın ailәsi rayon vә kәnd yerlәrindә yaşamaq üçün әrizә verib.
Qaçqınlar o vaxt öz әrazilәrindәn qovulanda çoxlu ölüm halları
oldu. Bizә mәlum olan faktlara görә, 200-dәn çox adam qaçqınlıq dövründә hәlak oldu. Yollarda ölәnlәr, xәstәlәnәnlәr dә az deyildir. Bәzilәri gәlәndәn sonra işlә tәmin olunmadılar, mәnzil ala bilmәdilәr,
evlәrini dәyişә bilmәdilәr, ona görә dә çoxları әsәbi vәziyyәtlәr keçirir. Qaçqınlar arasında әsәb xәstәliyi, ürәk xәstәliyi, infarkt halları çoxdur. Bu dövr әrzindә onlar başqa xәstәliklәrә dә düçar olublar.
Xüsusilә uşaqlar vә qocalar arasında ölüm halları çoxdur.
M.S. – Bakıda mәskunlaşmış qaçqınlarla әlaqәdar әhalinin bәzi tәbәqәlәrindә belә fikir yaranıb ki, guya qaçqınların paytaxtda yerlәşdirilmәsi Bakı şәhәrindә mәnzil
probleminin hәllini daha da çәtinlәşdirib.
İ.V. – Mәn bu fikirlә razı deyilәm. Bakıya cәmi 70 mindәn çox
qaçqın gәlib. Onların 50 mindәn çoxu hәlә ötәn il mәnzillәrini qanuni yolla dәyişmişdi. Yerdә qalanına isә cәmi 2-5 min mәnzil kifayәt
edirdi. Halbuki Bakıda hәlә yanvar hadisәlәrindәn әvvәl 25 min boş
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mәnzil var idi. Tәәssüf ki, bizdә mәnzil problemi ağılla, әdalәtlә hәll
edilmәdi. İndi dözülmәz gәrginlik yaranıb.
M.S. - Qaçqınların problemlәri çox olduğundan tәbii ki,
bir söhbәtdә mәsәlәlәrin hamısına toxunmaq mümkün deyil.
Sağlıq olsun, tәki qaçqınlar üçün yanan ürәklәrin odu soyumasın, xalqın qlobal problemlәrinә mәişәt qayğıları donu geyindirmәk meylindәn uzaq olaq, heç olmazsa bundan sonra
millәtin bir hissәsinin başına gәtirilәn faciәdә bütün xalqa
qarşı yönәldilmiş olan qәsdin izlәrini vaxtında görәk. Ayıqsayıq olaq.

“Vәtәn sәsi” qәzeti,
5 sentyabr 1990-сı il, sәh.3
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ÇAYKƏNDİN QAYĞILARI
VӘ YAXUD 4 İL DAVAM EDӘN KÖÇ
Tәbiәtin dilbәr guşәsindә yerlәşәn Çaykәnd son illәr Azәrbaycan xalqına qarşı yönәldilәn tәcavüz mәrkәzlәrindәn birinә çevrilmişdi. Ermәni quldurları strateji cәhәtdәn son dәrәcә әlverişli mövqedә
yerlәşәn bu kәnddә yuva qurmuşdular. Müntәzәm surәtdә buradan
әtraf kәndlәrә edilәn basqınlar, dinc azәrbaycanlılara tutulan divanlar
nәhayәt, sәbr kasamızı doldurdu. Çörәyimizi yeyib özümüzә qәnim
kәsilәn yağılardan Çaykәndi tәmizlәmәk zәrurәtә çevrildi.
Maraqlıdır ki, silahı vә tәcavüzkarlıq planlarını Yerevandan alan
tәcrübәli quldurlar tәrksilah edilәn kimi kәndin ermәni sakinlәri köçmәk arzusunda olduqlarını bildirdilәr. Sәn demә, onlar da hәmmillәtlәri olan yaraqlı-yasaqlı quldurların, qatı millәtçilәrin әlindәn zinhara
gәliblәrmiş. Amma “başbilәnlәri” vә “millәt ataları” ermәnilәrin heç
vәchlә Çaykәnddәn köçmәlәrinә razı olmur, buna imkan vermirdilәr.
Nәhayәt, tarix sözünü dedi. Vaxtilә rus imperiyasının әliylә bura köçürülmüş ermәnilәr Çaykәndi tәrk etdilәr. Boşalmış kәndә Ermәnistandan gәlәn azәrbaycanlı qaçqınlar yerlәşdirildi. Sevindik ki,
torpağımızın daha bir parçası özümüzünkülәşdi. Lakin sevincimiz uzun
sürmәdi. 3-4 ay keçmәmiş Bakıda Çaykәnddәn, elәcә dә digәr kәndlәrdәn qayıdan qaçqınlarla rastlaşdıq. Ürәyimiz ağrıdı. Yurdun taleyi,
dörd ildәn bәri ev-eşiyindәn didәrgin düşmüş xalqın taleyi bizi sarsıtdı.
Bu gün respublikamız müstәqilliyә doğru addım-addım irәlilәyir.
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Belә bir vaxtda hәr kәndin, hәr qarış torpağın qәdir-qiymәtini bilmәsәk 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 etmәsәk problemlәrimiz daha da artacaq. Konkret Çaykәndә gәlincә isә, onun dәrdi unudulmaq dәrdidir. Kәndi quldurlardan
tәmizlәmәklә vәzifәsini bitmiş hesab edәn yuxarı tәşkilatlar, rәhbәr
işçilәr ötәn aylar әrzindә bir dәfә belә Çaykәndә üz tutmayıb, yeni
sakinlәrin ehtiyac vә qayğılarıyla maraqlanmayıblar. Görüşdüyümüz
qocalar, cavanlar Xanlar rayonunun keçmiş rәhbәrliyinin ünvanına
bolluca şikayәt yağdırdılar. Bakıdan jurnalist gәldiyini eşidәn Çaykәnd
әhli başımıza toplaşdı. Cavabları müşkül suallara hәdәf olsam da,
kәnddәn hamının qaçıb getdiyinә dair eşitdiyim şayiәlәrin yalan çıxmasına sevindim.
Söhbәt zamanı Gәncә su-mühafizә vzvodunun starşinası (taqımının baş giziri – M.S.) Mәhәrrәm Nәsirov dedi ki, may ayından buradayam. Biz Ağsuya nәzarәt edir, kәndin mühafizәsini
gözlәyirik. Çaykәndә ermәni girmәyib. Lakin Sarısuda, Todanda tez-tez atışma baş verir, Buzluq vә Manaşiddә ermәnilәr tәrәfdәn güllәbaran başlanır, camaat qorxuya düşür. Bir
çoxları uşaqlarını aparıb әtraf rayonlarda yaşayan qohumlarının yanına qoyub. Mәktәblәrimizdә şagirdlәr seyrәlib...
Kәndin girәcәyindә rastlaşdığımız Әnvәr Abdulla qızı Babayevanın da söhbәti mәhz bu kәdәrli not üstündә qurulmuşdu.
-Ay qızım, indiki dilәnçi görkәmimә baxma,– dedi –
mәn dә vaxtilә xanım-xatın olmuşam, әsl insan kimi yaşamışam. 36 il Mehri rayonunun Lehvaz kәndindә işlәdim. Әlimin
әmәyilә özümә topdağıtmaz ev-eşik qurdum. Nә deyim düşmәnә, nә qarğıyım?!... Yaşımın bu sinnindә mәni yurdsuz-yuvasız qoydu. Qaçhaqaçdan sonra Bakıda, qardaşımgilin
binasında bir ermәniylә sövdәlәşdik. Mәndәn 15 min manat
alıb köçdü Lehvazdakı evimә. Mәn dә qanun-qaydayla sәnәd145
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lәri düzәldib başladım orda yaşamağa. Ötәn yazda gәldilәr
ki, evdәn çıxmalısan. Mәhkәmә işi gah mәnim xeyrimә kәsdi, gah da әksinә. Uzun çәk-çevirdәn sonra bir gün gәlib gördüm ki, ev әşyalarımı töküblәr bayıra.
Minbir әzab-әziyyәtlә, borc-xәrclә Bakıda mәskunlaşdıqları evdәn qanunsuz olaraq çıxarılma halları tәk Әnvәr xalanın yox, әksәr
qaçqınların әn yaralı yeriydi. Bu barәdә çoxlarının şikayәtini dinlәdik.
Yәqin ki, hüquq-mühafizә orqanları nә vaxtsa hәmin qaçqınların şikayәtlәrini araşdıracaq, әlindә müvafiq sәnәdi olanların Bakıda ermәnilәrdәn aldıqları evlәrin xәrcinin ödәnilmәsi üçün lazımi tәdbirlәr
görәcәklәr. İndisә әsas mәsәlә budur ki, Çaykәnddә vә digәr boşalmış kәndlәrdә yerlәşdirilәn әhaliyә normal iş vә hәyat şәraiti yaradılsın. Elә şәrait ki, qaçqınlar mәskunlaşa bilsinlәr.
Dörd il davam edәn köçhaköçә son qoyulsun.
Ba kı– Çay kәnd marş ru tu nun açıl ma sı ba rә dә çox dan qә rar
ve ril sә dә, indiyәcәn avtobusun üzünü görәn olmayıb. Kәndin bu başından o başına 8 km-dir. Mәktәblilәri dә dәrsә avtobus aparmalıdır.
O da yoxdur. Bu gün Çaykәnddә hәm orta mәktәb, hәm dә sәkkizillik mәktәb fәaliyyәt göstәrir. Acınacaqlı haldır ki, sәkkizillik mәktәbin şagirdlәri uçuq-sökük binada dәrs keçirlәr. Bu da valideynlәrdә
haqlı narazılıq doğurur.
Bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar uşaq geyimlәri xeyli bahalaşıb. Buna görә dә cari dәrs ilindә dövlәt tәrәfindәn hәr mәktәbliyә 200 manat mәblәğindә ödәnc (kompensasiya) nәzәrdә tutulub.
Amma çaykәndlilәr bu günәcәn o mәblәğin üzünü dә görmәyiblәr.
Kәnddә uşaq hәkimi yoxdur. Tibb mәntәqәsi, әczaxana dәrmanla zәif tәchiz olunub. Adicә yod da tapılmır. 1450 evdәn ibarәt
Çaykәnddә minlәrlә әhali yaşayır. Bu boyda kәndә cәmi bircә tәcili
yardım maşını ayrılıb ki, onun da işlәmәyә benzini yoxdur. Yaxınlıqda
isә müharibә gedir. Elan olunmamış, lakin qanlı-qadalı әsl müharibә.
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Kәndin şöbә milisi, baş serjant (baş çavuş – M.S.) Mehman Paşayev
yana-yana deyirdi ki, biz Vәtәn uğrunda ölümә gedirdik, di gәl
ki, maşınımızı doldurmağa yanacaq yoxdur. Niyә Çaykәndә
kifayәt qәdәr yanacaq fondu ayrılmır? Niyә Goranboydan gәtirilәn yaralı OMONçuları buradaca müalicә etmәyә, lazım
gәldikdә hәtta cәrrahiyyә әmәliyyatı aparmağa şәrait yaratmırlar? Axı, Xanlara, Gәncәyә çatdırınca yaralının vәziyyәti
ağırlaşır, bәzәn onun hәyatını xilas etmәk mümkün olmur...
Bәli, ürәkağrıdan vәziyyәtdir. Nәqliyyat yox, televizor işlәmir,
qәzet köşkü bağlıdır. Sanki dünyadan tәcrid olunub çaykәndlilәr. Yaxınlıqda digәr yaşayış mәntәqәlәrinin olduğunu isә bu başıbәlalı insanlara Goranboydan gәlәn güllә sәslәri xatırladır. Әliyalın xalq
atәşdәn sәksәnә-sәksәnә namәlum sabahını gözlәyir.
Ermәnilәr Çaykәnddәn köçәrkәn bir sıra evlәri qәsdәn yandırıb
gediblәr ki, türkә qalmasın. Ev bölgüsündә qismәtinә bu sayaq mәnzil düşәnlәr qapısız-pәncәrәsiz, döşәmәsiz evlәrdә yurd-yuva qurmağa mәcbur olublar. 11 nәfәrlik ailәnin başçısı İmmi Әsgәr qızı Әliyeva,
18 yaşlı qızını Çaykәnddә dәfn elәyәn Nәbi Mәmmәdov, әlil oğul atası Yәhya Quliyev, böyük ailә sahibi Muxtar Xudiyev vә başqaları mәnzil şәraitinin pisliyindәn gileylәndilәr. Tәbii ki, qarlı-çovğunlu qış
günlәrindә qapısız-pәncәrәsiz evlәrdә yaşamaq qeyri-mümkündür. Bir
yandan da odun-ocaq, yanacaq qәhәtdir. Camaat bildirdi ki, Xanlardan vә Gәncәdәn Çaykәndә qapı-pәncәrәlәri düzәltmәk üçün ustalar
göndәrilib. Lakin gәlәnlәr köçkünün dәrdinә ağlamır, öz cibinә işlәyir.
Çaykәnd üçün ayrılmış 110 ton yanacaqdan – daş kömür, neft vә salyarkadan (dizel yanacağı) hәlәlik xәbәr-әtәr yoxdur. İndiyәdәk 1450
evdәn cәmi 100-ünә qaz xәtti çәkilib. O da imkanı olanlara.
Veteran ailәsi olan Minayә Qәzәnfәr qızı Novruzova işsizlikdәn
şikayәtlәndi. Onun hәyat yoldaşı Әhmәd Rәhimov Ermәnistandan qovularkәn Noyemberyan rayonunun Körpülü kәndindә ağır yaralanıb,
aldığı xәsarәtdәn Sumqayıtda xәstәxanada vәfat edib. Böyüyü 10 ya147

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

şında olan üç uşaq ananın ümidinә qalıb. Ana isә işsizdir. Bәs, ailә
necә dolanmalıdır?!
Çaykәnd veteranlar şurasının sәdri, Әfqanıstan döyüşçüsü, II
qrup әlil Arif Әsgәrov, Azәrbaycan Qaçqınlar Cәmiyyәti Çaykәnd dayaq dәstәsinin sәdri Lәtif Abdullayev, Xanlar rayon baş mәşğulluq
mәrkәzindә әhalinin sosial müdafiәsi üzrә baş inspektor işlәyәn Sәttarxan Cabbarov, müharibә veteranları Musa Әliyev, Dursun Abbasov
vә başqaları bir sıra mühüm problemlәrdәn söhbәt açdılar. Dedilәr ki,
bu gün Çaykәnddә 100 nәfәr veteran yaşayır. Onlar heç bir
güzәştdәn istifadә edә bilmirlәr. Yaşlıların çoxu 4 ildir ki, tәqaüd almır. Kәnddә hamam yoxdur. Camaat әrzaq qıtlığından korluq çәkir, әt, makaron, vermişel, şirniyyat, kartof,
tәrәvәz vә s. tapılmır. Ayda adambaşına 250 qram qәnd, 250
qram da yağ verilir. Cavanlarçün iş yerlәri yoxdur. Bir sıra ailәlәrә ev verilsә dә, hәlәlik torpaq sahәsi ayrılmayıb. Әhaliyә mal-qara, qoyun-quzu verilmәliydi. Bu mәsәlә dә hәlәlik
get-gәlә salınır. Camaata çatacaq yardım pulundan sәs-soraq yoxdur.
Xatırladaq ki, köçürülmә zamanı bir incә mәtlәb unudulub: әhalinin region mәnsubiyyәti nәzәrә alınmayıb. Çaykәndә Ermәnistanın
Basarkeçәr, Krasnoselsk, Amasiya, Vedi, Zәngibasar, Mehri, Yeğeqnadzor rayonlarından, hәtta Yerevan şәhәrindәn gәlmiş qaçqın ailәlәri köçürülüb. Halbuki müxtәlif adәt-әnәnәlәrә malik dağ vә aran
camaatını bir-birinә qarışdırmaqdansa, konkret bir zonanın adamlarını bir kәndә köçürmәk daha mәqsәdәuyğun olardı.
Çaykәnddә bütün әhali cәngavәr ruhludur. Hamısı Vәtәn uğrunda sәngәrdә durmağa hazırdır. Elә ağsaqqal Әsgәrxan Hacıyevin ayrılıq mәqamında dediklәri dә bununla bağlıydı. Dedi: –“Qızım, Bakıya de,
bizә yaraq göndәrsinlәr, gedәk Qarabağda, Goranboyda, Naxçıvanda
torpa ğı mı zı qo ru yaq. Әr zaq- fi lan boş söh bәt dir. Bizә silah versinlәr ki, hәm özümüzü qoruyaq, hәm dә әtraf kәndlәrә dayaq olaq!..”
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Belәcә, görüşüb ayrıldım çaykәndlilәrdәn. Yol boyu axar-baxarlı tәbiәt mәnzәrәlәrini – Toğananı, Ağsunu, Kamonu, Mixaylovkanı, Qoşabulağı, Hacıkәndi, Aşıqlını, Köşkünü seyr etdikcә qәlbimdә
Çaykәndin qayğılarını daşıyırdım. İnanırdım ki, әlaqәdar tәşkilatlar
müharibәnin әn qaynar nöqtәsindә yaşayan çaykәndli qardaş vә bacılarımızın dәrdinә bir әncam çәkәcәklәr.
“Millәt” qәzeti
17 yanvar 1992, sәh.8,
25 yanvar 1992, sәh.7
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NƏDƏN BAŞLAYAQ
Xalqımızın sabahından çox nigaranıq. Bu gün hәr bir azәrbaycanlı tәk özünün, ailәsinin yox, bütün millәtin qayğılarıyla yaşayır, xalqının sabahını düşünür. Nәhayәt başa düşmüşük ki, bütövlükdә
millәtin qismәtinә düşәn taledәn onun hәr bir oğluna, qızına da pay
düşür: nurlu taledәn–tәrәqqi, yüksәliş, xoş günlәr; acı qismәtdәn –
dәrd-әlәm. Son dörd ilin ictimai-siyasi hadisәlәri bu hәqiqәti dönәdönә isbata yetirib.
Bu gün milli birliyә, milli hәmrәyliyә can atırıq. Dolaşıb qaldığımız problemlәr çoxluğunda kәlәfin ucunu tapmağa çalışırıq. Nәdәn
başlayaq? Necә edәk ki, dünәnki sәhvlәrimizdәn yaxa qurtaraq, sabahımızı möhkәm sosial-iqtisadi-siyasi tәmәl üzәrindә quraq? Elә bu mәqamda gül balalarımız gәlir göz önünә. Gәlir vә xatırladır ki,
övladlarımızın tәlim-tәrbiyәsindәn başlamalıyıq. Çünki xalqın sabahını onlar müәyyәnlәşdirәcәk–bu gün parta arxasında oturan şagirdlәr.
Әgәr biz orta tәhsil illәrindә övladlarımıza dәrin milli mәnәviyyat aşılamasaq, onlara әsl tariximizi, әdәbiyyatımızı öyrәtmәsәk, dәqiq elmlәr sahәsindә dәrin biliklәr vermәsәk sabahımızdan necә arxayın ola
bilәrik? Ana dilini kamil bilmәyәn, vәtәninin coğrafiyasından bixәbәr
qalan, doğma mәdәniyyәtinә bәlәd olmayan şagirddәn nә gözlәyә bilәrik? Dәrd burasındadır ki, düz 10 il rus dilini, 6-7 il xarici dili tәdris
edәn mәktәblәrimiz hәmin dillәri әksәr şagirdlәrә heç gündәlik 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.
Dәrsliklәrin ideya vә mәzmunca günün tәlәblәrinә cavab vermәmәsi bir yana qalsın, sayca az olması, çatışmaması son illәr tәhsil
prosesinә daha ağır zәrbә vurur. Keçәn dәrs ilindә orta mәktәblәrimizdәn birinә getmişdim. Şagirdlәrlә söhbәt edirdim. IX sinifdә oxuyan
Rövşәn adlı bir oğlan bildirdi ki, sinifdә cәmi 4 dәnә “Cәbr” dәrsliyi
var. Şagirdlәr elә bil bu sözә bәnd idilәr. Hәrәsi bir yandan gileylәnmәyә başladı. Mәlum oldu ki, VI sinifdә “Rus dili”, V sinifdә “İngilis
dili” vә “Coğrafiya”, VIII sinifdә “Әdәbiyyat” vә “Azәrbaycan tarixi”,
IV sinifdә “Riyaziyyat”, VII sinifdә “Kimya” vә “Azәrbaycan dili” dәrsliklәri çatışmır. I sinifdә oxuyan Nәrgiz “Ana dili” kitabım yoxdur”,- deyәndә lap sarsıldım. Axı, I sinifdә tәhsilin tәmәl daşları qoyulur. “Ana
dili” kitabı olmayan körpә ana dilini necә öyrәnәcәk? Yaxud 4 әdәd
“Cәbr” dәrsliyi ilә 30-40 şagird riyazi biliklәri hansı sәviyyәdә mәnimsәyә bilәr? Min tәәssüf ki, bu hal bütün mәktәblәrimiz üçün xarakterikdir. Son illәrdә dövlәtimizin özünü doğrultmayan bir sıra
proqramları kimi, mәktәb islahatı da acı nәticәlәrini verib.
Yeni dәrs ili әrәfәsindә tәcrübәli pedaqoqlarımızdan biriylә –
Bakı şәhәrindәki 102 nömrәli orta mәktәbin tәlim-tәrbiyә işlәri üzrә
direktor müavini Eldar Cәfәrovla ümumi dәrdlәrimizdәn danışırdıq.
– Sizin mәktәbin kitabxanasındakı dәrsliklәrin sayı şagirdlәrin
sayı ilә müvafiq gәlirmi? Bu il almalı olduğunuz yeni dәrsliklәri aldınızmı?- suallarıma o belә cavab verdi.
– Dәrsliklәrin pulsuz verilmәsi qәrarı mәktәbi bir sıra
çәtinliklәrlә üzlәşdirib. Xüsusilә Azәrbaycan bölmәsindә
dәrsliklәr çatışmır. Halbuki rus bölmәsi üçün hәr bir mәktәbdә dәrsliklәrin sayı bәzәn şagirdlәrin sayından xeyli çox, bәzәnsә iki dәfә artıq olur. Son illәrin hadisәlәri ilә bağlı,
şәhәrimizin bütün mәktәblәrindә olduğu kimi, bizim 102
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nömrәli mәktәbdә dә Azәrbaycan bölmәsi fәaliyyәt göstәrmәyә başlayıb. Tәәssüflәr olsun ki, Azәrbaycan bölmәsindәki hәr sinfin dәrsliklә tәminatı I rübün sonuna kimi ancaq hәll
olunur. Budur yeni dәrs ili qapını kәsib, 28 nәfәr III sinif şagirdi üçün hәlә ki, bir dәnә dә kitab almamışıq.
Son 2-3 ildә Azәrbaycan dilinin hәqiqәtәn dövlәt dilinә
çevrilmәsi haqqında uzun-uzadı söhbәtlәrin şahidiyik. Әvvәla, gәlin görәk bunun üçün әmәli olaraq nә iş görülüb? Yәqin
etiraz etmәzsiniz ki, çox az. İkincisi dә, bu mәsәlә ilә mәşğul
olan şәxslәr ilk növbәdә mәktәblәrimizin Azәrbaycan bölmәsinin kitab tәchizatrı ilә maraqlansaydılar daha yaxşı olardı.
Bu, vacib mәsәlәdir. Çünki son illәrdә eyni ailәdәn gәlib hәr
iki bölmәdә oxuyan uşaqların sayı artıb. Rus bölmәsinin
dәrsliklә gen-bol tәmin olunduğunu valideynlәr açıq-aşkar
hiss edirlәr. Bәzilәri övladlarını Azәrbaycan bölmәsinә qoyduqları üçün peşimançılıq çәkirlәr. Çünki bütün ata-analar
istәyir ki, övladı oxusun. Oxumaq üçünsә dәrslik çatışmır...
Bәli, dәrslik çatışmır. Bu çox ciddi mәsәlәdir. Lakin dәrdimiz bir
budurmu?.. Yaxşı bilirik ki, ümumiyyәtlә tәhsil sistemi, dәrsliklәr hәmişә dövlәtin siyasi ab-havasını özündә әks etdirib. Elә son 70 ildә istifadә etdiyimiz dәrsliklәr dә hәmişә bu prinsiplә hazırlanıb. Lakin son
illәr hәyatımızda dәrin ictimai-siyasi dәyişikliklәr baş verib. Dәrsliklәrimiz isә necә vardısa, elәcә dә qalıb. Bu da mәktәblәrimiz vә müәllimlәrimiz qarşısında әlavә çәtinliklәr yaradır. Hәyatdan, gündәlik
mәtbuatdan aldığı mәlumatla uyğun gәlmәyәn elmi biliklәr şagirdi
çaş-baş vәziyyәtdә qoyur. Onun dәrsә, mәktәbә, müәllimә inamını
azaldır. Yaradıcı, tәcrübәli müәllimlәrimiz hәmin mövzuları müasir baxımdan tәdris edir vә ya bu günә münasib mövzu ilә әvәz edirlәr. Lakin nәzәrә almaq lazımdır ki, heç dә bütün müәllimlәrimiz yüksәk
sәviyyәli hazırlığa malik deyildirlәr, bәzilәri dәrslikdәn kәnara çıxmağı qәtiyyәn bacarmır.
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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, mәktәblәrdә tariximizin tәdrisinә lazımi diqqәt yetirilmәmәsi hamımızın yaralı yerimizdir. Son illәr mәtbuatda, radio vә televiziyada, elmi dairәlәrdә bu barәdә söhbәtlәr baş alıb gedir.
Amma nә fayda, ortada bir şey yoxdur. Hәlә dә xalq Azәrbaycan
Elmlәr Akademiyasının hazırlayacağı 9 cildlik “Azәrbaycan tarixi”nin
yolunu intizarla gözlәyir. Di gәl, tarixçi alimlәrimiz ümumi rәyә gәlib,
mübahisәlәrә son qoya bilmirlәr. İllәrsә gözlәmir, nәsillәr bir-birini
әvәz edir. Yetişmәkdә olan gәnc nәsil öz tarixindәn xәbәrsiz qalır.
Müsahibim bu fәnnin tәdrisiylә bağlı maraqlı fakt danışdı.
Bakı mәktәblәrindәn birindә iki il әvvәl Azәrbaycan tarixini tәdris edәn bir müәllim varmış. Milliyyәtcә rus imiş. 25
yaşlı bu gәnc müәllim Rusiyada doğulub, hәrbçi ailәsindәndir. Atasının xidmәti ilә әlaqәdar Yerevanda tәhsil alıb. 1988ci il hadisәlәri ilә bağlı ailә Bakıya köçüb. Eldar müәllim mәnә
sual verdi ki, Azәrbaycan, onun tarixi vә Azәrbaycan xalqının adәt-әnәnәsi ilә heç bir bağlılığı, mәlumatı olmayan müәllim, indiki yararsız dәrsliklә bu fәnni necә tәdris edә bilәr?
Hazırda Bakı mәktәblәrinin rus bölmәsi üçün tarix müәllimlәri çatışmadığını qeyd edәn hәmsöhbәtim yana-yana
dedi ki, bu gün rus bölmәsindә oxuyan şagirdlәrin 85-90 faizinin azәrbaycanlı balaları olduğunu unutmamalıyıq. Vә öz
tarixini bilmәk onların hәr birinin müqәddәs borcudur!
Mәncә, indiki dövrdә humanitar elmlәri tәdris edәn müәllimlәrin üzәrinә daha böyük mәsuliyyәt düşür. O mәnada ki, hәmin fәnlәr
şagirdlәrә birbaşa milli mәnәviyyat, milli ruh aşılayır. Onları konkret bir
millәtin nümayәndәsi kimi formalaşdırır. Gizli deyil ki, rus tәhsili alanlar daha çox rus kimi düşünür vә mühakimә yürüdür, onların davranışında vә hәyat tәrzindә rus xarakterinә meyllilik nәzәrә çarpır.
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Әlbәttә, burada müәllimlәrin kimliyindәn, yәni bilik, sәriştә vә vicdanından, elәcә dә milli mәnsubiyyәtindәn çox şey asılıdır.
Eyni qaydada azәrbaycanca tәhsil alanlarda da azәrbaycanlı düşüncә tәrzi, psixologiyası, xarakteri daha güclü olur. Çünki tәhsil prosesi yalnız bilik vermәklә mәhdudlaşmır, o hәm dә şagirdә milli
mәnәviyyat aşılayır.
Bu sahәdә “Әdәbiyyat” fәnninin xüsusi rolu var. Amma heyf ki,
iftixara layiq әdәbiyyatımızı da ideya vә mәzmunca köhnәlmiş dәrsliklәrlә tәdris edir, çox görkәmli şair vә yazıçılarımız , tәnqidçilәrimiz
barәdә şagirdlәrә yanlış mәlumatlar vermәkdә davam edirik.
Bu gün partiyanın (Sov.İKP nәzәrdә tutulur – M.S.), Leninin,
Oktyabr inqilabının tәrәnnümünә hәsr olunmuş bәdii әsәrlәrin dәrsliklәrdәn çıxarılması vaxtı çatmışdır. Yalançı beynәlmilәlçilikdәn dәm
vuran, Şaumyanı, Kirovu, XI Qızıl Ordunu qәhrәman kimi tәqdim vә
mәdh edәn şeir, hekayә vә seçmә mәtnlәr “Ana dili” , “Azәrbaycan dili” , “Әdәbiyyat” vә “Rus dili” dәrsliklәrindәn çıxarılmalı, yerinә indiyәdәk “әksinqilabçı”, “müsavatçı”, “pantürkist” kimi damğalanmış
Azәrbaycan әdiblәrinin yaratdığı әsl bәdii әsәrlәr salınmalıdır. Böyümәkdә olan gәnc nәslә imkan yaratmalıyıq ki, әdәbiyyatımız vә mәdәniyyәtimizlә dәrindәn tanış olsun.
Bu gün respublikamızda dәrslik mәsәlәsi әn kәskin problemlәrdәn biridir. Dәrsliklәr hәm kәmiyyәtcә azdır, hәm dә keyfiyyәtcә tәzәlәnmәlidir. Ölkәdәki kağız qıtlığı, poliqrafiya sәnayemizin zәifliyi, son
illәr kağızın qiymәtinin vә mәtbәә xәrclәrinin durmadan artması vәziyyәti daha da gәrginlәşdirmişdir. Respublika Xalq Tәhsili Nazirliyinin, Azәrbaycan Dövlәt Mәtbuat Komitәsinin, “Maarif” nәşriyyatının
әmәkdaşlarıyla söhbәtlәrimizdәn bir daha aydın oldu ki, ancaq 19931994-cü dәrs ili üçün tәzә dәrsliklәr verә bilәcәklәr. Çünki bizim şәraitdә hәr bir dәrsliyin sifariş verilmәsindәn çap olunmasınadәk әn
azı 3 il vaxt tәlәb olunur.
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Belәliklә, xalqımızın sabahkı taleyi, millәtimizin gәlәcәk tәrәqqisi üçün çox mühüm ictimai-siyasi vә sosial әhәmiyyәtә malik olan
yeni dәrsliklәri hәlә 3 il dә gözlәmәliyik. İnanmaq istәyirik ki, yeni
dәrsliklәr köhnә sәhvlәrdәn azad olunacaqlar. Xüsusilә, ibtidai sinif
dәrsliklәri, “Ana dili” vә “Azәrbaycan dili” kitabları üçün seçilmiş
mәtnlәr balalarımıza yüksәk milli-mәnәvi hisslәr, bәşәri ideallar aşılayacaq, yalançı beynәlmilәlçilikdәn xilas olacaq. Çünki hәr şey ibtidadan başlanır.
Zaman dövr edir, siyasәt dәyişir, xalq isә o zaman millәt olur ki,
tarixin axarında әrimir, öz milli simasını qoruyub saxlaya bilir. Dünya
belә gәlib, belә dә gedәcәk. Ötәri siyasi ab-hava vә rejimlәrә uyub
tәhsilimizi, elmimizi siyasәtә uyğunlaşdırmaqdansa öz milli varlığımıza, kökümüzә, real tariximizә söykәnsәk daha ahәngdar inkişaf edәr,
güclü olarıq. Biz tәhsillә bağlı problemlәrimizi hәll etmәsәk heç bir iqtisadi islahat, heç bir xarici dövlәtlә әlaqәlәrin genişlәnmәsi, heç bir
siyasi dәyişiklik özü özlüyündә xalqımız üçün arzu olunan sәmәrәni
verә bilmәz. Millәtimizin tәrәqqisini istәyiriksә, tәhsil sistemindәn başlamalıyıq!
“Hikmәt” qәzeti
18 oktyabr 1991-ci il, sәh.7
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AZSAYLI XALQLARA QAYĞI
Azәrbaycan Elmi Tәdqiqat Pedaqoji Elmlәr İnstitutundan “Azsaylı xalqların ana dillәrinin öyrәnilmәsi” probleminә hәsr olunmuş “Dәyirmi masa”ya dәvәt alanda bu xoş
mәramın hәyata keçirilmәsi sahәsindә mühüm addımların
atıldığına sevindim. Xalqımın humanizminә vә indi gözdәn
düşmüş beynәlmilәlçiliyinә ürәyimdә bir daha yәqinlik hasil
etdim. Millәtimin bu keyfiyyәtlәri bütün zamanlarda iftixara
layiqdir, bir şәrtlә: o dәrәcәdә beynәlmilәlçi olaq ki, özümüzü unutmayaq!
“Dәyirmi masa”da respublikanın 16 rayonundan – Lәnkәran, Masallı, Lerik, Astara, Qusar, Quba, Saatlı, Qәbәlә,
Oğuz, Beylәqan, Yevlax, Qax, Zaqatala, Balakәn vә Şamaxıdan gәlmiş nümayәndәlәr, azsaylı xalqların qabaqcıl ziyalıları iştirak edirdilәr. Tәәssüf ki, Laçın, Kәlbәcәr, Qubadlı,
Naxçıvan kimi sәrhәdyanı rayonlarda ermәni quldurlarının
tәxribatları nәticәsindә yaranmış ağır vәziyyәtlә әlaqәdar
dәyirmi masaya o bölgәlәrdәn dәvәt olunmuş nümayәndәlәr
gәlә bilmәmişdilәr.
Tәdbirdә Azәrbaycan EA Nәsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Ağamusa Axundov, institutun dil
әlaqәlәri şöbәsinin müdiri, filologiya elmlәri namizәdi Novruzәli Mәmmәdov, Azәrbaycan Sәnaye Universitetinin әmәkdaşlarından Hamlet Hüseynov, respublika Tәhsil Cәmiyyәti
İdarә Heyәtinin üzvü Hikmәt Mәmmәdov, M.F.Axundov adına Azәrbaycan Pedaqoji Rus Dili Әdәbiyyatı İnstitutunun dosenti Yafәz Әhmәdov, Xalq Tәhsili Komitәsindәn Nәcәf
Nәcәfov, “Maarif” nәşriyyatından azsaylı xalqların dillәri üz156
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rә şöbә müdiri İnqilab Süleymanov vә başqaları iştirak edirdilәr.
“Dәyirmi masa”nı institutun direktoru, pedaqogika elmlәri namizәdi Zahid Qaralov açaraq bildirdi ki, bu elmi-tәdqiqat ocağında
“Azsaylı xalqların ana dillәrinin öyrәnilmәsi” probleminә hәsr olunmuş
ilk tәdbir zamanı irәli sürülmüş tәkliflәr dönә-dönә nәzәrdәn keçirilib,
maraqlı mülahizәlәrdәn istifadә edilib. O qeyd etdi ki, ölkәmiz çoxmillәtlidir, burada müxtәlif xalqların nümayәndәlәri yaşayır. Tez-tez
deyirik ki, gücümüz çoxluqdadır. Lakin bu günәcәn heç kәs SSRİ-dә
yaşayan xalqların dәqiq sayını bilmir. İstisnasız olaraq bütün xalqlarda milli şüurun oyandığı indiki dövrdә bunu dәqiqlәşdirmәk vacibdir.
Bizim institut respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların mәdәniyyәtlәrinin, ilk növbәdә dillәrinin qorunub nәsildәn-nәslә ötürülmәsi sahәsindә bir sıra tәdbirlәr hәyata keçirir.
Sonra tәdbir iştirakçıları müzakirәyә dәvәt olundular. Öncә
Az.ETPEİ-nin azsaylı xalqların dillәrinin tәdrisi metodikası laboratoriyasının müdiri Tofiq Seyidov çıxış etdi:
– Laboratoriyamız 1989-cu ilin oktyabr ayından işә başlayıbdır.
Bu müddәtdә bir neçә dәfә Ümumittifaq seminar-müşavirәlәrindә iştirak etmişik. Hazırda bizdә tat, udin, türk vә kürd dillәri üzrә elmi
әmәkdaşlar fәaliyyәt göstәrir. Qәrara almışıq ki, ilk növbәdә Azәrbaycanda yaşayan azsaylı xalqların dillәrinin tәlimi problemilә әlaqәdar
hәmin xalqların öz rәyini öyrәnәk. Bu istiqamәtdә xeyli sorğu aparmış,
görüşlәr keçirmişik.
Ötәn müddәtdә talış, udin, kürd, tat, lәzgi vә türk dillәri üzrә
13 adda dәrs vәsaiti yaradılıbdır. Bu sahәdә laboratoriyamızın işinә
cәlb etdiyimiz 24 nәfәr kәnar elmi müxbirin böyük zәhmәti vardır. İşimizin sәmәrәliliyi naminә biz әtrafımıza alimlәrin, azsaylı xalqların ziyalı nümayәndәlәrinin cәlb edilmәsini davam etdiririk. Kürd
Mәdәniyyәt Mәrkәzinin sәdri Әhmәd Apiyevin işә qoşulması kürd dili
proqramının hazırlanıb yerlәrә göndәrilmәsi mәsәlәsini hәll etdi. Lәz157
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gi yazıçısı Zabit Rizvanovun, Qusar rayon xalq tәhsili şöbәsinin metodisti Rasim Mәmmәdovun vә professor Әli Musayevin yaxından kömәkliyi ilә lәzgi dili proqramı tәrtib olunmuş, “Lәzgicә-azәrbaycanca-rusca
lüğәt” hazırlanmışdır. Türk dili proqramı neçә aylardır ki, nәşriyyatdadır. Talış, tat vә türk dillәri üzrә metodik tövsiyәlәr, dәrslik vә әlifba kitabları da öz çapını gözlәyir.
İllәr boyu kürd dili dәrsliklәri Yerevanda, lәzgi-avar dillәri dәrsliklәri Mahaçqalada hazırlanmışdır. İndәn belә bu dәrsliklәrin hamısını Azәrbaycanda hazırlayıb çap etdirmәk fikrindәyik. Mahaçqaladakı
elmi-tәdqiqat institutu ilә yaxşı әlaqәlәrimiz var. Orada yaşayan Dәrbәnd zonası azәrbaycanlıları üçün dәrsliklәrin hazırlanmasında bizim
nümayәndәlәr iştirak edirlәr. Biz isә lәzgi, avar vә saxur dillәri üzrә regional dәrsliklәrin hazırlanması işinә dağıstanlı yoldaşları cәlb edәcәyik.
İbrahim Tağıyev (Masallı rayonu, Hişkәdәrә kәndi, tarix-diyarşünaslıq muzeyinin direktoru):
– Mәn biologiya müәllimiyәm, özüm dә 48 ildir ki, muzey direktoruyam. 1929-cu ildә mәktәbә gedәndә talış dilindә dәrsә başlamışam. 1936-cı ilәdәk Lәnkәran Pedaqoji Mәktәbindә talışca dәrs
keçmişәm. Sonra mәktәblәrimiz Azәrbaycan dilli oldu. Әvvәllәr Lәnkәranda bir üzü talış, bir üzü azәrbaycanca “Sә-talış” vә “Yeni hәyat”
qәzetlәri nәşr olunurdu. Bilirsiniz, elә söz, elә fikir var ki, onu talışca
tam ifadә etmәk olmur. Yaxşı olar ki, Azәrbaycan talışlarına hәr iki dil
paralel öyrәdilsin. Bizlәrdәn heç kәs ayrı respublika olmaq iddiasında
deyil. Ağıllı adamlar bu tәmәnnada olmaz, ola da bilmәz. Amma dilin
itmәyi qanuna uyğun gәlmir. Burada iştirak edәn alimlәrdәn xahişim
budur ki, talış dilinin yaşamasına kömәk etsinlәr.
Z.Qaralov: – Bir halda ki, mәsәlә nәzәri sәviyyәdәn çıxıb,
әmәli müstәviyә keçib, gәlin hazır әmәli tәkliflәri müzakirә edәk. Bugünki “Dәyimi masa”da problemin qoyuluşu baxımından fikir müba158
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dilәmizi bir mәcrada aparmaq mәqsәdilә Sizin diqqәtinizi aşağıdakı
suallara cәlb edirәm:
1. Azsaylı xalqların ana dilinin ümumtәhsil mәktәblәrindә bir
fәnn kimi tәdrisinә neçәnci sinifdәn başlamağı vә bu işi neçәnci sinfә kimi davam etdirmәyi mәqsәdәuyğun hesab edirsiniz? Tәdris planında hәftәlik saatların miqdarına münasibәtiniz necәdir?
2. Savad tәliminә hansı sinifdәn başlamağı lazım bilirsiniz?
3. Azsaylı xalqların nümayәndәlәrinin yığcam halda yaşamadıqları әrazilәrdә onların ana dillәrinin öyrәdilmәsi işini necә hәyata keçirmәyi tövsiyә edәrdiniz?
4. Müxtәlif dialektlәri olan dillәr (mәsәlәn: talış, tat vә s. ) üzrә dәrs vәsaitlәrini necә hazırlamağı tövsiyә edәrdiniz?
5. Bu dillәrin tәdrisi ilә mәşğul olan pedaqoji kadrların tәkmillәşdirilmәsinin hansı yollarını tәklif edә bilәrsiniz?
Cavanşir Salayev (Astara rayonu, Talış Mәdәniyyәt Mәrkәzinin sәdri):
– Bizdә talış dili ancaq I sinifdә keçilir, özü dә hәftәdә 2 saat.
Lәnkәranda isә IV sinfәdәk keçirlәr. Mәn istәyirәm ki, respublikada
vahid fikir, vahid göstәriş olsun.
Z.Qaralov: – Biz proqramı hazırlayanda talış dilinin tәdrisini IX
sinfәdәk nәzәrdә tutmuşuq. Arzu edәnlәr isә tәdrisi hәtta XI sinfә qәdәr davam etdirә bilәrlәr.
Abdulla Qalayev (Balakәn rayonu, Şahmur kәnd mәktәbinin
direktoru):
– Respublikada yaşayan azsaylı xalqların dillәrinin tәdrisi sevincә sәbәb olub. Bu xalqlardan biri dә avar xalqıdır. Balakәndә 12 müәllim avar dilini tәdris edir. Yeri gәlmişkәn qeyd etmәk istәyirәm ki,
avar dilinin rayonumuzda tәdrisindәn söhbәt gedәndә, әvvәlcә avar
valideynlәr özlәri buna etiraz etdilәr ki, uşaqlarımız üçün çәtin ola159
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caq. Çünki onsuz da tәdris proqramı ağırdır, üstәlik avar dilinә dә әlavә vaxt ayrılsa, çәtin olacaq.
Azәrbaycan dili çox şirin dildir. Biz Azәrbaycan xalqının dilini,
adәt-әnәnәsini sevirik, musiqimiz Azәrbaycan musiqisiylә birgә inkişaf edir. Mәktәbimiz dә beynәlmilәldir. İlk vaxtlar avar dilini tәdris edә
bilәcәk kadrlarımız yox idi. Mahaçqala ilә әlaqә saxladıq. Orada avar
vә rus dillәrini tәdris edәn ixtisaslı hәmkәndlilәrimiz qayıdıb gәldilәr.
Hazırda Balakәndә 18 sinifdә avar dili tәdris olunur. Lakin bәzi mәktәblәrdә hәlә ki, ixtisaslı müәllimlәr dәrs demir, çalışırıq ki, bu sahәdә kadrlar yetişdirәk. Dağıstan Xalq Tәhsili Komitәsiylә әlaqә
saxlayırıq. Onlar bizә pulsuz dәrslik verirlәr. Mәktәbimizin mәzunlarından bir neçәsi Buynakski şәhәrindә müsabiqәdәnkәnar mәktәbә qәbul olunmuşdur. Tәklifim budur ki, avar dilinin tәdrisinә hәftәdә 2 saat
yox, 3 saat ayrılsın vә tәdris müddәti XI sinfәdәk davam etdirilsin.
Dәrsliklәr isә mütlәq Bakıda hazırlansın.
Kәrim Kәrimov (Respublika Müәllimlәri Tәkmillәşdirmә İnstitutunun әmәkdaşı, filologiya elmlәri namizәdi):
– Yoldaşlar, ixtisasartırma üçün kadrları Mahaçqalaya göndәrәcәyik, yoxsa burada tәkmillәşdirәcәyik?
Z.Qaralov: – Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların dillәri
artıq tәdris olunur. Ona görә dә müvafiq kadrların ixtisas artırması ilә
gәrәk sizin institut mәşğul olsun, Kәrim müәllim.
Rasim Mәmmәdov (Qusar rayonu, xalq tәhsili şöbәsinin metodisti):
– Rayonumuzda lәzgi dili 1963-1964-cü ildәn etibarәn tәdris
olunur. Mәktәblәrimizdә isә I-V siniflәrdә bu dil keçilir. Dәrsliklәri isә
hәlә ki, Dağıstandan gәtiririk. Bu yolverilmәzdir. Hazırda bizim әmәkdaşlar I-IV siniflәr üçün yeni proqram hazırlayırlar. Hәmin proqrama
әsasәn dәrslik dә hazırlayacağıq. O gün Vartaşendәn (indiki Oğuz rayonu – M.S.) bir yoldaş gәlib deyir ki, eyni proqramı birinci sinifdә dә,
160
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beşincidә dә, doqquzuncu sinifdә dә keçirik. Belә olmaz. Proqram mәsәlәsini tәcili hәll etmәliyik.
Yaxşı olardı ki, azsaylı xalqların dillәrinin tәdrisinә hazırlıq sinfindәn başlanaydı. Әvvәlcә uşaqlar düzgün tәlәffüz qaydalarını öyrәnәydilәr, sonra isә yazıb-oxumağı.
Xalid Taştanov (Saatlı rayonu, xalq tәhsili şöbәsinin inspektoru):
– Mesxeti türklәri tarixәn dil cәhәtcә Türkiyәdәn bir qәdәr uzaq
olub, Azәrbaycanla daha yaxın olub. Bu gün Azәrbaycan xalqı bizә
yaxından kömәk edir. Doğma dilimizdә tәdrisә dә imkan yaradır, amma iş bir qәdәr lәng gedir. Bizim mesxeti türklәrinin öz dilindә dәrs
keçmәsi çox çәtindir. Şagirdlәrә 4 dil öyrәnmәk çәtin olacaqdır. Gәlin
işә I sinifdәn başlayaq, fakültәtiv mәşğәlәlәrdәn istifadә edәk. Saatlı
vә Sabirabad rayonlarında kompakt halda yaşayan (müvafiq surәtdә
15 min vә 10 min) mesxeti türklәri üçün 3 aylıq kurslar açmaq lazımdır. Bunu elә indi dә tәşkil etmәk olar. Vaxtilә Gürcüstanda “Adıgün”
kolxoz-sovxoz teatrı olub, indi ölüb-gedib. Yaxşı olar ki, milli teatrımızı dirçәldәk, qәzet buraxaq. Elmi-mәdәni mәrkәzlәr yaratmaq lazımdır. Azәrbaycanda heç olmazsa, türk dilindә texnikum açılmalıdır.
Hazırda bu respublikada 70 min mesxeti türkü yaşayır, Rusiyaya gedәnlәr dә hamısı köçüb Azәrbaycana gәlir. Çox sağ olun, doğma dilimizi yaşatmaqda bizә kömәk edirsiniz, xahiş edirik qәzet açılmasına
da kömәk edәsiniz. Qoy bizdәn tarix vә әdәbiyyat elmlәri üzrә aspiranturaya kadrlar götürsünlәr. Әgәr bizә radio vә televiziyada öz dilimizdә verilişlәr üçün vaxt ayrılmasa dilimizi inkişaf etdirә bilmәrik.
T.Seyidov: – Xalid müәllim, qeyd etdiniz ki, mesxeti türklәrinin dili Türkiyәnin rәsmi dövlәt dili deyil, bu halda siz hansı dilin tәdrisini mәslәhәt bilirsiniz?
X.Taştanov: Öz lәhcәmizi saxlamaq istәyirik.
HAŞİYӘ: Çıxışçının tәklifi narazılıqla qarşılandı, müba161
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hisә doğurdu. Mötәbәr alimlәrimizdәn bir neçәsi tәdrisin dialekt әsasında qurulmasını qeyri-elmi, düzgün olmayan yol
hesab edәrәk etirazlarını bildirdilәr. Mübahisәlәri professor
Ağamusa Axundov kәsәrәk dedi:
– Biz, Nәsimi adına Dilçilik İnstitutunda mesxeti türklәrinin dilinin tәdqiqini plana daxil etmişik. Onların yaşadıqları yerlәrә nümayәndәlәr gedәcәk, mәsәlә elmi şәkildә öyrәnilәcәkdir.
Әhmәd Apiyev (“Ronayi” Kürd Mәdәniyyәt Mәrkәzinin sәdri):
– Dağa ona görә dağ deyirlәr ki, o dağdır. Әgәr biz xırdalanıb
dialektlәrә parçalansaq, yerimizdә heç nә qalmaz. Zahid müәllim, sizin institut tәrәfindәn azsaylı xalqlara, o cümlәdәn kürdlәrә qarşı bu
qәdәr qayğı minnәtdarlıq hissi doğurur. Dünyada 20 milyon kürd varsa, onun bir qismi dә Azәrbaycandadır. Mәncә, I sinifdә uşaq iki әlifbanı öyrәnә bilmәz, ona görә dә yaxşı olar ki, I sinifdә ancaq
Azәrbaycan dili öyrәnsin, kürdcә tәdris II sinifdәn başlanaraq VIII
sinfәdәk davam etdirilsin.
Әbülfәz Rәcәbov (M.Ә.Rәsulzadә adına BDU-nun professoru,
Azsaylı xalqlar şurasının sәdri):
– Moskvada mәrkәz yaradacaqlar ki, azsaylı xalqların problemlәrilә mәşğul olsun. Bu, yaramaz. Qarabağ bizimçün acı tәcrübәdir.
Dәrsliklәri Ermәnistandan alırdıq. Nәticә hamıya bәllidir. Mәn qәti surәtdә dәrslik importunun әleyhinәyәm. Çünki kәnarda hazırlanmış
dәrslikdә Azәrbaycanın spesifik xüsusiyyәtlәri öz әksini tapmayacaq,
ideya cәhәtcә hәmin kitablarda azәrbaycanlılıq olmayacaq. Azәrbaycanda yaşayan bütün azsaylı xalqlar üçün necә olur-olsun özümüz
dәrslik hazırlayıb öz respublikamızda çap elәmәliyik. Yoxsa, ağrısını
20 ildәn sonra çәkәrik. Elә Dağıstandan gәlәn kitab da Moskvanı vәsf
edәcәk, Baykalı tәsvir edәcәk, lakin orda şagird Bakı buruqlarını, Göy
gölün gözәlliyini, Lәnkәranın yaşıllığını görmәyәcәk.
Kadr mәsәlәsinin hәlli üçün yaxşı olar ki, Xarici Dillәr İnstitutun162
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da tәlәbәlәrә azsaylı xalqların dillәri әlavә dil kimi öyrәdilsin. Eyni zamanda V.İ.Lenin adına APİ-dә ayrıca fakültә açılsın. Bizdә talış dilinin
tәdqiqi beşillik plana salınıbdır.
Bir çәtinliyimiz dә bundan ibarәtdir ki, bәzi azsaylı xalqların
(mәsәlәn, talışın, tatın) әdәbiyyatı yoxdur. 3-4 ilә qrammatika hazırlamaq olar. Amma 3-4 ilә talış әdәbiyyatı hazırlamaq olmaz. Tәzә-tәzә şeir, hekayә yazanlar var, almanax hazırlayırıq, gәlәcәkdә
dәrsliklәrin tәrtibindә bu nümunәlәrdәn istifadә etmәk olar. Özüm talışam. 4 çap vәrәqi hәcmindә orfoqrafiya lüğәti hazırlamışıq. IX sinif
şagirdlәri üçün “Azәrbaycanca-talışca lüğәt” kitabı da bir ildir ki, nәşriyyatdadır.
Yerlәrdә azsaylı xalqların mәdәniyyәt mәrkәzlәrinin fәaliyyәtilә bağlı onu demәk istәyirәm ki, bәzi yoldaşların düşündüyü kimi orada heç dә çalıb-oynamaq olmayacaq, hәmin mәrkәzlәrdә tarix dә,
etnoqrafiya da öyrәnilәcәk.
Rafiq Kaşanlı (Azәrbaycan Mәdәniyyәt Fondu sәdrinin birinci
müavini):
– Bizim fәaliyyәtimizin әsas istiqamәtlәrindәn biri azsaylı xalqların problemlәrilә mәşğul olmaqdır. Sözsüz ki, 70 ildә yığılıb qalmış
problemlәri 1-2 gündә hәll etmәk olmaz.
Azәrbaycan Mәdәniyyәt Fondu lәzgi vә talış mәrkәzlәrinin mәdәniyyәt günlәrini keçirib. Ötәn dekabrda Belorusiyanın paytaxtı
Minsk şәhәrindә Azәrbaycan Mәdәniyyәti Günlәri keçirilәrkәn oraya
“Halay” talış kollektivini göndәrmişdik. Qәrara almışıq ki, respublikadakı bütün azsaylı xalqların mәdәniyyәt günlәrini, yaxud festivalını
keçirәk. İndiyәdәk biz o qәdәr beynәlmilәlçi olmuşuq ki, öz xalqımızı
unutmuşuq. Çox tәәssüflәr olsun ki, böyük qayğıyla yanaşdığımız azsaylı xalqların bәzilәrindәn hәrdәnbir şovinizm tәhlükәsi gәlir.
Әlirza Әliyev (Lәnkәran rayonu, xalq tәhsili şöbәsinin müdir
müavini, filologiya elmlәri namizәdi):
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– Mәn eyni zamanda Lәnkәran Mәdәniyyәt Mәrkәzinin sәdr
müaviniyәm. İstәrdik respublika Mәdәniyyәt Fondu ayrı-ayrı rayonlardakı azsaylı xalqların mәdәniyyәt mәrkәzlәri ilә müntәzәm әlaqә
saxlasın. Yaxşı olar ki, azsaylı xalqların yaşadığı әrazidә ibtidai tәhsil
milli dildә olsun. Talış dilinin tәdrisinә gәlincә, düzdür, talışların әdәbiyyatı hәlә yoxdur. Amma bu xalqın qәdim әdәbiyyatı, yәni folkloru
var, ondan istifadә etmәk olar. Talış әdәbi dilinә aparıcı xüsusiyyәtlәri
gәtirmәk lazımdır. Yoxsa, bir kәnddә işlәdilәn söz o biri kәndlәrdә başa düşülmür. Yaxşı olar ki, yerlәrdә pedaqoji institutların filialları açılsın. Bizi yada salan xalq tәhsili işçilәri vә jurnalistlәrdir, dövlәt isә
maraqlanmır.
T.Seyidov: – Әdәbiyyatı olmayan vә ya az olan xalqların dillәrinin tәdrisinin müddәtinin uzadılmasıyla bağlı demәk istәrdim ki,
mәsәlәn, udin dili üzrә nümunәlәr toplamaq olmur, folklor nümunәlәri toplayırlar ki, dәrsliklәrә salaq. Mәncә, hәmin dillәr hәlәlik 4 il şifahi keçilsә, bәsdir. Gәlәcәk üçün tәcrübә toplanar. Yuxarı siniflәrdә
udin dili tәdrisini fakültәtiv mәşğәlәlәrdә davam etdirәrik. Udin ziyalılar, ağsaqqallar özlәri belә qәrara gәliblәr. Yoxsa, dәrslik olmaya-olmaya müәllimin sinfә girib şagirdin vaxtını almağı düzgün deyil.
Yәhya Kәrimov (Azәrbaycan ETPEİ-nin direktor müavini, professor):
– İnstitutumuzda başladığımız bu iş bir ideyadan doğub: bir
dәfә Zahid müәllim dedi ki, tәlim-tәdrisdә milli konsepsiya olsun vә kiçik xalqlar öz ana dillәrini inkişaf etdirsinlәr. İndi bizim 2 proqramımız
olmalıdır: minimum vә maksimum proqramlar. Әvvәlcә sentyabra,
uzağı bir ilә qәdәr görmәli olduğumuz işlәri müәyyәnlәşdirmәliyik.
Bütün problemlәri bir-birinә qarışdırsaq, nazirlik dә pәrakәndә işlәyәcәk, heç nә dә hәll olunmayacaq.
Uşaq mәktәbәqәdәr dövrdә dә hazırlaşdırılmalıdır. Bәzi xalqlarda ailәnin bu sahәdәki rolu sıfır dәrәcәdәdir. Hazırlıq mәrhәlәsi üçün
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Rusiyada İnnokenti Vasilyev adlı bir alim xüsusi dәrslik hazırlayıbdır.
Bu metod bizim üçün dә sәrfәlidir. Belә bir vahid dәrsliyin nәşri mәtbәә imkanları baxımından daha realdır, nәinki 18 xalqa 18 dildә dәrslik çap olunması. Dәrsliklәrin hazırlanması prosesindә ardıcıllıq
gözlәnilmәli, hәr sonrakı sinfin dәrsliyi әvvәlkindә verilәn biliyi tamamlayıb, inkişaf etdirmәlidir. Dәrsliklәrin tәrtibindә millilik vә regional xüsusiyyәtlәr mütlәq olmalıdır, balalarımız üçün kitabları özümüz
tәrtib etmәliyik.
Kadr mәsәlәsini hәll etmәk üçün hәlәlik tat, lәzgi, saxur vә avar
dillәri üzrә müәllimlәr Dağıstanda tәkmillәşdirilmәli, talışlar Bakıya
toplanmalıdırlar. Gәlәcәkdә müәllim kadrlarının hamısını özümüz Bakıda hazırlamalıyıq.
Proqram vә dәrsliklәrin hazırlanmasını tezlәşdirmәk üçün elmi
müxbirlәrin sayını artırsaq, onlar da bir qәdәr fәallıq göstәrsәlәr, nәticә sәmәrәli olar.
Jora Köçәrli (Qәbәlә rayonu, Nic kәndi, müәllim):
– 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.
İslam Hәsәnov (Şamaxı, Mәlhәm kәnd orta mәktәbinin direktoru):
– 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, fәrqlәri qeyd edir). Belә kәskin dialekt
fәrqlәri olduğu halda, dәrs vәsaitlәri necә yaradılmalıdır? Bu barәdә
fikirlәşmәk lazımdır.
Әhmәd Qurbanov (Zaqatala, metodist-müәllim, filologiya elmlәri namizәdi):
– Zaqatalada 5 mәktәbdә saxur dilinin tәdris olunacağı nәzәrә alınmalı vә müvafiq dәrs vәsaitlәri yaradılmalıdır. Şәki rayonunun
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Qaynar vә digәr kәndlәrindә rutul xalqının nümayәndәlәri yaşayır.
Odur ki, rutul dilinin tәlimi barәdә dә tәdbir görülmәlidir.
“Dәyirmi masa” әtrafındakı söhbәt qızğın müzakirәlәr
şәraitindә keçdi. Tәdbirdә iştirak edәn müәllimlәr, alimlәr,
ziyalılar azsaylı xalqların qayğılarıyla bağlı әn müxtәlif problemlәri qaldırdılar, bir-birindәn maraqlı rәy vә tәkliflәrini bildirdilәr. Bu gün respublikamızda yaşayan 18-ә yaxın kiçik
xalqların dillәrinin tәdrisiylә bağlı çәtinliklәr araşdırıldı, arzular nәzәrә alındı. Belә xeyirxah vә mühüm bir işә başladığı
üçün Azәrbaycan ETPEİ-nin ünvanına dönә-dönә minnәtdarlıq sözlәri söylәnildi. İşin sәmәrәliliyi naminә dәyәrli tәşәbbüslәr, tәkliflәr irәli sürüldü. O da qeyd olundu ki, bir sıra
bәdxahlar Azәrbaycanda iğtişaş salmaq mәqsәdilә bu torpaqda mәskunlaşmış azsaylı xalqları öz milli müstәqilliklәri
uğrunda mübarizәyә qalxmağa tәhrik edir. Belә tәşәbbüslәr
nәticәsizdir vә olduqca tәhlükәlidir. Xüsusilә körpә qәlblәrdә, mәktәbli şüurunda bu sayaq toxumlar әkmәk son dәrәcә
ziyanlıdır. Müәllim gәrәk uşağa hәqiqәti başa salsın ki, onun
sabahından nigaran qalmasın. Genişqәlbli xalqımız bizimlә
bir torpaqda yaşayıb, eyni havadan nәfәs alan, eyni suyu içәn
hәr bir xalqın nümayәndәsinә öz doğma dilini, adәt-әnәnәsini qoruyub-yaşatmağa hәr cür şәrait yaradır. Hәmvәtәnlәrimiz dә öz növbәsindә gәrәk Azәrbaycan xalqının
böyüklüyünü qiymәtlәndirib, onun dayağına çevrilәlәr.
Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların qayğı vә
problemlәrinә diqqәt günü-gündәn artır. Rәsmi dövlәt idarәlәrindәn tutmuş müxtәlif elmi müәssisәlәrә, mәdәniyyәt
idarәlәrinә, mәtbu orqanlaradәk çoxsaylı idarә vә tәşkilatlar
bir torpaqda çiyin-çiyinә yaşayıb, birgә maddi nemәtlәr istehsal etdiyimiz kiçik xalqlara qayğıyla yanaşırlar. Son illәr
әksәr azsaylı xalqların toplu şәkildә yaşadıqları әrazilәrdә
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mәdәniyyәt mәrkәzlәri yaradılmışdır ki, bu da milli mәdәniyyәt 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.
Artıq beş ildir ki, Qusar rayonunun 85 ümumtәhsil mәktәbinin 80-dә lәzgi dili tәdris olunur. Quba rayonunun Digah, 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 olunur. Balakәn, Zaqatala zonasında yerlәşәn Şambul,
Meşәşambul, Xalatala, Qaysa, Qazbölük, Mazımçay, Qabaqçöl, Katex vә Şәrif kәnd mәktәblәrindә isә avar dili tәdris
edilir. Talışların yığcam yaşadıqları Masallı, Lәnkәran, Astara vә Lerik rayonlarında şagirdlәrә talış dili öyrәdilir. Respublikamıza Fәrqanәdәn pәnah gәtirmiş mesxeti türklәrinin
doğma dillәrindә oxuması mәsәlәsi dә diqqәt mәrkәzindәdir.
Әlbәttә, respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların hәll olunmamış problemlәri dә vardır. Lakin o problemlәr әsasәn bütün İttifaqda mövcud olan problemlәrdir ki, bu sahәdә hәr
hansı xalqı ayırıb “mәzlum, zillәt çәkәn” obrazında qәlәmә
vermәk düzgün deyildir.
“Azsaylı xalqların ana dillәrinin öyrәnilmәsi” probleminә hәsr olunmuş “Dәyirmi masa”da sәmәrәli fikir mübadilәsi aparıldı. İstәklәrlә imkanlar arasındakı tәnasüb
müәyyәnlәşdirildi. Tәbii ki, respublikamız üçün mühüm әhәmiyyәtә malik olan belә incә mәtlәblәrdә reallığı nәzәrә almaq vacibdir. Bizcә, işgüzar şәraitdә keçәn yığıncaqdan hamı
işgüzar әhval-ruhiyyә ilә qayıtdı.
“Yurddaş” qәzeti
26 iyun 1991-ci il, sәh. 6-7
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ƏLİFBAMIZ, TALEYİMİZ...
Ulu xalqımızın yazı mәdәniyyәti öz tarixi boyunca dönәdönә әlifba dәyişikliyinә mәruz qalıb. Tale belә gәtirib ki, biz
Azәrbaycan türklәri bu gün dә - XXI әsrin astanasında yenidәn әlifba problemi ilә üz-üzә dayanmışıq. Çünki hakim siyasi rejimin tәzyiqi ilә qәbul edәrәk әlli il işlәtdiyimiz kiril
әlifbası dilimizin sәs tәrkibini, inkişaf qanunauyğunluqlarını
әks etdirә bilmir. Millәtimizin adı, soyadlarımızın sonluğu kimi, kiril әlifbası da Stalin rejiminin Azәrbaycan xalqına verdiyi “töhfәlәr”dәndir.
Tәdqiqatçılar çoxdan aşkarlamışlar ki, eramızın әvvәllәrinәdәk oğuz türklәri mixi yazılardan, qәdim run, uyğur,
manixey әlifbalarından istifadә etmişlәr. VII әsrdә әrәb istilası nәticәsindә bütün türk xalqları kimi Azәrbaycan türklәri
dә әrәb әlifbasına keçmişlәr. Belәliklә dә, yazı mәdәniyyәtimiz tarixindә әn uzunömürlü әlifba fәaliyyәtә başlamışdır.
Min ildәn artıq bir dövrdә tarixi salnamәlәrimiz, elmi-әdәbibәdii irsimiz, qiymәtli tәrcümәlәr, qonşu dövlәtlәr arasındakı müxtәlif yazışmalar mәhz әrәb әlifbasında qәlәmә
alınmışdır. Әlifbanın ümumiliyi sayәsindә türk xalqları bir-birini asanlıqla oxuyub-anlamış, mәnәvi yaxınlıqlarını qoruyub saxlaya bilmişlәr. Әrәb әlifbasının dәyişdirilmәsi hәr
şeydәn öncә türk xalqlarını biri-birinә yadlaşdırmaq, unut168
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durmaq qәsdini güdmüşdür. Lakin dövrünün böyük ziyalısı
olan görkәmli şәxsiyyәtlәrimiz belә bu mühüm amili nәzәrdәn qa çır mış, doğ ma xal qın tә rәq qi si ni әrәb әlif ba sı nın
dә yiş dirilmәsindә görmüşlәr. Nәticәdә türk dünyası çox şey
itirmişdir. Azәrbaycan türklәrinә isә ikiqat zәrbә dәymişdir:
әvvәla, öz tarixi köklәrimizdәn, ulu babalarımızın qoyub getdiyi minillik mәdәni-mәnәvi irsimizdәn ayrı düşmüşük, ikincisi, şimalda yaşayan xalqımız cәnubda yaranan
әdәbiyyatdan xәbәrsizdir, cәnubda yaşayanlarsa şimaldakı
mәnәvi sәrvәtlәri oxuya bilmir.
Zaman-zaman içimizi göynәdәn әlifba problemi son iki
ildә milli özünüdәrkin nәticәsi kimi bütün kәskinliyi ilә meydana çıxmışdır. Tarixi әdalәti bәrpa etmәyin vaxtı çatmışdır.
Nәticәdә dövlәt tәrәfindәn rәsmi olaraq Әlifba komissiyası
yaradıldı. Mәtbuatda gedәn müzakirәlәrdә müxtәlif peşә sahiblәri, alimlәr, geniş xalq kütlәlәri iştirak edәrәk öz düşüncәlәrini, mülahizә vә tәkliflәrini bildirdilәr. Әlifba islahatı
istiqamәtindә atacağımız növbәti addımda latın qrafikası
әsaslı әlifbaya qayıdışın zәruriliyini qeyd edәnlәr çoxluq tәşkil etdilәr. Bәlkә dә bu, latının könüllü qәbul etdiyimiz yeganә әlifba olmasıyla әlaqәdardır?.. Hәr halda dünyanın beş
qitәsindә istifadә olunan latın әlifbasının mütәrәqqi cәhәtlәri
inkaredilmәzdir. Bu barәdә çox deyilib, çox yazılıbdır. Mәqsәdimiz heç dә әrәb vә latın әlifbalarını qarşı-qarşıya qoymaq
deyildir. Çünki bu gün latına qayıdışı labüd bildiyimiz kimi,
әrәb әlifbasını öyrәnmәyin dә zәrurәt olduğunu dәrk edirik.
Әlifba problemimizin hәlli yolları barәdә oxucularımıza mötәbәr mәlumat vermәk üçün respublika Ali Sovetinin Rәyasәt Heyәti yanında yeni Azәrbaycan әlifbasını hazırlayan xüsusi komissiyanın üzvü,
professor Kamal Abdullayevlә görüşdük. Azәrbaycan xalqının qarşısında duran çoxsaylı problemlәrә toxunan professor bildirdi ki, bu
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çoxluğun içindәn әlifba problemini ayırmaq xüsusilә vacibdir. Görkәmli ziyalılarımızın, elm vә mәdәniyyәt xadimlәrimizin, yazıçılarımızın toplandığı Әlifba komissiyası doğrudan da böyük iş gördü. Yeni
Azәrbaycan әlifbasına keçid respublika Ali Sovetinin yaratdığı komissiyanın gündәlik işiydi. Әn әvvәl dilçilәrdәn, mütәxәssislәrdәn ibarәt
böyük bir qrup әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda işlәdilmiş latın qrafikası әsaslı әlifbanın yeni layihәsini işlәyib hazırladı. Bu, o qәdәr dә
asan iş deyildi. Bәzәn saatlarla, günlәrlә bu vә ya digәr hәrfin yazılışıyla bağlı mübahisәlәr gedirdi, fikir mübadilәsi aparılırdı vә nәhayәt,
ortaq fikrә gәlinirdi. Bundan sonra әlifba komissiyası qarşısında latın
qrafikası әsaslı yeni Azәrbaycan әlifbasına keçid mexanizmini vә onun
mәrhәlәlәrini müәyyәnlәşdirmәk mәsәlәsi durdu ki, bi işdә komissiyanın bütün üzvlәri iştirak etdilәr. Әlifba komissiyası Xalq Tәhsili Nazirliyindәn, Dövlәt Mәtbuat Komitәsindәn, Dövlәt Plan Komitәsindәn,
Tәchizat Komitәsindәn gәlәn tәkliflәri ümumilәşdirdi, o tәkliflәri illәr
üzrә müәyyәnlәşdirdi vә hәr tәşkilatın görәcәyi işlәri, vәzifәlәri dәqiqlәşdirdi.
Müsahibimizdәn onu da öyrәndik ki, bu il yeni әlifbaya keçid
barәdә fәrman verilәcәyi gözlәnilir. Rәsmi fәrman imzalanandan sonra müxtәlif idarә vә tәşkilatlar işlәrinin spesifikasına, öz imkanlarına,
texniki, maddi, iqtisadi potensiallarına uyğun şәkildә yeni әlifbanı tәtbiq etmәk istiqamәtindә işlәyәcәklәr. Bu proses 1995-ci il dә daxil olmaqla, tәxminәn beş il davam edәcәk.
Әlbәttә, fәrmanın verilmәsilә yeni әlifbaya keçmәyi ani bir addım kimi tәsәvvür etmәk olmaz. Yәni “bu gün fәrman verildi, sabah
hamı yeni әlifbayla yazmalıdır, bütün tәdris ocaqları, 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 170
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nә dә yiş mә li dir. Yә ni müd dәt ba şa ça ta na dәk ye ni әlif ba
tam şә kil dә hә ya tı mı za tәt biq olun ma lı dır.
K.Abdullayev qeyd etdi ki, bu il hәm Xalq Tәhsili Nazirliyinin,
hәm Dövlәt Mәtbuat Komitәsinin qarşısında onların özlәrinin verdiklәri tәkliflәrә uyğun olaraq çox böyük işlәr durur. Mәsәlәn, sentyabr
ayından Bakı Dövlәt Universitetindә, respublikanın orta ümumtәhsil
mәktәblәrindә vә digәr tәdris ocaqlarında yeni әlifbanı öyrәdәn fakültәtiv mәşğәlәlәrin, kursların tәşkili nәzәrdә tutulmuşdur. Dövlәt
Mәtbuat Komitәsindә yeni әlifbada işlәyә bilәn makinaçıların hazırlanmasını, korrektorların, mәtbәә işçilәrinin, qәzet-jurnal, nәşriyyat
әmәkdaşlarının yeni әlifbaya tam yiyәlәnmәlәrini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi hәyata keçirilәcәkdir. Mәtbәәlәrin işinin yeni әlifbaya
uyğunlaşdırılması 1994-cü ilәdәk hәll olunacaqdır. Matrisaların alınmasından, poliqrafiya müәssisәlәrindә şrift tәsәrrüfatının qismәn, sәtirtökәn maşınların isә tam yenidәn qurulmasından tutmuş,
kitab-qәzet mәtbәәlәrinin texniki avadanlığının yeni әlifbaya keçirilmәsinәdәk bütün bu mәsәlәlәr, heç şübhәsiz, gәrgin әmәk, ciddi iş tәlәb edir.
Respublika Nazirlәr Sovetinin, Dövlәt Televiziya vә Radio Verilişlәri Komitәsinin, Bakı Şәhәr Soveti İcraiyyә Komitәsinin, rayon icraiyyә komitәlәrinin, Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının, yaradıcılıq
ittifaqlarının vә digәr müәssisәlәrin әlifba islahatını hәyata keçirmәsi
üçün müxtәlif, rәngarәng sәpkili tәdbirlәr kompleksi işlәnib hazırlanmışdır. Respublika televiziyası ilә yeni әlifbanı tәbliğ edәn vә öyrәdәn
xüsusi kursların tәşkil edilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. Verilişlәrin adları, titrlәr, elanlar paralel olaraq yeni әlifba ilә dә verilәcәkdir. Azәrbaycanın şәhәr vә rayon mәrkәzlәrindә
“Yeni әlifba” dayaqları
yaradılacaq, bu әlifbanı könüllü öyrәnәnlәr üçün kurslar açılacaqdır.
Eyni zamanda hәm şәhәr, hәm dә kәnd yerlәrindә küçә yazıları, vitrin vә reklamlar, idarә adları paralel olaraq hәm dә yeni әlifba ilә verilәcәkdir.
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1992-ci ildәn orta mәktәblәrin I siniflәrindә yeni әlifbanın öyrәdilmәsinә başlanması bir növ layihә şәklindә planlaşdırılmışdır. Ali
mәktәblәrin nәşriyyat bazalarının yeni әlifbaya keçmәsi tәmin olunacaq, hәmin tәhsil ocaqlarında nәşr edilәn çoxtirajlı qәzetlәrin Azәrbaycan variantı gәlәn ildәn yeni әlifbayla çap edilәcәkdir. Azәrbaycan
dilindәki orta mәktәb dәrsliklәrinin yeni әlifba ilә çapa tәqdim edilmәsinә, xәritәlәrin, şәhәr, kәnd, qәsәbә vә küçә adlarının lövhәlәrinin, vәsiqәlәrin, VVAQ, notariat, statistika, uçot-hesabat sәnәdlәrinin
yenilәşdirilmәsinә dә gәlәn ildәn başlanılacaqdır. Lakin bu sahәdә işin
hәcmi çox böyük olduğundan onu 1995-ci ildә tamamlamaq nәzәrdә
tutulmuşdur.
1993-cü ilin payına orta mәktәblәrin ibtidai siniflәri üçün dәrslik 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, yaxud yenicә nәşrә başlamış “Hәyat” qәzetinin tam
şәkildә yeni әlifbayla nәşrini mәqsәdәuyğun hesab etmişdir.
1994-cü ildәn etibarәn tәhsil sisteminin bütün sahәlәrindә yeni әlifbanın tәtbiqi ilә Xalq Tәhsili Nazirliyi mәşğul olacaqdır. Orta
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 lәngimәlәr olmasa, o halda 1994-cü il bütün respublika qәzetlәrinin yeni әlifbada nәşri ilә әlamәtdar olacaqdır.
1995-ci ildә isә ali vә orta ixtisas mәktәblәri üçün dәrsliklәrin
tam tirajla buraxılması, elmi-texniki vә ictimai-siyasi әdәbiyyatın yeni
әlifba ilә çapı mәqsәdәmüvafiq hesab edilmişdir. Göründüyü kimi, әlifba islahatı sahәsindә aparılan işlәrin hәcmi ilbәil azalacaqdır. Belәliklә, latın qrafikalı әlifba 1995-ci ildә hәyatımızın çox böyük bir sahәsini
әhatә edәcәkdir.
M.S. - Bir әsrdә artıq üçüncü dәfәdir ki, әlifbamızı dәyişdiririk.
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Şübhәsiz, Әlifba komissiyası keçid mәrhәlәsini müәyyәnlәşdirәrkәn
keçmişin tәcrübәsinә dә müraciәt edibdir.
K.A. - 1929-cu ildә әrәb әlifbasından latına keçәndә dә o proses ani olmamışdı. 1922-ci ildәn başlanaraq yeddi il müddәtinә tamamlanmışdı. Bütün bu proseslәr indi beş ilә sığışdırılıb. İndiki
әlifbanın, yazının hәyatda tutduğu yeri nәzәrә alsaq görәrik ki, bugünkü şәraitdә әlifbanın dәyişdirilmәsi әvvәlkindәn qat-qat çәtindir.
Kiril әlifbasıyla da birdәfәlik vidalaşmırıq. Rus dilini öyrәnәndә bu әlifbadan istifadә edәcәyik. Güman edirәm ki, әlifbanın dәyişilmәsi Azәrbaycan xalqının dünya xalqları sırasında irәliyә doğru hәrәkatını bir
qәdәr dә sürәtlәndirәcәk. Hәm bir dilçi kimi, hәm dә vәtәndaş kimi
inanıram ki, bunun xalqımıza yalnız vә yalnız xeyri olacaqdır. Ola bilәr ki, biz o xeyri görmәzdәn әvvәl sırf iqtisadi, maddi, mәnәvi sahәlәrdә böyük çәtinliklәrlә qarşılaşaq, amma biz sabahı düşünsәk,
gәlәcәk nәsli düşünsәk görәrik ki, bu islahat gәlәcәkdә çox böyük nailiyyәtlәrә gәtirib çıxara bilәr.
Hörmәtli yurddaşlarımız! Әlifba islahatı suverenlik yolunda atdığımız mühüm addımlardan biridir. Dövlәt komissiyasının tәrkibindә
çalışan tanınmış alim vә mütәxәssislәr xalqımızın 1940-cı ilә qәdәr istifadә etdiyi latın qrafikalı әlifbaya keçidin 1996-cı ildә tamamlanmasını nәzәrdә tutmuşlar. Doğma respublikadan kәnarda yaşadığınız
üçün bildiyiniz әlifbanın dәyişdirilmәsi sizi qayğılandıra bilәr. Taleyimizdәn keçәn әlifba faciәsini aradan qaldırmaq yolunda gәrәk sizlibizli hәr әziyyәtә qatlaşaq. Tәki, bu dәfә qәbul edәcәyimiz әlifba
müasir Azәrbaycan dilinin bütün incәliklәrini özündә әks etdirәn kamil vә yazı mәdәniyyәtimiz tarixindә hәmişәyaşar әlifba olsun!
“Yurddaş” qәzeti
13 mart 1991-ci il, sәh. 5
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MÜSTƏQİLLİK ELAN
EDİLİB, AMMA...
Azәrbaycan prospekti, 12. Yaradıcı ziyalılarımız bu ünvana yaxşı bәlәddirlәr. Әdәbiyyat vә incәsәnәt әsәrlәrinin kütlәvi nәşrinә, ifasına vә istehsalına görә verilәn müәllif qonorarının düzgün
bölüşdürülmәsinә mәhz burada nәzarәt edirlәr – Müәlliflik Hüququ
Agentliyindә.
1989-cu ilәdәk Ümumittifaq MHA-nın Azәrbaycan şöbәsi kimi
fәaliyyәt göstәrәn Agentlik indi müstәqillik әldә edib. Bu yolla addımlamaq isә o qәdәr dә asan deyil. Әvvәla ona görә ki, “müstәqilsәnsә, get başını özün dolandır” prinsipi ilә işlәyәn Moskva, ictimai
әsaslarla fәaliyyәt göstәrәn Azәrbaycan MHA-ya dotasiya vermәyi
1991-ci ilin may ayından dayandırsa da, ÜMHA-nın balansındakı mülkiyyәtindәn Azәrbaycana çatası payı ayırıb vermәyi bilmәrrә “unudub”. 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.
Respublika valyuta fondunun yaradılması barәdә tez-tez söhbәtlәr gedir. Lakin bu fonda layiqli töhfә verә bilәcәk MHA-nın hüquq
vә sәlahiyyәtlәrindәn istifadә etmәk heç kәsin yadına düşmür. Acına174
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caqlı haldır ki, Azәrbaycan müәlliflәrinә xaricdәn göndәrilәn valyuta
qonorarı elә bu gün dә Moskvaya gәlir vә özünü İttifaqın varisi elan
etmiş Rusiyanın büdcәsinә daxil olur. Görkәmli elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt xadimlәrimizsә hәmin valyutanın müqabilindә inflyasiyası
gündәn-günә sürәtlәnәn sovet manatı almaqda davam edirlәr.
Bu da acınacaqlı faktdır ki, respublika Mәdәniyyәt Nazirliyindәn, Dövlәt Mәtbuat Komitәsindәn, Elmlәr Akademiyasından tutmuş,
bütün yaradıcılıq ittifaqlarınadәk (yazıçılar, rәssamlar, bәstәkarlar vә
b.) 14-15 tәsisçisi olan bu tәşkilat hazırda heç yerdәn yardım ala bilmir. Çünki o tәşkilatların әksәriyyәti indiki iqtisadi şәraitdә imkansızdır. Әslinә qalanda, heç mümkün maddi tәminat da bu gün MHA-nın
bütün problemlәrini hәll etmәk iqtidarında deyil. Çünki dünyanın әn
böyük imperiyasının süqutu nәticәsindә sovet qanunları qüvvәsini itirib, yeni qanunlar isә hәlә qәbul edilmәyib. Heç şübhәsiz, әqli mülkiyyәtin, müәlliflik hüququnun qorunması sahәsindә respublikamızın öz
qanunları olmalıdır. Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Orta Asiya vә digәr
respublikalarla indәn belә tәrcümә әdәbiyyatının nәşri sahәsindә münasibәtlәrimizi necә quracağımızı da tezliklә aydınlaşdırmalıyıq.
Üzümüzә Şәrq dünyasının qapıları açılır. Tәbii ki, Şәrq xalqlarında bәdii kitablarımıza, mahnılarımıza vә teatr tamaşalarımıza maraq
daha güclüdür. Bu marağı dövlәt sәviyyәsindә tәmin etmәk, qarşılıqlı
mәdәni mübadilә prosesini tәnzimlәmәk üçün dәqiq mexanizm işlәnib hazırlanmalıdır. Ümumiyyәtlә, respublika MHA öz iş strukturunu
kökündәn dәyişmәli vә tәşkilati baxımdan yenidәn qurulmalıdır.
MHA-nın sәdri Svetlana Әzizbәyova bu barәdә deyir:
– Yaxşı olar ki, respublikamız Bern, Cenevrә vә Roma konvensiyalarının üzvü olsun. O halda bizim Agentliyin işlәri dә tezliklә nizama düşәr. Çünki bu konvensiyaların üzvü olan ölkәlәr insan
hüquqlarının qorunmasına dair bütün mәsәlәlәrdә (müәlliflik hüququ
da hәmin hüquqların tәrkib hissәsidir) bir-birinin hüquqlarına sözsüz
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әmәl edirlәr. Bu gün müstәqillik qarşımızda geniş imkanlar açıb. İndi
xarici ölkәlәrlә özümüz birbaşa әlaqәlәrә girә bilәrik. Hәmin konvensiyaların üzvü olmayan Türkiyә vә İran kimi ölkәlәrlә dә qarşılıqlı әlaqәlәr yaradacağıq. İstәr şair vә yazıçılarımızın, istәr bәstәkar vә
müğәnnilәrimizin, istәrsә dә rәssamlarımızın xaricdә istifadә olunan
әsәrlәrinә görә müәlliflik hüququnu özümüz qoruyacağıq. Amma hәlәlik Agentliyimizin texniki bazası çox zәifdir. Kompüterlәrimiz, teleks
vә kserokslarımız yoxdur. Binamızın әsaslı tәmirә ehtiyacı var. Hәm
maaşımız yüksәldilmәli, hәm dә ştatlarımız artırılmalıdır ki, dünya miqyasında bu işlәrә nәzarәt edә bilәk. Nazirlәr Kabinetinә tәqdim 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.
Dünya dövlәtlәri ilә әlaqәlәrimizin genişlәndiyi, keçmiş müttәfiqlәrimizin suveren dövlәtlәrә çevrildiyi indiki dövrdә tәbii ki, Azәrbaycan MHA-nın sәlahiyyәtlәri dә artır, işi dә. İndi teatr truppaları,
konsert briqadaları, müğәnnilәrimiz daha tez-tez xaricә qastrollara
gedirlәr. Vaxtaşırı xarici ölkәlәrdә rәssamlarımızın satış-sәrgilәri açılır.
Alimlәrimizin elmi monoqrafiyaları, әdiblәrimizin görkәmli әsәrlәri çap
olunur. Turizm әlaqәlәri genişlәnir. Gedib-gәlәnlәr Azәrbaycandan vallar, kasetlәr, xalçalar vә s. aparırlar. Videokliplәr yaradılır. Kommersiya 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 yaraşığıdır, – deyib müdrik babalarımız. Oğul oldu,
qız oldu fәrqi yoxdur, övlad doğulan gün ailәdә toy-bayrama çevrilir.
Hәr körpә ata-anasına, qohum-qәbilәyә, bütövlükdә cәmiyyәtә nә
qәdәr sevinc bәxş edir. Bu uşağın dünyaya gәlmәsinә isә sevinәn yox
idi. Dünyadan xәbәrsiz körpә sahibsizliyini duymuşdu deyәsәn. Nazını çәkәn olmadığını bilirdi sanki. Susmuşdu... Ana övladından doğum
evindәcә imtina etmişdi...
Bakı şәhәrindәki südәmәr körpәlәr evindә bu gün ata qayğısından, ana nәvazişindәn mәhrum 100 uşaq vardır. Körpәlәrә baxdıqca adamın ürәyi ağrıyır. Görәsәn bu zәrif mәxluqların günahı nәdir ki,
doğulduqları gündәn taleyin әn ağır zәrbәsinә mәruz qalıblar?! 15
günlükdәn 3 yaşadәk olan körpәlәr üçün bu uşaq evindә hәr cür şәrait yaradılıb. Binada tәmizlik, sәliqә-sahman hökm sürür. Körpәlәrә
84 tәrbiyәçi, 6 hәkim xidmәt edir. Lakin necә olsa da, bu ev heç vaxt
ailә ocağını әvәz edә bilmәz.
Hazırda respublikamızda 3 südәmәr körpәlәr evi (Bakıda, Gәncәdә vә Naxçıvanda), 5 uşaq evi (3-ü Bakı şәhәrindә, Şәkidә vә Lәnkәranda), 2 internat mәktәb (Mәrdәkanda vә Maştağada) vardır.
Bunlarda valideyn himayәsindәn mәhrum olan 1.500 nәfәrә yaxın oğlan vә qız yaşayır. Gәlin birlikdә maraqlanaq, görәk necә olur ki, uşaq177
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lar bu evlәrә düşürlәr.
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 qisim analar doğum evindәcә övladından imtina
edir, belәliklә uşaq düşür bura. Hazırda körpәlәrimizin 10 faizi belәlәrindәndir. 15 faizi dә küçәdә atılmışlardır ki, onları
ayrı-ayrı vәtәndaşlar, yaxud milis tapıb gәtirir. Yetim vә kimsә siz uşaq la rı mız da var. Bi zim kör pә lәr evin dә ki oğ lan
vә qız la rın әksәriyyәti isә tәk analar tәrәfindәn müvәqqәti
saxlanmağa verilmişdir. Onlardan bir qismi әrindәn ayrılıb,
bir qisminin isә әri vәfat edib. Heç şübhәsiz, övladını buraya
gәtirәnlәr bәdbәxt qadınlardır vә onları başa düşüb kömәk
etmәk lazımdır. Uşaqlara ayda bir dәfә baş çәkmәk olar. Üç
yaşına çatdıqda isә ana gәlib övladını aparmalıdır. Әks halda
biz onları Bakıdakı 1 vә 3 nömrәli uşaq evlәrinә köçürürük.
Rәna xanımla söhbәtimiz çözәlәndikcә mәsәlәnin kökü çox dәrinlәrә – sosial problemlәrdәn tutmuş adәt-әnәnәlәrimizә qәdәr gedir. ...Hәrdәn eşidirik ki, hansısa doğum evindә insafsız bir ana
körpәsini qoyub qaçıb. Yaxud “mәrdi-mәrdanә” öz uşağından imtina
edib. Heyrәtlәnirik. Bizә elә gәlir ki, körpәsini (әksәr hallarda ilkini)
atan bu gәnc qadının ürәyi daşdır, o, analıq hisslәrindәn mәhrumdur.
Bir sözlә, insanlıqdan kәnar mәxluqdur. Әslindә isә, gәnclik illәrindәki bir sәhvmi, tәsadüfmü, qәzamı bu qızların arzularını puça çıxarır.
Xoşbәxtliyin yoluna sipәr çәkir. Bir insanın xoşbәxtliyi üçün dünyaya
yenicә qәdәm qoymuş digәr kömәksiz insanın taleyi qurban verilir.
Hәmin gәnclәrin sonrakı taleyi ilә maraqlandıqda görürük ki, onların
bәzilәri uğurlu ailә qurur, övlad dünyaya gәtirir, atalı oğul vә qızlarını
hәr cür qayğıya, nәvazişә bәlәyirlәr. Bununla belә “gәnclik sәhvlәri”,
atdıqları körpә unudulur. Hәyatda xoşbәxtlәri mühakimә etmirlәr!..
Hamının sәadәtә haqqı var! Lakin öz körpәsinin bәdbәxtliyi üzәrindә
xoşbәxtlik bina edәnlәri bağışlamaq olmaz. Günahsız mәxluqların ata178
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ları isә nәdәnsә yada düşmür. Halbuki qanuni, yaxud qanunsuz (yәni nikahdan kәnar) doğulmasından asılı olmayaraq hәr bir körpәnin
atası vardır. Bәs, haradadır bu “ataların” kişilik qeyrәti? Kişi dә qadını aldadarmı, onu dar ayaqda tәnha qoyub qaçarmı?? Sadәcә, tәbiәt
bizi elә xәlq edib ki, dünyaya gәlәn hәr bir insan üçün әziyyәtin dә,
mәsuliyyәtin dә böyük hissәsi qadının üzәrinә düşür. Bәşәriyyәtin
anası olan QADINA ehtiram da elә buna görәdir. Mәhz bi incәliyi nәzәrdәn qaçıranda dünyaya qara bәxti özündәn әvvәl doğulmuş körpәlәr gәlir.
– Aldananların әksәriyyәti azyaşlı, yeniyetmә qızlar
olur. Onlar dünyaya gәtirdiklәri körpә ilә birgә ailәlәrinә
dәrd-bәla, qәm-qüssә gәtirirlәr. Belә uşaqlar dünyaya gәlәn
kimi körpәlәr evi yada düşür. Yaşlı valideynlәr uşağı gәtirib
verirlәr ki, biz bunu evdә saxlamağı namusumuza sığışdıra
bilmәrik. Elә zәnn edirlәr ki, belәliklә namuslarını qoruyurlar. Ancaq mәnә elә gәlir ki, uşağı atmaq özü әn böyük namussuzluqdur. Çox hallarda gәnc ana körpәsindәn ayrılmaq
istәmir. Valideynlәrsә onu mәcbur edirlәr. Anası deyir: “evdәn qovacam”, atası deyir: “öldürәcәm”. O da çarәsiz qalıb
uşağını atır. Nәdәnsә, heç kәs qarşısına mәqsәd qoymur ki,
oğlanı tapsın, mümkün olduqda bu iki gәnci qovuşdursun.
Yaxud әlaqәdar tәşkilatlar gәnc qadına – tәk anaya ev versin, ona maddi cәhәtdәn kömәk etsin.
Bu yaxınlarda baş vermiş bir hadisә hamımızı dәrindәn sarsıtdı. Bizim körpәlәr evinә Gәncәdәn bir qadın gәlmişdi. O, gözümüzün qabağındaca 14 yaşlı qızından da, onun
doğduğu körpәdәn dә imtina etdi ki, heç biri mәnә lazım deyil. Nә qәdәr dilә tutduq ki, qız hәlә uşaqdır, nә yola getdiyini dәrk etmәyib, bir nәticә hasil olmadı. O, qızını da, nәvәsini
dә atıb qayıtdı Gәncәyә. Ananın amansızlığı bizi sarsıtdı, –
deyә Rәna xanım sözünü yekunlaşdırdı.
179

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

Görәsәn, hәmin anda ana 14 il bәslәyib böyütdüyü qızının gәlәcәyini düşünübmü? Görәsәn, qәnim kәsildiyi körpәni bircә an da olsa, özünә nәvә bilibmi? O yәqin ki, tutduğu işdә özünü haqlı bilir.
Bәs, biz necә?..
Yadıma bir-birindәn qәribә әhvalatlar düşür. Sizә danışacağım
epizodlarda mәlum sәbәblәrә görә şәrti adlardan istifadә edәcәyәm,
әziz oxucular.
Alidәnin aqibәti. Alidә hamilәydi. Ali tәhsilli, gözәl-göyçәk qızının el adәtilә gәlin köçmәmiş bu vәziyyәtә düşmәsi anası Validәni
tәbdәn çıxarmışdı. Nә qәdәr götür-qoy etsә dә, Alidәnin hәrәkәtini
bir yana yoza bilmirdi. Ata işin nә yerdә olduğunu bilәn kimi qızını evdәn qovdu. Alidә xalasıgilә sığındı. Oğlan evi dә hadisәdәn xәbәrdar
idi. Ancaq susurdular. Tәnәlәr içindә ayları yola salan Alidә günlәrin
birindә oğul anası oldu. Oğul sorağı oğlan ailәsindәki buzu sındırdı.
Alidәni körpәsiylә birlikdә doğum evindәn tәmtәraqla gәlin apardılar.
İndi xoşbәxt ailәlәri var. Tәәssüf ki, hәmişә belә olmur.
Nәzakәtin mәhәbbәti. Yaşı otuzu keçsә dә ailә qura bilmәmişdi. Sevdiyi- görüşdüyü oğlan özündәn doqquz yaş kiçik olduğundan oğlan ailәsi bu izdivaca qәti zidd idi. Ailә sәadәtindәn әlini üzәn
Nәzakәt sevdiyi oğlandan bir uşaq dünyaya gәtirdi. İlk vaxtlar sözsöhbәt, dedi-qodu baş alıb getsә dә, az sonra ehtiraslar soyudu. Üstәlik Nәzakәtin sәmimi etirafı çox qәlblәri kövrәltdi:
– Vahiddәn sonra çәtin ki, kimәsә isinişә bilәm. Onu çox sevirdim. 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 anası olmaq arzusu bәşәri istәkdir, müqәddәs duyğudur. Bu arzu hansı qadın qәlbinin qapılarını döymәyib?! Lakin qoy nәzakәtlәr mәndәn incimәsinlәr, bir azәrbaycanlı qızı kimi mәn bu yolla
nәsil artırmağın tәrәfdarı deyilәm. Xalqımın adәt-әnәnәsinә dәrin hörmәtim var. Nәzakәti vә Nәzakәt kimilәrini başa düşsәm dә, onların
hәrәkәtlәrinә haqq qazandıra bilmirәm. Görәsәn sabah bu uşaqların
“atamız kimdir?” sualına o nә cavab verәcәk? Bir onu bilirәm ki, doğduğu uşağı xәstәxanadaca atan qadınlarla müqayisәdә Nәzakәt kimi
analar qat-qat yüksәkdә dayanırlar. İnsanın sabahı üçün narahatıqsa,
bu gün tәk analara da, onların övladlarına da, yetimlәrә vә kimsәsizlәrә dә diqqәt vә qayğıyla yanaşmalıyıq. Tәk anaların varlığını milli
qeyrәtinә sığışdıra bilmәyәn xalq onları meydana gәtirәn sosial- ictimai sәbәblәri aradan qaldırmalıdır.
Hamımıza mәlumdur ki, tәk anaların hüququ dövlәt tәrәfindәn
qorunur. Lakin humanist bildiyimiz bir sıra qanunlar bu sahәdә tәzadlı, ziddiyyәtli vәziyyәt yaratmışdır. Belә ki, dövlәt tәrәfindәn analıq
mәzuniyyәti bitәndәn sonra uşağı üç yaşacan saxlamaq üçün ayda
35 manat müavinәt tәyin olunub. Bununla әlaqәdar olaraq uşaq bağçaları nәzdindәki körpәlәr evlәrinin sayı azaldılıb. Axı, hansı ana istәmәz ki, övladını özü böyütsün, tәrbiyәsinә özü nәzarәt etsin. Bu
qanun әrli qadınlar üçün çox әlverişlidir. Tәk analar isә 35 manatdan
әlavә cәmi 20 manat müavinәt alırlar. Demәli, ayda cәmi 55 manat.
Tәbii ki, onlar bu cüzi mәblәğlә dolana bilmirlәr. İşlәmәk vә körpәlәrinin tәrbiyәsini başqalarına hәvalә etmәk lazım gәlir. İki-üç növbәli işdә çalışanlar istәr-istәmәz südәmәr körpәlәr evinә müraciәt etmәli
olurlar. Gözdәn uzaq, könüldәn iraq,– deyiblәr. Bәzi analar bundan
sonra uşağından birdәfәlik soyuyur vә onu ömürlük dövlәtin himayәsinә verir. Yaxşı olmazmı ki, hökumәtimiz diqqәtini tәk analara vә әr181
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siz qadınlara yönәltsin, insanın insan kimi böyümәsi naminә müәyyәn güzәştlәrә getsin?! Mәsәlәn, körpәsini bağça yaşına çatdıranadәk belә qadınların әsas iş yerindә orta aylıq maaşı 100 faiz
saxlanılsa, bundan yalnız qazanarıq.
Elşәnin anası. Anası Elşәni südәmәr körpәlәr evinә müvәqqәti
saxlanmağa vermişdi. Zaman keçdikcә ana övladından soyudu vә onu
birdәfәlik unutdu. Uşağın 3 yaşı tamam olsa da, ana gәlib çıxmadı. Milis orqanlarının axtarışı nәticә vermәdi. Ana tapılmadı ki, tapılmadı. Elşәni qayda üzrә böyük yaşlılar üçün olan uşaq evinә köçürdülәr. Anası
Elşәni bir dә mәhkәmәdә, müttәhimlәr kürsüsündә oturduğu zaman
xatırladı. Bu nanәcib qadın hakimlәrә bildirdi ki, uşaq evindә azyaşlı
oğlu vardır. Qanun üzrә cәzası azaldıldı. Bu qanun mәqbuldurmu?
Bir dәfә mәrkәzi televiziya ilә Moskvadakı uşaq evlәrindәn birinin direktoru danışırdı. O qeyd etdi ki, ata-analarının sağlığında artıq üçüncü nәslin yetimxanada böyüdüyü ailәlәr var. Bu, dәhşәtli
faktdır. Direktorun bir fikrini unuda bilmirәm: valideyn nәvazişindәn
mәhrum olan, ailә qayğısı görmәyәn, inkubator cücәlәri kimi ümumi
tavan altında böyüyәn uşaqlarda incә duyğular, insani hisslәr zәif inkişaf edir. Hәmin oğlan vә qızlar çox vaxt böyüyәndә acıqlı, hamıdan
qisas almağa hazır olan bәdxahlara çevrilirlәr.
Hәyat göstәrir ki, әn müasir tәchizatlı, әn alicәnab tәrbiyәçilәri
olan uşaq evlәri belә tәrbiyә prosesindә heç vaxt ailә ocağının yerini
verә bilmir. Hәtta әn pisinin belә. Görünür, elә bu mülahizәlәrә әsasәn dә, indi ölkәdә ailә tipli internatlar, uşaq evlәri yaratmaq prosesi
genişlәnir. Respublikamızda da bu sahәdә ilk addımlar atılır. Bakıda
ailә tipli uşaq evlәri tikmәk nәzәrdә tutulur.
...Bakı şәhәrindәki südәmәr körpәlәr evindәn ağır tәәssüratla
ayrılırdım. Bәlәkdәki körpәlәrin sәsi haray zәnginә çevrilib uğuldayırdı qulaqlarımda. Buyruğa müntәzir dayanmış körpәlәrin (2-3 yaşlıların) mәsum baxışlarını unuda bilmirdim. Yol gedә-gedә düşünürdüm
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ki, taleyin tәzadına bax, bir qadın illәrlә övlad intizarında qovrulur,
körpә sәsinә, körpә nәfәsinә hәsrәt qalır, digәri isә dünyaya gәtirdiyi övladı artıq yük kimi atır. Bu gün yalnız respublikamızın paytaxtında övladlığa uşaq götürmәk üçün 400 ailә növbәyә dayanıb.
Ömrünü tәk yaşamağa mәhkum olmuş qızlarımızın, övladlarını
tәk böyütmәyә mәcbur qalmış qadınların xoşbәxt ailә qura bilmәmәsi kimin günahıdır görәsәn? Özlәrininmi? İşsizliyin ucbatından vәtәndәn ayrı düşәn oğlanlarımızınmı? Yoxsa cәmiyyәtin? Bәlkә zәmanәnin
günahıdır bu?
Respublika Xalq Tәhsili Nazirliyindә eşitdiyim әhvalat mәnә daha dәhşәtli tәsir bağışladı.
Әzizәnin uşaqları. Günlәrin birindә hәmin nazirliyә Naxçıvan
MSSR-in İliç rayonundan (indiki Şәrur rayonu – M.S.) 5 uşaqlı bir qadın gәlib. Mәlum olub ki, әri ailәsini atıb, Rusiyaya gedib. Qayınana da
gәlini ilә nәvәlәrini evdәn qovub ki, oğlum gedәndәn sonra mәnә boğaz ortağı lazım deyil. Nә uşaqların göz yaşları, nә dә gәlinin yalvarışları bu hikkәli qarının qәlbini yumşalda bilmәyib. Beş körpәsilә
çöllәrdә qalan 26-27 yaşlı gәlin Bakıya üz tutub. Әzizәnin körpәlәrini müvәqqәti olaraq uşaq evlәrinә yerlәşdiriblәr, özünә iş, yataqxanada yer veriblәr. Әzizәnin maddi vәziyyәti yaxşılaşdıqca körpәlәrini
bir-bir uşaq evlәrindәn götürüb öz yanına gәtirib, yenidәn bir ocağın
başına yığışıblar.
...Doğum evinin pәncәrәlәrindәn bir körpә sәsi dalğalanıb yayılır: inqәәәәәә... Bu sәsdә qoca dünyaya meydan oxuyan, hamını
humanizmә sәslәyәn bir xәbәrdarlıq var: dünyaya İNSAN gәlir! Dünyaya İNSAN gәlir!!!
“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 9-10 1990-cı il, sәh.32-33
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UŞAQLARIMIZ HARADA
OYNASINLAR ?
Doğma Bakımız gündәn-günә böyüyür. Şәhәrdә yeni yaşayış
mәhәllәlәri, qәsәbәlәr salınır. Lakin nәdәnsә bu mәhәllәlәrdә uşaqlar
üçün oyun meydançaları, istirahәt guşәlәri ayırmaq vә tikmәk “yaddan çıxır”. Bina inşa olunarkәn bu mәqsәdlәrlә boş qoyulmuş kiçicik
sahәlәr az keçmәmiş baxımsızlıq üzündәn zibilliyә çevrilir, ona görә dә
nә uşaqların, nә dә böyüklәrin istirahәt vә әylәncәsi üçün yararlı olmur. Әn yaxşı halda hәmin sahәlәr aşağı mәrtәbәlәrin sakinlәri tәrәfindәn çәpәrә alınaraq yerindә bağça salınır. Yaxud bu yerdә şәxsi
tanışlar üçün qaraj tikilir. Әlbәttә, yaşıllaşdırma da xeyirxah işdir, qaraj da lazımdır. Bir şәrtlә ki, uşaqların oyun-әylәncә sahәlәri zәbt edilmәsin.
Uşaq dünyası. Oyunsuz-әylәncәsiz onun nә gözәlliyi?! Yadında nә saxlasın, yaddaşında hansı xatirәni yaşatsın әn adi bәşәri sәadәtdәn – oynamaq sevincindәn mәhrum uşaq? Axı, OYUN yalnız
әylәncә deyil. Oyun körpәnin insan kimi formalaşma mәqamıdır. Bu
prosesdә uşaq hәm yaşıdları ilә ünsiyyәt vәrdişlәri qazanır, cәmiyyәtdә ya şa ma ğı vә öz “mәn ”i ni qo ru yub sax la ma ğı öy rә nir. Oğ lan
vә qız lar cürbәcür oyunlarla әylәnәrkәn onlarda hәm dә ilkin peşә
marağı oyanır, әmәk vәrdişlәri formalaşır.
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Uşaq orqanizmi daim hәrәkәtdә olmağı tәlәb edir. Açıq havada
“qaçdı-tutdu”, voleybol, basketbol, futbol vә digәr idman oyunları
uşaqların sağlamlığına müsbәt tәsir göstәrir, gümrah böyümәlәrinә
kömәk edir. Onlarda idmana hәvәs oyadır. Dediklәrimizi yekunlaşdıraraq bu qәnaәtә gәlirik ki, uşağın hәm әqli, hәm dә fiziki inkişafında
oyunlar zәruridir. Lakin çox tәәssüf ki, bu gün böyümәkdә olan nәslin, xüsusilә dә şәhәr uşaqlarının oynamaq üçün şәraitlәri yoxdur. Son
illәrdә hәyәt anlayışı hәyatımızdan, mәişәtimizdәn ildırım sürәtilә
uzaqlaşır. Vә hәyәtsiz çoxmәrtәbәlәrin sayı artdıqca bir sıra mәnәvi
dәyәrlәri itiririk. Hәyәtlәrin sayı azaldıqca әnәnәvi qonşuluq münasibәtlәri dә soyuyur, qapıbir qonşular get-gedә yadlaşırlar. Hәyәt siz bina lar da, dörd di var ara sın da bö yü yәn uşaq lar sa ev dә na dinc lik
edir, böyüklәri zinhara gәtirirlәr. Hәr dәfә pillәkәndә, yaxud liftin qarşısında oynayan körpәlәri, toplaşıb söhbәt edәn yeniyetmәlәri görәndә ürәyim ağrıyır. Niyә bu gözәl oğlan vә qızların oynaması,
әylәnmәsi, deyib-gülmәsi, bir sözlә, öz uşaq ömrünü yaşaması üçün
hәyәt yoxdur? On-on iki doqquzmәrtәbәli binanın salındığı әrazidә
müxtәlif idman qurğuları quraşdırmaq, meydançalar salmaq, istirahәt
guşәlәri ayırmaq, ağac әkmәk olmazdımı? 60-cı illәrdәn üzü bәri Bakıda tikilәn binalara, salınan yeni yaşayış mәhәllәlәrinә baxanda adamı heyrәt bürüyür. Nә mikrorayonlarda, Әhmәdlidә, Yasamalda, nә
dә şәhәrin mәrkәz hissәsindә yuxarıda sadaladıqlarımıza rast gәlirik.
Halbuki ölkәnin digәr böyük şәhәrlәrindә salınan yaşayış mәhәllәlәri
sakinlәrә xidmәt baxımından ildәn-ilә tәkmillәşir. Moskva, Leninqrad
(indiki Sankt-Peterburq – M.S.), Kiyev, Minsk şәhәrlәrindәki yeni qәsәbәlәr әrazi genişliyi, yaşıllığı, oyun-idman meydançaları, hәyәt-bacası ilә qibtә hissi doğurur. Bәs bizdә niyә belә deyil? Şәhәrsalma
sahәsindәki tәsәrrüfatsızlığımız, nöqsanlarımız nә ilә bağlıdır? Layihәlәrin zәifliyi ilәmi, yoxsa tikinti işlәrinin keyfiyyәtsizliyi ilә? Bәlkә iqtisadi imkansızlıqla?.. Bu düşüncәlәrlә Bakı Şәhәr Dövlәt Layihә
İnstitutuna üz tutdum. İlk öncә şәhәrsalma üzrә layi hә nin baş me ma rı Qә 185
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zәn fәr Qu li yev lә gö rüş dük. O de di:
– Biz layihәdә dediyiniz obyektlәrin hamısını nәzәrdә tuturuq.
Lakin tikinti mәdәniyyәti aşağı olduğundan salınan yeni yaşayış mәhәllәlәrinin görkәmi ürәkaçan olmur. Yaşıllaşdırma idarәsi öz öhdәsinә düşәn vәzifәni yerinә yetirmir. Baxımsızlıq nәticәsindә boş
sahәlәri ayrı-ayrı adamlar zәbt edir, çәpәrә alaraq әkir-becәrir. Asfaltlanmış sahәyә keyfiyyәtsiz asfalt döşәndiyindәn az sonra yağışdanqardan aşınmaya mәruz qalır. Keyfiyyәt olmayan yerdә hansı
gözәllikdәn danışmaq olar?!
Növbәti müsahibim layihә institutunun baş mühәndisi Teodor
Şarinski oldu.
– Bizim institutun hazırladığı layihәlәrdә istәr qocalar, istәrsә
dә uşaqlar üçün hәr şәrait –istirahәt vә idman guşәlәri nәzәrdә tutulur. Bütün xәrclәr hesablanıb layihә smetasına daxil olunur. Lakin burada işlәdiyim 40 il әrzindә elә bir hadisә xatırlamıram ki, tikinti
tәşkilatları bizim tәlәblәrimizi tam yerinә yetirsinlәr. Dörd divarı hörüb,
qapı-pәncәrәni qoyan kimi qışqırırlar ki, binanı tәhvil alın. Layihәlәrimiz heç vaxt tam şәkildә hәyata keçirilmir. Çünki inşaat prosesindә iştirak edәn tәşkilatlar mәsuliyyәt hiss etmirlәr.
Şәhәrsalma üzrә mütәxәssislәrin göstәrdiklәri bir sıra layihәlәr
onların dediklәrini tәsdiq edirdi. Memar Q.Quliyevin layihәsi әsasında
Şıx çimәrliyi yaxınlığında salınacaq yeni yaşayış massivi, Badamdarda
tikilәcәk mikrorayon... İdman meydançaları, hovuzlar, mәdәni-mәişәt
obyektlәri, ticarәt şәbәkәlәri, klub-kitabxana, hәtta funikulyor... Layihәlәrә baxdıqca adamın ürәyi açılır.
Memar Әlibәy Novruzinin “Yaşayış parkı” layihәsi şәhәrsalmada yeni konsepsiyadır. O, beş qrup yaşayış binasından ibarәtdir. Binaların birinci vә ikinci mәrtәbәlәrindә mağazalar, mәişәt xidmәti
obyektlәri, kinoteatr, uşaq bağçası vә s. yerlәşir. Әrazidә iki mәktәb
olsa da, burada hasara alınmış mәktәbyanı idman-oyun meydançaları
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yoxdur. Yaşayış parkının ortasında orijinal bir coğrafi park vardır – bütün okeanları vә altı qitәsi ilә birgә Yer kürәsi. Geniş әrazi üçün nәzәrdә tutulmuş bu coğrafi parkda mәktәblilәr dünya sәyahәtinә çıxa
bilәrlәr. Memarın fikrincә, hәr qitәnin flora vә faunası burada öz әksini tapmalıdır. “Qitә”lәrdәki kafelәrdә sәyahәtçilәrә mәhz hәmin ölkәlәrә mәxsus kulinariya mәmulatları tәklif edilmәli, sәciyyәvi musiqi
sәslәndirilmәlidir. Bir sözlә, coğrafi park әsl nağıllar alәmidir. Bir dәfә
buraya sәyahәtә çıxan uşaq Yer kürәsinin coğrafiyası barәdә illәrlә
mәktәbdә öyrәndiklәrindәn qat-qat güclü tәәssürat alacaq. Görәsәn,
әlaqәdar tәşkilatlar uşaqlarımız üçün әsl töhfә ola bilәcәk bu sayaq layihәlәri hәyata keçirmәk haqqında nә vaxt düşünәcәklәr? Ә.Novruzinin uşaqlara böyük mәhәbbәtindәn qaynaqlanan akademiya tipli uşaq
bağçasının layihәsi dә novator memarın uğurlu әsәrlәrindәndir.
Memarlarımızın yaradıcılığı ilә tanış olduqca neçә-neçә belә dәyәrli layihәlәrin kağız üzәrindә qaldığının şahidi oluruq. Hәr dәfә dә
dәrin tәәssüf hissi keçirmişik. Axı, insan körpәlikdәn memarlıq abidәlәri ilә tanış olur. Memarlıq uşağın tәfәkkürünә, hissiyyatına tәsir edir.
Şәhәr vә kәndlәrin memarlıq abidәlәri, yaşayış vә istehsalat binalarının quruluşu, görkәmi, mebel, mәişәt әşyaları, yolların vә hәyәt -bacanın necәliyi uşağın inkişafında silinmәz izlәr buraxır. Onda gözәllik
duyğusu oyadır, zövq formalaşdırır. Uşaqlıqdan ancaq eyni tipli panel
evlәr görәn şәxs böyüyüb vәzifә başına keçәndә dә rastlaşdığı xarabalıqlar, bәrbad yollar, zibilli hәyәtlәr onu narahat elәmir. Çünki o buna adәt etmişdir. Nәsihәtçiliklә, quru tәbliğatla insana gözәllik
duyğusu aşılamaq mümkün deyildir. Uşaq gözәlliyi gözüylә görüb, qәlbiylә, bütün varlığıyla duymalıdır. Uşaqda gözәlliyә heyranlıq hissi,
qayğıkeşlik hissi tәrbiyә etmәk vacibdir. Hәm ağıla, hәm qәlbә tәsir
göstәrәn memarlıq sәnәti bütün dövrlәrdә cәmiyyәtin güzgüsü olmuşdur. Bu gün dә o, cәmiyyәtimizin ictimai-siyasi vә iqtisadi inkişaf sәviyyәsini özündә әks etdirir.
“Uşaqlar gәlәcәyimizdir!” – deyiriksә, gәrәk gәlәcәyimiz olan
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balaların hәrtәrәfli inkişafının qayğısına qalmağı da bacaraq. Yoxsa,
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
Müasir elmin indi-indi qәbul etdiyi rәmmalların, münәccimlәrin, sehrbazların, cadugәrlәrin varlığı bizә uşaqlıqdan
bәllidir: sehrli nağıllar dünyasından. Döyüşün sonunu irәlicәdәn xәbәr verәn rәmmalların bәsirәtinә, insanları tilsimә salan cadugәrlәrin sehrbazlığına, öz iradәsilә lazım gәldikdә
tәbii qüvvәlәri belә hәrәkәtә gәtirәrәk möcüzә göstәrәn qәhrәmanların qüdrәtinә dönә-dönә heyran qalmışıq. Hәlә uçan
xalçalar, qeybdәn gәlәn sәslәr, öz-özünә alovlanıb yanan
ocaqlar, kәnar müdaxilә olmadan özbaşına yerini dәyişәn әşyalar, nәhayәt, sәmada uçan boşqablar bizi necә heyrәtә salıb?! Körpә qәlbimizdә qorxu qarışıq maraq hissi 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 qәdimlәrdәn özünüdәrk insanın ali arzusu olub. Biruni, İbn Sina, Şәms Tәbrizi, Әbu Sәid, Mesmer vә başqa görkәmli şәxsiyyәtlәr barәsindәki xatirәlәr, rәvayәtlәr, onların
altıncı hissә malik olmaları göstәrir ki, bütün dövrlәrdә kamilliyә çatmış adamlar yaşayıb. Әsrlәr boyu özünüdәrk yolunda
insanların topladığı tәcrübәlәr şamanlıq, tsi-qun, sufizm, yoqa vә digәr mәktәblәri meydana gәtirib. Ekstrasensoriya termini son 20 ildә populyarlaşsa da, elmin әsası e.ә. IV әsrdә
filosof Әrәstun (Aristotel) tәrәfindәn qoyulmuşdur. Bu sahәdә
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ilk elmi tәcrübәlәri isә isveçrәli hәkim T.Paratsels aparmışdır.
Ekstrasensoriya latın sözü olub, “ekstra” - yüksәk, fitri, kәnar,
xaric; “sensus” - qavrama, hiss etmә, duyma demәkdir. Ekstrasens
dedikdә yüksәk hәssaslığa malik, uzaqdan hiss edәn, fitri hәssas
adam nәzәrdә tutulur. Müasir ekstrasensoriya elmi hәm dә qәdim Misir kahinlәrinin, Midiya mannlarının, hind yoqlarının, Çin tәrkidünyalarının, şamanların ruhi vә mәnәvi inkişaf yolunda әldә etdiklәri
möcüz vәrdişlәri tәdqiq etmәklә mәşğuldur. Xalq nağıllarına vә qәdim dastanlara diqqәt yetirsәk, möcüzәlәr göstәrәn qәhrәmanların
әslindә öz biosahәlәrini idarә edә bilmәlәri sayәsindә adi insanlardan
fәrqli nәticәlәrә nail olduqlarını görәrik. Onların gücü bәsirәt gözlәrinin açıqlığındadır. Müqәddәs kitablarda haqqında bәhs olunan peyğәmbәrlәrin qüdrәtilә baş verәn möcüzәlәr dә kamilliyә çatmış
insanın öz ruhunu, yәni biosahәsini güclәndirmәk hesabına ağlagәlmәz işlәr görmәk imkanından xәbәr verir.
Bütün bioloji varlıqların әtrafında özünәmәxsus biosahә olduğu
yaşadığımız XX әsrin son onilliklәrindә tam tәsdiqini tapıb, müxtәlif
cihazlar vasitәsilә hәmin sahәnin fiziki xassәlәri yoxlanılıb, şәkli çәkilib... Әslindә SSRİ-dә bu sahәyә dair tәdqiqatlar hәlә 1917-ci il Oktyabr inqilabından az sonra davam etdirilmәyә başlamışdı, lakin
bolşevizmin kommunist - ateist ideologiyasının tәlәbinә uyğun olaraq
nә prosesin özü, nә dә әldә edilәn nәticәlәr barәdә geniş xalq kütlәlәrinә heç bir mәlumat, açıqlama verilmirdi. Uzun illәr boyu SSRİ
Elmlәr Akademiyasının müxtәif institutlarında ekstrasensoriya vә parapsixologiyaya aid müxtәlif eksperimentlәr aparılmışdır. Alimlәr insanın vә digәr canlıların әtrafındakı biosahәnin, maqnit dalğalarının
xüsusiyyәtlәrini öyrәnir vә bu sahәlәrin insanın daxili orqanları vә xasiyyәti ilә, o cümlәdәn әtraf mühitlә әlaqәlәrini izah etmәyә çalışırdılar. Amma tәcrübәlәr tamamilә “mәxfi” saxlanılırdı. Son illәrin aşkarlığı
öz işığını bu sahәnin üzәrinә dә saldı. Ekstrasenslәrin mövcudluğu
rәsmi şәkildә etiraf olundu. Mәtbuatdan aldığımız mәlumatlara görә,
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hazırda SSRİ-dә yarım milyonadәk peşәkar ekstrasens, rәmmal, tәbib, münәccim vә cadugәr vardır.
İndi ölkәdә insan-tәbiәt, insan-canlı alәm, insan-insan, insankosmos kimi әlaqәlәr istiqamәtindә tәdqiqatlar günü-gündәn genişlәndirilir. Digәr kosmik sivilizasiyalarla әlaqә yaratmaq mәqsәdilә
ekstrasenslәrin fövqәl imkanlarına müraciәt olunur, bu vasitә dә sınaqdan çıxarılır. Gәlәcәkdәn xәbәr tutmaq üçün münәccimlәrdәn istifadә edilir. İnsan psixikasının әn müәmmalı tәzahürlәrindәn olan
hipnoz, hiromantiya (falçılıq), hirologiya (gәlәcәyi görmәk), ekstrasensoriya, hәmçinin polterqayst (yәni әşyaların özbaşına yerdәyişmәlәri, öz-özünә alışıb-yanmalar, “qeyb”dәn gәlәn sәslәr, qeyri-adi işıq
parıltıları, qoloqrafik tәsvirlәrin zühuru, borular tam salamat olduğu
halda mәnzili su basması vә s. bu kimi hadisәlәr) bu gün tәdqiqatçıalimlәrin diqqәt mәrkәzindәdir. Lakin gәlәcәyi görmәk qabiliyyәti ilә
bütün dünyada mәşhur olan Vanqa, Nostradamus fenomenlәri hәlә ki,
tәbabәt elmi üçün “sirr” olaraq qalır.
Azәrbaycanda da lap qәdim dövrlәrdәn fitrәtәn qeyri-adi qabiliyyәtә malik olan, “bilici”, “baxıcı”, “falçı” adlandırılan adamlar olub.
Bәzәn bu adamları mistikaya çeviriblәr, onların qüdrәtini ilahi qüvvәylә bağlayıblar. Lakin fakt budur ki, hәmin şәxslәr olub vә adamlara
kömәk ediblәr. Ciddi qadağan illәrindә belә “filankәsә vergi verilib,
dava-dәrmansız filan dәrdi sağaldır” xәbәrini dәfәlәrlә eşitmişik. İnanan inanıb, inanmayan öz әqidәsindә qalıb. Bu günsә vәziyyәt dәyişib. Respublikamızda rәsmi qeydiyyata alınmış Azәrbaycan Xalq
Bilicilәri vә Ekstrasenslәri İttifaqı yaradılmışdır. İttifaqın prezidenti ekstrasens Etibar Elkindir. Tәşkilat Bakı Elmi-Tәdqiqat Travmatologiya vә
Ortopediya İnstitutunun binasında yerlәşir. Keçәn ildәn fәaliyyәt göstәrәn “İnsan” elmi mәrkәzi dә İttifaqın tәrkibinә daxil olmuşdur.
Azәrbaycan Xalq Bilicilәri vә Ekstrasenslәri İttifaqı könüllü ictimai tәşkilatdır. Mәqsәdi mәnәvi inkişaf әsasında fiziki vә әxlaqi cәhәtdәn hәrtәrәfli inkişaf etmiş şәxsiyyәt yetişdirmәk yolu ilә
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vәtәndaşları sağlamlaşdırmaqdır. O, xalq kütlәlәri ilә vaxtaşırı görüşlәr keçirәcәk, müzakirә vә disputlar, müşavirә vә seminarlar, xüsusi
tәdris kursları tәşkil edәcәk, yerlәrdә maraqlar üzrә klublar, müxtәlif
birliklәr yaradacaqdır. Bioenerji, enerjiinformasiya mübadilәsi, ekstrasensoriya vә parapsixologiyaya aid tәdqiqat vә tәdbirlәrdә Azәrbaycanın mәnafeyini qorumaq İttifaqın әsas vәzifәlәrindәndir. Adamların
cansağlığının möhkәmlәndirilmәsinә, iş qabiliyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının artırılmasına kömәk etmәk, onlarda yüksәk mәnәvi keyfiyyәtlәri formalaşdırmaq, bir sözlә, fiziki-psixi-mәnәvi cәhәtdәn
sağlam olan fәal ictimai nәslin yetişdirilmәsi ekstrasenslәrimizin әsas
qayğılarındandır. İttifaqın әmәkdaşları ekstrasensoriya vә psixotronika sahәsindә qabiliyyәti olan, nәsildәn-nәslә ötürülәn qeyri-әnәnәvi
biliklәrә vә vәrdişlәrә malik adamların aşkar edilmәsi, onların qabiliyyәtlәrinin himayәsi, inkişaf etdirilmәsi, hәyatda tәtbiqi vә mükafatlandırılması ilә dә mәşğul olacaqlar. Ekstrasensoriyanın әnәnәvi
olmayan bilik sahәlәrini geniş xalq kütlәsinin xidmәtinә yönәltmәk,
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 eksperimentlәr aparılmasına qarşı mübarizә dә Azәrbaycan xalq bilicilәri vә ekstrasenslәrinin mәramıdır. Ayrı-ayrı şәxslәr
tәrәfindәn baş verә bilәcәk şarlatanlıq vә sui-istifadә faktlarının qarşısını almaq üçün AXBEİ respublikanın bütün ekstrasens, parapsixoloq vә bilicilәrinin fәaliyyәtinә nәzarәt edәcәkdir.
Hazırda ilk addımlarını atan Azәrbaycan Xalq Bilicilәri vә
Ekstrasenslәri İttifaqının tәşәbbüsüylә Bakıda kurslar tәşkil edilәrәk
özündә güclü biosahә hiss edәn adamlara dәrs keçilir. Üç aylıq kurs
müddәtindә hәmin müdavimlәrә alim vә hәkimlәrin rәhbәrliyi ilә
ekstrasensoriyanın hәlәlik tәbabәt hissәsi (gәlәcәkdә magiya hissәsinin tәdrisi dә nәzәrdә tutulur) tәdris edilmiş, anatomiya vә fiziologiya dәrslәri keçilmişdir. Kursu bitirәnlәr әsasәn texniki vә tibbi
ekstrasensoriya ilә mәşğul olurlar.
İttifaqın prezidenti Etibar Elkinlә görüşdük. O dedi:
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- Bu gün İttifaqımızın 50-yә yaxın üzvü var. Әsas mәqsәdimiz
adamların ağrı-acılarını azaltmaq, onları gülәrüz vә xoşbәxt görmәkdir.
Ruhu azad olmayan şәxs azad olmaz. Ekstrasensoriya deyәndә bәzilәri
elә başa düşür ki, söhbәt ancaq müalicәdәn gedir. Әslindә isә bu çox
geniş elmdir: geologiya, fiziologiya, biokimya, tәbabәt, fizika, psixologiya vә s. elmlәr dә buraya daxildir. Müsahibimiz bildirdi ki, yeni yaranan İttifaq hәlәlik dörd әsas istiqamәtdә fәaliyyәt göstәrәcәkdir:
- bәsirәt, yәni gәlәcәyi görmәk, proqnozlar;
- tibbi ekstrasensoriya (ancaq müalicәvi әhәmiyyәtli üsulları
tәtbiq etmәk);
- texniki ekstrasensoriya (faydalı qazıntıların tapılması, yeraltı
suların aşkara çıxarılması, batmış gәmilәrin vә itmiş xәzinәlәrin yerinin
müәyyәnlәşdirilmәsi, müәssisә vә tәşkilatlarda iş yerlәrinin ağır maqnit cәrәyanlarından (energetikadan) tәmizlәnmәsi, kәnd tәsәrrüfa tın da mәh sul dar lı ğın ar tı rıl ma sı, tә bii fә la kәt lә rin qa baq ca dan
xә bәr ve ril mә si, şә hәr sal ma da bi na la rın ye ri nin dә qiq lәş di ril 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 Azәrbaycan xalq bilicilәri vә ekstrasenslәrinin yanına neçә-neçә adam gәlir. Şәfa tapanlar da olur, falına inananlar da, inanmayıb qayıdanlar da. Amma qayğıdan, diqqәtdәn kәnarda qalan olmur. Öz
qüvvәlәrini sınayan ekstrasenslәr müraciәt edәnlәrә kömәk üçün bacarıqlarını әsirgәmirlәr. ...Kәskin ağrıyla müraciәt elәyәn xәstә ekstrasensdәn bioenerji qәbul edir. Anlar bir-birini әvәz etdikcә xәstәnin halı
yaxşılaşır. Seans başa çatır. Pasiyent qәfildәn “kәşf” edir ki, heç bir yeri
ağrımır. Möcüzә reallaşır.
“Yurddaş” qәzeti,
27 mart 1991-ci il, sәh. 3
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KÖHNƏ HAMAM, KÖHNƏ TAS
20 YANVARDA VӘZİYYӘT NECӘDİR?
“Ekran-efir” qәzetinin ön sözü: 20 Yanvar meydanı şәhәrimizin şimal qapısıdır. Hәrәkәtin әn intensiv olduğu yol qovşaqlarından biridir bu meydan. Saatda minlәrlә maşının keçdiyi belә bir yerdә
son dәrәcә dәqiq yol intizamı olmalıdır.
İnsaf xatirinә deyәk ki, meydandakı yöndәmsiz köşklәr yığışdırılmış, küçә alverinә son qoyulmuşdur. Lakin adı Azәrbaycan xalqının
qanlı mübarizә tarixinә düşmüş 20 Yanvar meydanı layiq olduğu diqqәt vә qayğını hәlә dә görmür. Sәkkiz küçәnin qovuşduğu bu meydanda elә bir hәrәkәt hәrc-mәrcliyi hökm sürür ki, ağır insan tәlәfatı ilә
nәticәlәnә bilәcәk qәzaların baş vermәdiyinә hәm sevinirsәn, hәm dә
tәәccüblәnirsәn.
Maraqlıdır, gündә üç-beş maşının keçdiyi bәzi yollarda işıq nizamlayıcısı quraşdırıldığı halda, son dәrәcә mürәkkәbliyi ilә seçilәn
belә bir qovşaqda çox söz-söhbәtdәn sonra nәhayәt, dediyimiz avadanlıq quraşdırıldı. Görünür, bu da gözә kül üfürmәkdәn başqa bir
şey deyilmiş. Çünki bu nizamlayıcı ya hәftәlәrlә işlәmir, işlәyәndә dә
daim “Gözlә!” rejimindә olur. Nәticәdә xüsusilә izdiham saatlarında
böyük tıxaclar yaranır.
Respublika Dövlәt Yol Polisi İdarәsi işçilәrinin yolu hәr gün buradan düşür. Ancaq kol dibindә, yol döngәlәrindә pusquda durmağa
adәt etmiş yol polisi nәdәnsә burada gözә dәymir.
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Yol örtüyünün bәrbad olduğu, ümumi bir sәliqәsizliyin, pintiliyin baş alıb getdiyi 20 Yanvar meydanı bәlkә dә bu acı taleyi ona görә yaşayır ki, necә deyәrlәr, onun iki sahibi vardır. Yәni yolun bir tәrәfi
Yasamal, digәr tәrәfi isә Nәsimi rayonunun әrazisi sayılır. Burada deyiblәr: iki dayәsi olan uşaq kor qalar.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, әn intensiv hәrәkәt olan bu küçәdә piyadalar sanki sehrbazlıq edir, sürәtlә şütüyәn maşınların arası ilә bir tәrәfdәn o tәrәfә keçirlәr. Bu hal isә heç kimi, hәtta yol
polisini narahat etmir.
Maraq üçün yolu hardan gәldi vurub keçәn bir neçә piyadaya
– “Nә üçün yeraltı keçiddәn istifadә etmirsiniz?” – sualını verdik. Cavablar olduqca kәskin idi: “Qardaş, o yeraltı keçid dediyiniz cәhәnnәm әzabıdır, bizim orada nә işimiz var?!”
Doğrudan da, bu sözlәrdә böyük hәqiqәt vardır. 20 Yanvar metro stansiyasının üstü ilә az da olsa tanış olduq. İndi isә gәlin aşağı düşәk, hәr şeyi әmәkdaşımız Mәnzәrә SADIQOVANIN gözü ilә
görәk.
Xatırladırıq ki, jurnalist hәmkarımızın 20 Yanvar metro stansiyasından hazırladığı süjet bir müddәt әvvәl Azәrbaycan televiziyasında
nümayiş etdirilmişdi. Görәsәn, bu müddәt әrzindә müsbәt bir addım
atılıbmı?
Tәәssüflәr olsun ki, yox. Odur ki, hәmin süjetin mәtnini
“Ekran-Efir”in sәhifәlәrinә çıxarmağı qәrara aldıq:
– “Metronun 20 Yanvar stansiyasının keçidlәrindә şıdırğı alver gedirdi. Әrzaq malları satan kim, mobil telefonuna
danışmaq üçün müştәri axtaran kim. Müxtәlif tәyinatlı malların – pal-paltar, ayaqqabı, qab-qacaq, cürbәcür mәişәt әşyalarının satıldığı ticarәt obyektlәri, piştaxtalar ayaq tutub
yeriyirdi. Yeraltı keçiddә yol keçәn vәtәndaşlar, metroya gәlәn sәrnişinlәr әsl labirintә düşür, buranın tәyinatına uyğun
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olmayan bazara rast gәlirdilәr.
Onu da qeyd edәk ki, Bakı metropoliteninin digәr stansiyalarında keçidin bir tәrәfi zәbt olunduğu halda, 20 Yanvar
stansiyasında hәr iki tәrәf alverçilәrin ixtiyarına verilmişdir.
Hünәr istәyir buradan keçәsәn. Adamların sıxlığından yaranan ağır hava şәraiti vә antisanitariya keçidi keçilmәz edir.
Әlqәrәz, çәtinliklә yolu başa vurub metro stansiyasına
daxil olduq. Mәqsәdimiz 20 Yanvar stansiyasında faciәnin
12-ci ildönümü münasibәti ilә görülәn hazırlıq işlәrini lentә
almaq idi. Stansiyaya keçmәyә icazә istәyirdik ki, qәfil tәzyiqә mәruz qaldıq. Kobud sözlәr, nalayiq rәftar, әsәb gәrginliyi sovuşanda bәlli oldu ki, stansiyanın rәisi Seyfulla Vәliyev
kameramızı görüb bәrk narahat olub. Tәәccüblәndik ki, görәsәn, rәis nәdәn qorxur? Әgәr stansiyada hәr şey qaydasındadırsa, buradakı ticarәt obyektlәri hamısı qanuni fәaliyyәt
göstәrirsә, rәis çәkilişә niyә mane olur? Nәhayәt, razılıq alıb
çәkiliş aparanda gördük ki, 20 Yanvar stansiyasında hәlәlik
20 Yanvar ab-havası yoxdur. Elә buradaca bir “19 mart terrorizm qurbanlarının xatirә lövhәsi”nә, hәlak olanların siyahısına baxdıq, bir alver әlindәn tәrpәnmәk mümkün olmayan
giriş-çıxışa, keçidә... Düşündük ki, iraq olsun, birdәn tәhlükә
baş versә, camaat necә tәrk edәr stansiyanı?
Çoxsaylı insan tәlәfatı ilә nәticәlәnmiş metroda partlayış kimi ağır hadisәni yaşamış 20 Yanvar stansiyasının rәisi,
deyәsәn, bu vәziyyәti qaydaya salmaqda acizdir. Ümid qalır
Bakı metropoliteninin rәhbәrliyinә.”
“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
Milli özünәqayıdış, milli dirçәliş bu gün ümumdünyәvi
prosesdir. Bütün xalqlar öz kökünә qayıdır, tarixin dolaylarında uzaq düşdüyü ulu әnәnәlәrinә yeni hәyat verir, qәdim
sәnәtlәrini dirçәldir. Hamı çalışır ki, uzun tarixi tәkamül prosesindә millәtinin qazandığı nailiyyәtlәrin, maddi vә mәnәvi
sәrvәtlәrin bircәsi dә unudulmasın, yaddan çıxmasın.
Bәs belә bir oyanma, dirçәliş dövründә bizdә vәziyyәt
necәdir? Orta vә ali mәktәblәrimizdә, sәnәt mәktәblәrindә
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 Dövlәt Universitetindә, Azәrbaycan
İnşaat Mühәndislәri İnstitutunda oxuyan tәlәbәlәrә qәdim
Azәrbaycan xalçaçılığı, dünya şöhrәtli miniatürümüz, zәrif
nәqqaşlıq sәnәtimiz, Әcәmi memarlığı, Sultan Mәhәmmәd,
Әbdül Mömin, Ağa Mirәk, Әfşar, Bәhruz Kәngәrli, Sәttar Bәhlulzadә yaradıcılığı layiqincәmi öyrәdilib?
Bu sualları araşdırmaq üçün sahә müәllimlәrinә müraciәt etdik.
İlk hәmsöhbәtimiz sәnәtşünaslıq doktoru, professor Nurәddin Hәbibov oldu.
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– Nurәddin müәllim, siz uzun illәr pedaqoji fәaliyyәt göstәrmisi 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?
– Xalqımızın zәngin milli incәsәnәt tarixini öyrәnmәk vә incәsәnәtimizi tәbliğ etmәk, onu tәdris vasitәsilә gәnc nәslә çatdırmaq
alimlәrimizin, ali vә orta mәktәb müәllimlәrinin әn şәrәfli vәzifәlәrindәndir. Son illәr bu sahәdә müәyyәn iş görülüb. V.İ.Lenin adına APİdә rәssamlığın tәdrisi üzrә kadrlar, Ә.Әzimzadә adına Rәssamlıq
mәktәbindә rәsm müәllimlәri hazırlanır. Bununla yanaşı qeyd edәk ki,
tәsviri sәnәtin tәdrisi lazımi sәviyyәdә qurulmayıb, bu sahәdә bir sıra nöqsanlar gözә çarpır. Әvvәla, tәsviri sәnәtimizin tarixini, xalqımızın zәngin bәdii mәdәniyyәtini öyrәnmәk üçün Azәrbaycan dilindә
dәrsliklәr yoxdur. Hazırlanan kitabların çapı isә nәşriyyatlarımızda aylarla lәngidilir, nәticәdә mәktәblәrimiz dәrs vәsaitlәrindәn korluq çәkir. Digәr tәrәfdәn, tәdris prosesindә әsas yükü daşıyan müәllimlәrin
sәviyyәsi vә onların bu işә münasibәti dә bizi qane etmir. Çox hallarda orta mәktәblәrdә tәsviri sәnәt fәnninә ayrılan saatlar başqa 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. Bunun nәticәsindә hәmin saatlar sәmәrәli keçmir. Bu da
şagirdlәrdә rәsm mәdәniyyәtinin inkişafına mәnfi tәsir göstәrir. İstәrdik ki, mәktәblәrimizdә rәsm tәdrisinә diqqәt artırılsın vә bu işә peşәkarlıq baxımından hazırlıqlı, istedadlı, әsl pedaqoji qabiliyyәtә malik
rәssamlar cәlb olunsun. Milli incәsәnәtimizin tәdrisinә uşaq yaşlarından başlamaq çox faydalı olar. Çünki uşaqların incәsәnәtә marağı, qabiliyyәti erkәn aşkara çıxır. Buna görә dә rәsm tәdrisinә, milli
incәsәnәtimizin öyrәdilmәsinә ailәdә vә uşaq bağçalarında başlansa,
daha yaxşı olar. Tәdris prosesi ardıcıl olmalıdır. Әgәr әn kiçik yaşlarından uşaqlar hәr hansı sәnәtә bәslәdiklәri marağı inkişaf etdirsәlәr,
gәlәcәkdә bu çox böyük fayda verә bilәr.
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– Bakıdakı Rәssamlıq mәktәbinin, o cümlәdәn İncәsәnәt Universitetinin mәzunlarından tez-tez eşidirik ki, tәhsil prosesindә tәlәbәlәrә Azәrbaycan tәsviri sәnәti zәif tәdris olunur. Avropa sәnәti isә
dәrindәn öyrәdilir. O da qüdrәtli sәnәt olduğu üçün gәnclәri öz tәsiri
altına alır. Sәnәt dә belәdir ki, öz kökünü, milli әnәnәlәrini, qәdim mәdәniyyәtini bilmәdәn yaxşı sәnәtkar olmaq, mәhz milli simasıyla
ümumbәşәri ideyalar tәlqin edәn әsәrlәr yaratmaq mümkün olmur.
Nәticәdә sәnәtimiz dә itirir, sәnәtkarlarımız da. Bu mәnada hәmin
mәktәblәrin tәdris proqramına münasibәtiniz?
– İstәr Әzimzadә adına Rәssamlıq mәktәbindә, istәrsә dә İncәsәnәt Universitetindә dәrs prosesi Ümumittifaq miqyasında (Sovetlәr
İttifaqı nәzәrdә tutulur – M.S.) tutulmuş vahid proqramlara әsasәn
aparılır. Hәmin proqramlarda tәsviri sәnәtin bir fәnn kimi tәdrisindә
dünya sәnәtinin, Avropa incәsәnәtinin, Şәrq vә sovet xalqları incәsәnәtlәrinin öyrәnilmәsi nәzәrdә tutulub. “SSRİ xalqları incәsәnәti” fәnni keçilir ki, bu da ayrı-ayrı respublikaların milli incәsәnәt tarixinin
hәrtәrәfli, dәrindәn öyrәnilmәsini nәzәrdә tutmur. Buna görә dә yaxşı olardı ki, Azәrbaycan İncәsәnәt Universitetindә, Rәssamlıq mәktәbindә Şәrq incәsәnәti tarixinin öyrәnilmәsinә xüsusi әhәmiyyәt
verilsin vә bu fәnnә ayrılan saatların miqdarı artırılsın. Arzu edәrdim
ki, nәinki ali mәktәblәrimizdә, hәtta orta mәktәbdә dә Azәrbaycan
incәsәnәti tarixinә xüsusi saat ayrılsın vә bu dәrs müstәqil fәnn kimi
öyrәnilsin.
– Bir halda ki, biz dövlәt müstәqilliyini elan etmiş suveren respublikayıq, demәli, elmimizin inkişafı, mәdәniyyәtimizin tәbliğiylә dә
özümüz mәşğul olmalıyıq. Tәdris proqramlarını özümüz tәrtib etsәk,
yәqin ki, çatışmazlıqlar aradan qalxar.
– Şübhәsiz, respublikanın suverenliyi hәyatımızın bütün sahәlәrindә, o cümlәdәn, ali vә orta tәhsil prosesindә öz әksini tapacaq.
Bu baxımdan bizim dәrs proqramlarımızın yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsinә ehtiyac vardır. Әminik ki, yaxın gәlәcәkdә Azәrbaycan xalqı200
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nın bәdii mәdәniyyәtini, zәngin mәdәni irsini öyrәnmәk problemlәrinә diqqәt xeyli artacaq, dәrs prosesindә milli mәdәniyyәtimizin öyrәnilmәsinә daha geniş yer verilәcәk. Bu baxımdan bizim alimlәrimiz,
müәllimlәrimiz müәyyәn hazırlıq işlәri görmәli, dәrsliklәrin, proqramların, tәdris vasitәlәrinin hazırlanmasında yaxından iştirak etmәlidirlәr. Mәlumdur ki, “SSRİ tarixi” fәnni kontekstindә ayrı-ayrı
respublikaların tarixinә olduqca az yer verilirdi. Eyni vәziyyәt incәsәnәt tarixinin öyrәnilmәsinә aiddir. “SSRİ xalqları incәsәnәti tarixi”nin
proqramında Azәrbaycan, yaxud Orta Asiya respublikalarına ayrılan
saatların miqdarı olduqca azdır. Bu yaxınlarda biz, akademiyanın bir
qrup işçisi “Azәrbaycan incәsәnәti” dәrs vәsaitini “İşıq” nәşriyyatına
tәqdim etmişik. Hal-hazırda çapdadır.
– Kitabın müәlliflәri kimlәrdir?
– “Azәrbaycan incәsәnәti” dәrs vәsaitini respublika EA-nın müxbir üzvlәri Kәrim Kәrimovla Rasim Әfәndiyev, sәnәtşünaslıq doktoru
Nәsir Rzayev vә mәn hazırlamışıq. Hәmin kitabda xalqımızın çoxәsrlik incәsәnәtinin zәngin tarixi әksini tapmışdır.
– Şübhәsiz, incәsәnәtimizin müxtәlif sahәlәrinә dair dәrs vәsaitlәrinin hazırlanması çox vacib işdir. Ümid edirik ki, nәşriyyat da hәmin kitabların çapını tezlәşdirәcәk. Amma respublikada milli tәsviri
sәnәtimizin inkişafında mühüm rol oynaya bilәcәk müstәqil Rәssamlıq Akademiyasının yaradılması nәdәnsә lәngidilir.
– Bu yaxınlarda Bakıda Rәssamlıq Akademiyası yaradılacaq.
Hal-hazırda yaradıcı ictimaiyyәtimiz hәmin akademiyanın açılmasını
böyük maraqla gözlәyir.
“Dәdәm Qorqud” qәzeti
30 oktyabr-5 noyabr 1991-ci il, sәh.7
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MİLLİ İNCƏSƏNƏTİMİZİN
TƏDRİSİ
MEMARLIQ
Böyüklüyümüzә şübhә edirsәnsә, ucaltdığımız binalara bax,–
deyirik yadlara. Qәdim tikililәrә, milli memarlıq abidәlәrimizә baxıb
fәxr edirik. Bәs, özümüz sabaha nә qoyub gedirik? Gәlәcәk nәsillәr bizi hansı abidәlәrlә yad edәcәk? Ulu memarlıq sәnәtimizin bu günü vә
sabahı etibarlı әllәrdәdirmi? Suallar bizi Azәrbaycan İnşaat Mühәndislәri İnstitutunun memarlıq fakültәsinә apardı. Müsahibim memarlıq namizәdi, yaradıcı memar Әlibәy Novruzidir.
– Hәr bir sәnәtkarın yetişmәsi üçün onun mühiti olmalıdır. Mühit yetişdirir sәnәtkarları. Әgәr biz memarlıq fakültәsinin tәdris proqramını götürsәk, görәrik ki, burada memar yetişdirmәk üçün çox cüzi
mühit vardır. Tәdris prosesindә memarlığa lazım olmayan, ümumiyyәtlә incәsәnәtә dәxli olmayan o qәdәr dәrs keçirilir ki... Hәmin fәnlәri öyrәnib imtahan vermәk tәlәbәlәrin bütün vaxtını alır, daha
memarlığı öyrәnmәyә vaxt qalmır. Gәlin, bizim әn böyük ustadımız
olan Mikayıl Hüseynovun yaradıcılıq yoluna nәzәr salaq, görәk bu cür
gözәl әsәrlәr yarada-yarada o fәnlәrdәn istifadә edibdirmi? Әgәr bu
dәrәcәdә görkәmli memar öz yaradıcılığında hәmin fәnlәrdәn istifadә
etmәyibdirsә, nәyә lazımdır onların keçilmәsi? Bu siyasi fәnlәrdәn
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başqa elә texniki fәnlәr var ki, onlar da memara gәrәk deyil. Mәsәlәn, konstruksiya dәrsi, metalokonstruksiyanın hesablanması. İndiki
dövrdә hәtta konstruktorlar da bu hesablamanı EHM (Elektron Hesablama Maşını – M.S.) vasitәsilә aparırlar. Biz isә hәlә dә tәlәbәlәrә
ibtidai üsulla işlәmәyi öyrәdirik.
– Әlibәy müәllim, siz gәlәcәyin memarlarına әsasәn hansı fәnlәrin öyrәdilmәsini vacib sayırsınız?
– Burada әsas fәnn memarlıqdır, memarlığın tarixidir, Azәrbaycan mәdәniyyәtidir. Memarlıq incәsәnәtin bütün sahәlәriylә vәhdәt
tәşkil edir. Әgәr tәlәbә öz musiqisini, әdәbiyyatını, tarixini, mәdәniyyәtini bilmirsә, o, necә milli memarlıq әsәri yarada bilәr? Bu mәnә
heç cür aydın deyil. Demәli, yaxşı memar yetişdirmәk üçün Azәrbaycan әdәbiyyatını, Azәrbaycan musiqisini, mәdәniyyәtini, ümumiyyәtlә incәsәnәtә dәxli olan bütün fәnlәri öyrәtmәk lazımdır. Memarın
bütün elmlәrdәn – istәr tibb elmindәn, istәrsә fizikadan, kimyadan
xәbәri olmalıdır. Әgәr memar xәstәxana layihәlәndirirsә bilmәlidir ki,
hansı xәstәlik üçün hansı şәrait lazımdır, nә şәkildә otaq lazımdır. Әsl
memar bütün elmlәrdәn agah olmalıdır.
– Fakültәnizdә tәlәbәlәrә Әcәmi sәnәti, qәdim Azәrbaycan memarlığının sirlәri öyrәdilirmi?
– Tәk Әcәmi sәnәti yox, Azәrbaycanın Әcәmi kimi görkәmli sәnәtkarları çox olubdur, onların hamısının öyrәnilmәsi mәn dediyim
memarlıq tarixi elminin tәrkib hissәsidir. Hal-hazırda memarlıq fakültәsindә bu dәrsi әtraflı keçirlәr. Bir dә bәrpaçılıq dәrsi keçirlәr ki, onu
da gözәl sәnәtkar Niyazi müәllim tәdris edir. Tәdris proqramına daxil
edilmiş bәrpaçılıq fәnni hәmin dediyimiz elmlәrin öyrәnilmәsi vә qәdim abidәlәrin bәrpasıyla әlaqәdardır.
– Bәrpaçılıqdan söhbәt açdınız, yeri gәlmişkәn deyәk ki, müasir dövrdә aparılan bәrpa işlәri çox vaxt gözlәnilәn nәticәni vermir,
tarixi abidәni gözәllәşdirmir, ömrünü uzatmır, әksinә korlayır. Bax, bu
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qüsuru aradan qaldırmaq üçün sabahın bәrpaçısı elә bu gün, parta arxasında ikәn hansı dәrs vә mәşğәlәlәri keçmәlidir?
– Şәxsәn mәn mәsәlәni belә qoymaq istәmәzdim. Çünki institutda bәrpaçılıq dәrsi doğrudan da yaxşı öyrәdilir. Respublikamızda
çox gözәl bәrpaçılar var. Әfsuslar olsun ki, bәrpa işini görmәk üçün
vәsait yoxdur, çünki bәrpa o qәdәr böyük vәsait tәlәb edir ki, hazırda dövlәtin buna imkanı yoxdur.
– Sizcә, bu gün milli memar yetişdirmәk üçün nә lazımdır
bizә?
– Hәmin bu institut ki var – İnşaat Mühәndislәri İnstitutunun
memarlıq fakültәsi, burada görkәmli memar yetişә bilmәyәcәk. Çünki institutun tәdris proqramı elә qurulub ki, ümumiyyәtlә mühәndis
yetişmәlidir burda, inşaat mühәndisi. Memarlığlı da gәtirib inşaat mühәndisliyinә yaxınlaşdırıblar. Yaxşı memar yetişdirmәk üçün bu gün
bizim yeganә bir yolumuz var ki, respublikada ayrıca memarlıq institutu tәşkil olunsun. Әgәr müstәqil memarlıq institutu olmasa, İnşaat
Mühәndislәri İnstitutunda biz istәdiyimiz proqramı hәyata keçirә bilmәyәcәyik.
– Milli incәsәnәtimizin sabahkı taleyi bugünkü tәdris proqramıyla üzvi surәtdә bağlıdır. Atalar demiş: ”Nә tökәrsәn aşına, o da çıxar qaşığına”.
– Mәn tәdris proqramının tәrtibini orta mәktәbdәn, lap uşaq
bağçasından başlardım. Çünki insan körpәlikdәn yetişmәyә başlayır.
Elә istedadlı uşaqlar var ki, onlar öz istedadlarını büruzә verә bilmirlәr. Necә ki, şәkil çәkәndә aşkarlayırsan, elәcә dә onları aşkarlamaq,
inkişaf etdimәk lazımdır. Bizim tәdris proqramları nә orta, nә dә ali
mәktәbdә istedadları aşkarlamaq imkanı vermir.
Yenә dә deyirәm: ayrıca memarlıq institutu açmaq lazımdır. Vә
imkan yaratmaq lazımdır ki, tәlәbәlәr hamısı xarici ölkәlәrdә olsunlar, oradakı mәktәblәrdә tәcrübә mübadilәsi keçsinlәr, gedib onların
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memarlığını, texnikasını öyrәnsinlәr. İllәrlә oxuduğu dәrsdәnsә, bir
dәfә gördüyü tәlәbәnin yaddaşına daha möhkәm hәkk olunur, әbәdi
yazılır. Tәcrid olunmuş mühitdә yaxşı sәnәtkar yetişdirmәk mümkün
deyil. Biz milli mәdәniyyәtimizi zәnginlәşdirmәk üçün gәrәk dünya
miqyaslı әsәrlәrlә tanış olaq.
TÜRK SӘNӘTİ KONTEKSTİNDӘ
İnşaat Mühәndislәri İnstitutunun dosenti Sәyavuş Dadaşov 20
ildir ki, tәlәbәlәrә memarlıq nәzәriyyәsindәn dәrs deyir.
– Ümumiyyәtlә, biz bu sualı araşdıranda onun üst laylarından
danışırıq. Tutalım ki, bizim fakültә hansısa 2 fәnni tәdris proqramına
saldı, 2 fәnni dә İncәsәnәt Universiteti proqrama saldı. Axı, gәrәk
bunlar hamısı nәyәsә bağlansın, bir özülün üstündә olsun, bir ağacın
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 baxmaq lazımdır. Mәn elә başa düşürәm ki, milli sәnәt
milli dillә birlikdә, ümumiyyәtlә, bizim tәfәkkürümüzü ifadә edәn vasitәlәrdir. Memarlıq, ümumiyyәtlә bir mühit kimi bizi özümüzә qaytara bilәr vә bizi özümüzә yad edә bilәr. Çünki hәmin mühitdә şәhәrin
yaşayış evlәrindәn tutmuş meydana qәdәr vә yaxud müxtәlif mәrasimlәri әhatә elәyәn mәscid hәyәtindәn qәbristanadәk hamısı bizә
mәxsus ola da bilәr, olmaya da bilәr. Qәdim şәhәrlәrin qalmış hissәlәrindә әnәnәvi mühitin bizim olduğunu hiss edirik, amma yeni salınan şәhәrlәrdә onu görmәyib әsәbilәşirik. Bizim hissiyyatımız,
münasibәtlәrimiz dә yad olur. Belәliklә, millәt zәiflәyir, onda manqurtlaşma әmәlә gәlir. Mәnә elә gәlir ki, bu, özül problemlәrdәn biridir.
– Siz bilәn, nәdәn başlamaq lazımdır, Sәyavuş müәllim?
– Mәn bilәn, müxtәlif ocaqlarda tәdqiq vә tәdris olunan bütün
milli sәnәtlәrin inkişaf proqramını hansısa bir yerdә cәm elәmәkdәn
başlamalıyıq. Mәsәlçün, Türkiyәdә iki dәnә Türk Dünyasının Araşdır205
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ma Mәrkәzi var. O mәrkәzlәr müxtәlif sәnәt sahәlәrindә çalışır vә әldә olunmuş nailiyyәtlәri cәmlәşdirir. Bu sayaq mәrkәz olan yerdә hәmin iş daim gedәcәk.
– Söhbәtimiz maraqlı olsa da, çox çözәlәndi. Bu da tәbiidir. Milli
incәsәnәtimizin ağrılı problemlәri çoxdur. İtkilәrimiz dә böyükdür. Maraqlıdır, görәn 20 illik müәllimlik fәaliyyәtinizdә siz hәmkarlarınızdan
nәylә fәrqlәnmisiniz? Tәdris prosesindәki boş xanaları necә doldurmusunuz?
– Mәn bu 20 ilin 10 ilini hamı gedәn yolla getmişәm. Müәllimliyin ikinci yarısında bu tәzә yolu tapmışam. Bu işdә mәnә böyük kömәk vә işıq Xudu müәllimdәn (böyük vәtәndaş, alim Xudu
Mәmmәdov nәzәrdә tutulur – M.S.) gәldi. O mәnimçün mәsәlәnin qoyuluşunu müәyyәnlәşdirdi vә yollar göstәrdi. Yeni tәdris proqramı
tәrtib etmişik. O proqramda biz bütün nәzәriyyәni öz milli sәnәtimiz
üzәrindә öyrәnirik. Neçә illәrdir mәn müәllim işlәyirәm. Heç görmәmişdim ki, sәnәti tәlәbәyә öyrәdәsәn vә tәlәbә sәndәn yaxşı iş hazırlaya. Amma öz sәnәt dilimizi tәlәbәyә öyrәdәn kimi, elә bir qeyri-adi
vәziyyәt әmәlә gәldi ki, heyrәt etdik. Demәli, bizdә bir il nәzәriyyәni
öyrәdirik, ikinci il kompozisiyalar tәrtib etmәyә başlayırıq. Hәmin bir
ilin әrzindә milli sәnәti öyrәnәn tәlәbәlәrin bir hissәsi ikinci il mәndәn güclü, әsәr sәviyyәsindә işlәr hazırladılar. Bu mәqamda mәn ilahi hikmәti başa düşdüm ki, demәli, adam öz dilindә danışanda,
minilliklәrlә bir yerdә danışır. Bu çox vacib mәsәlәdir. İndiki halda auditoriyada adam özünü xoşbәxt hiss edir, çünki bu yolda nailiyyәtlәr
çoxdur, perspektiv ümidvericidir.
Qәdim Güntәkin abidәsindә deyilir: “Ey türk, özünә qayıt, sәn
özünә dönәndә böyük olursan”. Bu әzәmәtli fikir öz fәciliyi, dramatikliyi ilә insanı sarsıdır. Gәrәk neçә dәfә tarixin dolaylarında özünü tapıb-itirәsәn ki, bu qәnaәtә gәlәsәn. Әziz oxucular, milli
incәsәnәtimizin tәdrisindәn ona görә söhbәt açdıq ki, köklәrimizә yadırğamağımızda tәdrisin düzgün qurulmaması mühüm rol oynayıb.
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Ulu vә qüdrәtli sәnәt әnәnәlәrimizdәn uzaq düşmüşük. Cәnuba- şimala parçalanmışıq. Sözsüz ki, milli incәsәnәtimizin tәdrisiylә bağlı bütün problemlәri bir yazıda araşdırıb, bütün suallara cavab tapmaq
mümkün deyil. Tәbii ki, problemin hәlliylә bağlı müxtәlif nöqteyi-nәzәrlәr var: dәrsliklәrin olmaması, müvafiq fәnlәrin tәdris edilmәmәsi,
müstәqil ali tәhsil ocaqlarına olan ehtiyac, mәdәniyyәtimizin yabançı
tәsirlәr altına düşmәsi, әnәnәvi sәnәtlәrimizin zәif tәbliği, dünya tәcrübәsindәn istifadә etmәmәyimiz vә s. Amma başlıca mәsәlә qanımıza hopmuş, tәfәkkürümüzdәn süzülüb gәlәn milli xüsusiyyәtlәri
yaşatmaqdır. Bir çox görkәmli müasir sәnәtkarlarımızın yaradıcılığında olduğu kimi, dünya bizi öz donumuzda daha yaxşı qәbul edib, öz
simamızda daha dәrin dәrk edәr.
“Dәdәm Qorqud” qәzeti
20-27 noyabr 1991-ci il, sәh. 6
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“MOZALAN”A SƏYAHƏT
Respublika satirik kinojurnalı ömünün әn qaynar çağına qәdәm
qoyub. 21 illik ömründә saysız-hesabsız ağrılı problemlәrimizi tәnqid
hәdәfinә çevirmiş, tamaşaçılarımıza ürәk dolusu gülüş bәxş etmiş
“Mozalan” get-gedә neştәrini daha da itilәyir. Axı, yenidәnqurma dövründә cәmiyyәtimizdәki naqisliklәr aradan qalxmaq әvәzinә daha da
dәrinlәşib, mәnәvi eybәcәrliklәrin sayı artıb...
Bu başdan deyәk ki, hәmişә düzü-düz, әyrini-әyri göstәrәn
“Mozalan” bu gün sayı-hesabı bilinmәyәn problemlәrlә mübarizә cәbhәsindә tәkbәtәk qalıb. Çünki tәnqidә geniş meydan verildiyi son illәrdә tәnqid özü kәsәrdәn düşüb. Qәribә ziddiyyәtdir, elәmi? Satirik
kinojurnalın yaradıcı heyәtilә söhbәtlәrimizdә kollektiv üzvlәri bu mәsәlәyә dönә-dönә toxundular.
“Mozalan”ın baş redaktoru Ziyafәt Abbasov dedi:
– Durğunluq dövrü adlandırdığımız illәrdә indiki sәrbәstlik yox idi, “Mozalan” tәnqid hәdәfini yüz dәfә götür-qoy
etmәli olurdu. Amma elә ki, nömrә ekrana çıxdı, vay tәnqid
olunanın halına, süjetlәr dәrhal “yuxarılarda” müzakirә olunur vә ölçü götürülürdü. Bәzәn tәnqiddәn yayınma, sözdә
vәd edib işdә boyunqaçırma halları olurdusa da, bu hal indiki kimi kütlәvi xarakter daşımırdı. 1979-cu ildәn Azәrbaycan
KP MK “Mozalan” satirik jurnalının tәnqidi çıxışlarına respublikanın bәzi nazirliklәrinin vә baş idarәlәrinin yanlış münasi208
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bәti haqqında hәtta qәrar qәbul etmişdi. İndi isә belә diqqәtdәn mәhrumuq. 21 illik fәaliyyәti boyunca az qala çәkdiyi hәr
süjetdә laqeydliyә qarşı mübarizә aparan “Mozalan” yәqin ki,
özünә qarşı laqeydliyi dә cavabsız qoymayacaq.
Düzdür, tәnqidimizdәn nәticә çıxaranlar da var: hardasa yollar abadlaşdırılır, qaz kәmәri çәkilir. Amma köklü mәsәlәlәrdә dәyişiklik sezilmir, görünür bu, bütövlükdә ölkәnin
hazırki ictimai-siyasi vәziyyәtilә bağlıdır.
Daha bir çәtinliyimiz ölkәnin bazar iqtisadiyyatına keçmәsilә әlaqәdardır. Demәli, indiyәcәn hәr nömrәnin istehsalı üçün dövlәt “Mozalan”a 26 min manat pul buraxırdı. İndi
isә xidmәt qiymәtlәrinin bahalaşmasına baxmayaraq, bizә
ayrılan maddi vәsait elә “qal oğlu qaldır” ki, var. Tәzә smeta
tutmuşuq, yeni qiymәtlәr şәraitindә bir nömrәnin istehsalı 40
min manata başa gәlәcәk. Yәqin ki, respublikanın әlaqәdar
tәşkilatları “Mozalan”ın bu problemini hәll edәcәklәr. Amma
yaxşı olardı ki, kinoteatrlarda “Mozalan” kinojurnalının göstәrilmәsinә qiymәt qoyulsun. Belәdә biz müәyyәn qәdәr gәlir götürә bilәrik ki, bu da maddi problemlәrimizin hәllinә
qismәn dә olsa kömәk edәr.
“Mozalan”ın bәdii rәhbәri rejissor Ceyhun Mirzәyevin dediklәrindәn:
– Hәtta bir ara bizdә belә fikir yarandı ki, görünür satiraya daha ehtiyac yoxdur, keçәk yumoreskaya, yumoristik
süjetlәr çәkәk. Lakin hәyat göstәrdi ki, satira hәlә xeyli yaşayacaq, hәmişә lazım olacaq!
“Mozalan”ın әmәkdaşlarında duyduğumuz yaradıcılıq әzmi bizi
sevindirdi. Son yarım ilin mәhsulu olan 150, 151, 152, 153-cü nömrәlәrin süjetlәri qәnaәtimizi daha da möhkәmlәndirdi. Cәsarәtli vә
kәskin çıxışlarıyla hәyatımızdakı çatışmazlıqları tәnqid atәşinә tutan
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“Mozalan” “Qonşuya ümid olan...” sәnәdli süjetindә ötәn ilin payızında şüşә balonların çatışmazlığı ucbatından respublika meyvә-tәrәvәz
emalı zavodlarının düşdüyü çәtin vәziyyәti lentә alıb. Min bir zәhmәt
bahasına hasilә gәtirilmiş süfrә nemәtlәrinin anbarlarda qalıb xarab
olmasına, konservlәşdirilә bilmәmәsinә sәbәb isә şüşә taraların qonşu respublikalardan alınmasıdır. Doğrudan da, görәsәn xalq tәsәrrüfatı üçün bu qәdәr gәrәkli olan şüşә balonları niyә özümüz istehsal
etmirik?
Dövlәtin cibini öz cibiylә dәyişik salan, müdir fondundan şәxsi
mәnafeyi üçün istifadә edәn müdirlәr. “Gedәrsәn bizә...” bәdii süjetindә bu yaramazların qanunsuz әmәllәri satira qamçısıyla qamçılanır.
“Vәssalam- şüttamam”, “Subaylarınızdan görәsiniz” süjetlәrindә isә ticarәt mallarının qıtlığı, çoxçeşidli mәişәt әşyalarının piştaxtalardan qәhәtә çәkilmәsi nәticәsindә hәyatımızda tәzahür edәn
xoşagәlmәz hallar duzlu-yumorlu kadrlarla göstәrilir.
“Mozalan” yalnız hәyatımızdakı neqativ halları üzә çıxarıb qamçılamaqla kifayәtlәnmir, o hәm dә bu halların sosial-ictimai köklәrini
araşdırıb üzә çıxarır. Elә bu günlәrdә ekrana çıxacaq 153-cü nömrәnin süjetlәri bu baxımdan çox xarakterikdir. Respublikada әt mәhsulları qıtlığı hamını narahat edir. Gileylәnәndә dә heyvandarları
qınayırıq. Bәs, әslindә vәziyyәt necәdir? Respublikada heyvandarlığın
inkişafına mane olan amillәr hansılardır? “O yox, bu yox, tәlәb çox”
sәnәdli süjetindә yaradıcı heyәt bu sahәdәki naqisliklәrin kökünü açıb
göstәrir. Heyvandarlara heç bir qayğının olmadığı, sahәnin inkişafı
üçün bir sıra zәruri amillәrin çatışmadığı şәraitdә hansı tәrәqqidәn
söz açmaq olar? Yaxud dәdә-babadan balıqçılıqla mәşğul olmuş Xәzәrәtrafı yaşayış mәskәnlәrinin balıqçıları bu gün niyә brakonyer adlanır? Nömrәnin “Brakonyer, yoxsa balıqçı?” süjetindә balıqçılıq
sahәsindә vaxtı ötmüş rәsmiyyәtçilik tәnqid olunur. Bütün bu bәlaların kökü isә illәrlә sosialist tәsәrrüfatının düzgün planlaşdırılmamasından irәli gәlir.
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“Bir mәktubun izi ilә”. V.Hümbәtoğlunun qәlәmә aldığı bu süjetdә Masallı rayonunun bir çox kәndlәrindә qazlaşdırma işinin lәng aparılması tәnqid olunur. Bu dәrddә olan tәkcә Masallı kәndlilәridirmi?
Rejissor C.Mirzәyevin Qutqaşen, Qax vә Zaqatala rayonlarında çәkdiyi “Mәsuliyyәtsizlik” sәnәdli süjetindә isә hәmin rayonlarda bir sıra
mühüm sosial obyektlәrin tikintisinin illәrdәn bәri yubadılmasından
söhbәt açılır. Mәncә, bu problem dә respublikanın әksәr rayonları
üçün xarakterikdir.
Mövqeyinin obyektivliyi vә hәdәfi sәrrast nişan almasıyla öz simasını qoruyub saxlamaq әzmindәdir “Mozalan”. O, Azәrbaycanda yaranmış 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.
“Mozalan”ın hәr nömrәsi cәmiyyәtimizdәki yaman şişlәrә tuşlanmış cәrrah bıçağıdır. Satirik kinojurnalın cәsarәtli, kәskin çıxışları
tamaşaçıların ürәyindәn xәbәr verir. Hәqiqәtin vә obyektiv tәnqidin
yollarında inamla irәlilәyәn “Mozalan” ancaq faktları lentә alıb hәyatımızdakı naqisliklәri tamaşaçıya çatdırmaqla kifayәtlәnmir. O, fәaliyyәtinin real nәticәsini öyrәnmәk üçün “Mozalan”ın izi ilә” gedir.
Tәnqidi çıxışı sәmәrәsiz qalanda ikinci, bәzәn üçüncü dәfә eyni mәsәlәyә qayıdır. “Müalicә” başa çatmamış neştәrini qınına çәkmir. Şirniyyat mәhsullarının keyfiyyәtsizliyindәn bәhs edәn “Növbәnöv”,
şәhәrlәrimizdә salınan yeni yaşayış mәhәllәlәrindә uşaq meydançaları
vә qocalar üçün istirahәt guşәlәrinin göbәlәk kimi artan qarajlar tә211
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rәfindәn zәbt olunmasına dair çәkilmiş “Üstü bәzәk”, yollarımızın bәrbad vәziyyәtini tәnqid edәn “Qızaran kim olmalıdır”, Bakıda әhaliyә
telefon xidmәtinin dözülmәz vәziyyәtini satirik gülüşlә tәqdim edәn
“Telefon macәraları” vә digәr süjetlәrdә olduğu kimi. Günün hadisәlәrinә fәal müdaxilә edәn “Mozalan” vaxtilә Qobustanda açılmış daş
karxanasının bağlanmasına nail olub. Bununla da xalqımızın tarixindә
әn böyük, xeyirxah işini görüb.
Bir mәsәlәni dә oxucularımızın nәzәrinә çatdırmaq istәrdik: yeni iş qaydasıyla әlaqәdar olaraq indi “Mozalan” sifarişlә dә film çәkir.
“Qara qızılın qara üzü”. Dәniz neftçilәrinin ağır iş şәraiti vә sosial qayğılarından bәhs edәn bu filmi yaradıcı heyәt Neft vә Qaz Sәnayesi
Hәmkarlar Tәşkilatının sifarişilә çәkmişdir. Belә ki, ehtiyac olanda “Mozalan”ın kömәyinә müraciәt edә bilәrsiniz.
Milli kino publisistikamızın maraqlı forması olan “Mozalan” ilk
öncә yaradıcılıq ocağıdır. Onun hәr bir nömrәsi sәnәt әsәridir. Bәs bu
sәnәt ocağının odunu-alovunu gur yandıranlar, cәmisi onca dәqiqә
әrzindә tamaşaçını bir dünya mәtlәbdәn hali edәnlәr kimlәrdir? Gәlin
onlarla tanış olaq, әziz yurddaşlarımız. “Mozalan” elә bir kinojurnaldır ki, onun süjetlәri adi bir lәtifәdәn, bәzәn bircә kәlmәlik atmacadan belә yarana bilir. Ssenari yazandan böyük, ciddi problemlәri dә
yığcam vә lakonik şәkildә qәlәmә almaq mәharәti tәlәb olunur. Bu
gün qulağı sәsdә, qәlbi soraqda olan mәharәtli qәlәm sahiblәri arasında hamımızın yaxşı tanıdığımız Abbas Abdulla, Ramiz Rövşәn, Sirus, Eldәniz, Akif Mәhәrrәmov, Asim Cәlilov vә başqaları “Mozalan”ın
fәal müәlliflәridir. Onların qәlәmә aldıqları sәnәdli vә bәdii süjetlәri
rejissorlar Rasim Ocaqov, Oqtay Mirqasımov, Cәmil Quliyev, Vaqif
Mustafayev vә Ceyhun Mirzәyev lentә alır. Süjetlәrin bәdii cәhәtdәn
kamil sәnәt әsәri olmasında sevimli aktyorlarımız Nәsibә Zeynalovanın, Yaşar Nuriyevin, Sәyavuş Aslanın, İlham Әhmәdovun, Afaq Bәşirqızının, Muxtar Mәmmәdovun, İsmayıl Hacıyevin, Arif Quliyevin,
gәnc aktrisalar Nuriyyә Әhmәdovanın vә Kübra Dadaşovanın zәhmәti
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çoxdur. 21 illik fәaliyyәti boyunca “Mozalan”ın yetirdiyi rejissorlar arasında istedadlı gәnc rejissorumuz Vaqif Mustafayev dә vardır. Tanınmış sәnәtkarlarımız Şahmar Әlәkbәrovla Rasim Balayev vaxtilә
“Mozalan”ın aparıcı diktorları olublar. Hәsәnağa Turabov, Hәsәn Mәmmәdov, mәrhum sәnәtkarımız Hamlet Xanızadә kimi dramatik aktyorlar belә “Mozalan”da hәvәslә çәkilib, yaddaqalan obrazlar yaradıblar.
“Mozalan”ın hәr nömrәsinin araya-әrsәyә gәlmәsindә operatorlar Vaqif Muradovla Amin Novruzovun, sәs operatoru Әsәd Әsәdovun, rәssamlar Fikrәt Әlәkbәrovla Xanhәsәn Mirzәyevin, çәkiliş qrupunun
direktoru Şamil Süleymanovun, baş redaktorun müavini Әlfi Şükürovun, kadr arxasında qalan onlarca adamın zәhmәti böyükdür. İldә 10
dәfә ekrana çıxan kinojurnal bu ildәn ayda bir nömrә istehsal olunur.
İstәrdik, bu say artımıyla yanaşı “Mozalan”ın siqlәti dә artsın, qaldırdığı problemlәr daha sanballı olsun. “Mozalan”a, onun yaradıcı heyәtinә arzumuz budur: tapıntılarınız maraqlı, çıxışlarınız kәsәrli,
neştәriniz daha iti olsun.
“Yurddaş” qәzeti
1 may 1991-ci il, sәh.7
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LENTLƏRDƏ YAŞAYAN TARİX
Әdәbiyyat vә incәsәnәt dövrün әn mühüm hadisәlәrini,
zamanın ruhunu özündә ehtiva edir. Xalqın keçdiyi inkişaf
yolunu izlәmәk, ölkәnin tәrәqqi vә tәnәzzülünü göstәrmәk
baxımından xüsusilә sәnәdli kino çox qiymәtlidir. Bir şәrtlә
ki, filmlәr xalqın taleyi baxımından lentә alına. Ürәk yanğısıyla yaradıla. Hәyat hәqiqәtinә sadiq qala.
Tәәssüf ki, onilliklәr boyu milli kinematoqrafiyamız sәnәdli film yaradıcılığına “sovet meyarı” ilә yanaşıb. Bu ad altında ancaq qurultaylar, sessiyalar, rәsmi şәxslәrin sәfәrlәri,
yubiley tәdbirlәri vә bir dә mәhsul bayramları lentә alınıb.
Xalqın real hәyat tәrzi, bugünü isә unudulub. Nәticәdә dünәnindәn bixәbәr nәsillәr yetişib. Neçә-neçә xalq yaddaşsız
olub...
Üç ildir ki, doğma Azәrbaycanımız tarixi sınaq günlәri
yaşayır. Qәlәm sahiblәrimiz, incәsәnәt ustalarımız bu günlәrin hadisәlәrindәn dә yan keçsәlәr, tarix bizi bağışlamaz.
Çünki yaddaşsız xalqın gәlәcәyi yoxdur. Bizi C.Cabbarlı adına “Azәrbaycanfilm” kinostudiyasına aparan da bu nigarançılıq, bu düşüncәlәr oldu. Sәnәdli-xronikal filmlәr
istehsalat-yaradıcılıq birliyindә olduq. 38 ildәn bәri bu birliyә rәhbәrlik edәn Fәramәz Sәfiyevlә görüşdük. O dedi:
– Azәrbaycanda sәnәdli kino 20-ci illәrdәn fәaliyyәt göstәrir. İl214
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kin dövrlәrdә respublikamızda sәnәdli kino ustalarına böyük ehtiyac
olmuşdur. Bu janrda film çәkmәk üçün hәtta Moskvadan, Leninqraddan mütәxәssislәr dәvәt edirmişlәr. 20-30-40-cı illәrdә xronika şöbәsi (1965-ci ilәdәk birlik belә adlanmışdır – M.S.) ancaq kinojurnallar
çәkmişdir. Bir qayda olaraq ildә 40 kinojurnal istehsal edilmişdir: “Sovet Azәrbaycanı”, “İdman”, “Gәnc nәsil” xronikaları. 50-ci illәrin ikinci yarısından bu sıraya “İncәsәnәt” adlanan kinojurnallar da әlavә
edildi.
Hәyat inkişaf etdikcә, zaman dәyişdikcә kinostudiyanın rәhbәrliyi dә, yaradıcı kollektiv dә hiss etdi ki, bu jurnallara ehtiyac yoxdur.
Çünki telestudiya fәaliyyәt göstәrәndәn sonra biz bir növ hәyatla
ayaqlaşa bilmirdik. Belә ki, televiziyada bu gün göstәrilәn hadisәlәri
biz 2-3 aydan sonra ekranlara buraxırdıq. Bu da tamaşaçı üçün maraqsız olurdu. Ona görә dә işimizin yönümünü dәyişdik. Hәmin xronikal jurnalları sәnәdli filmlәrlә, kinooçerklәrlә әvәz etdik. 1965-ci ildә
“Azәrbaycanfilm”in rәhbәrliyi dәyişdi. Tanınmış sәnәtkarımız, mәrhum Adil İsgәndәrov kinostudiyaya direktor tәyin olundu. A.İsgәndәrovun tәşәbbüsü ilә xronikanın adı da dәyişdirilәrәk sәnәdli-xronikal,
elmi-kütlәvi vә tәdris filmlәri yaradıcılıq birliyi oldu. Mәsәlә tәkcә adda deyil, әslindә işimizin mahiyyәti dәyişdi. Fәaliyyәt dairәmiz genişlәndi. Әgәr bayaqdan ildә cәmisi 5-6 sәnәdli film çәkirdiksә, bundan
sonra onların sayı 20-25-ә çatdı.
1988-ci ildә bütün ölkәdә kino sahәsindә böyük bir dәyişiklik
baş verdi. Şübhәsiz, bu, “Azәrbaycanfilm”ә tәsirsiz qala bilmәzdi. 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 “Yaddaş” birliklәrini tәşkil etdik. “Rakurs”un bәdii rәhbәri istedadlı rejissor Teymur Bәkirzadәdir. “Salnamә”yә respublika
Dövlәt mükafatı laureatı, rejissor Xamis Muradov, “Yaddaş” yaradıcılıq birliyinә isә әmәkdar incәsәnәt xadimi, tanınmış operator-rejissor
Zaur Mәhәrrәmov rәhbәrlik edir. Bu üç yaradıcılıq birliyi fәaliyyәtә
başladıqdan sonra işimizdә әsaslı irәlilәyiş baş vermişdir.
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– Fәramәz müәllim, son üç ildә respublikamız vә xalqımız ağır günlәr yaşayır. Bu günlәrin hәr biri tarixdir. Ermәni
quldurlarının әli ilә torpağımızda az qala hәr gün qan tökülür,
millәtimizin qeyrәtli oğul vә qızları, günahsız körpәlәri, qocaları qurban gedir. Bu günlәrin hadisәlәri lentә alınırmı? Axı,
biz tarixin mәharәtlә saxtalaşdırıldığı bir ölkәdә yaşayırıq
(bunu ölkә prezidenti dә açıq etiraf edir, özü dә әn yüksәk
tribunalardan). Çox ola bilsin ki, bir neçә ildәn sonra qonşularımızın bizә qarşı tәcavüzkarlığını qәti surәtdә danalar. Vә
biz bunu heç vәchlә sübut edә bilmәyәk. Çünki bu günün
özündә belә dünya ictimaiyyәti bu hadisәlәrdәn lazımi sәviyyәdә xәbәrdar deyildir.
– Son üç ilin hadisәlәri doğrudan da, unudulmaz tarixdir. Ermәni quldurlarının basqınlarını, onların törәtdiklәri vәhşiliklәrin nәticәlәrini biz әsasәn lentә almışıq. Respublikanın Ermәnistanla
hәmsәrhәd rayonlarında baş verәn hadisәlәrin elә bir qaynar nöqtәsi olmayıb ki, bizim kollektivin әmәkdaşları oraya getmәsinlәr. Xamis
Muradovun rәhbәrliyi altında bizim kino işçilәri opertaiv surәtdә hadisә yerlәrindә çәkilişә başlayırlar. Bu dәhşәtli hadisәlәri әks etdirәn
lentlәrdәn tәsirli bir salnamә yaratmışıq. Vaxt gәlәcәk ki, bu dәyәrli
materiallardan elә filmlәr yaradacağıq ki, o filmlәr әyani vasitә kimi әsl
cinayәtkarları ittiham edәcәkdir. Hәlәlik o lentlәr kinostudiyamızın arxivindә, filmotekalarda saxlanılır.
– Dövrün salnamәsi öz әksini sәnәdli filmlәrdә tapır.
Amma bu gün biz kinostudiyanın arxivlәrinә, filmotekalara
üz tutanda son 70 ildә keçdiyimiz yolu bütün çalarları ilә, olduğu kimi, real işıqlandıran çox az sәnәdli filmә rast gәlirik.
Bax, elә bu mәnada deyirik ki, sizin yaradıcılıq birliyi әmәkdaşlarının borcu xalqın sәsinә sәs vermәkdir. Yalnız sәrhәdboyu rayonlarda baş verәn hadisәlәri yox, respublikada üç
ildәn bәri didәrgin vәziyyәtindә yaşayan qaçqınların taleyini,
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ekoloji tarazlığın pozulması nәticәsindә cürbәcür bәlalara
düçar olmuş insanların vә tәbiәtin faciәsini, 70 ildә ölkәdә
yürüdülәn yanlış sosial-iqtisadi siyasәt nәticәsindә kimsәsiz
qalmış kәndlәrimizin dәrdini, dünyanı neftlә tәmin etmiş Xәzәrin faciәsini, Abşeron torpağının harayını çәkib bütün dünyaya göstәrmәk lazımdır.
– Bilirsiniz, istәdiyimizlә imkanlarımız arasında hәmişә kәskin
fәrq olub. Ürәyimiz istәyәni çәkә bilmәmişik. Son dövrlәrә qәdәr salnamә filmlәri yalnız hadisә xarakterli materiallarla doldurulurdu. İndi-indi imkanlarımız genişlәnib, bir az әl-qol açmağa imkan yaranıb.
Son illәr “Salnamә” yaradıcılıq birliyindә ekoloji gәrginliyә hәsr olunmuş iki gözәl film çәkilibdir – “Ölü zona” vә “Uşaqlar tәqsirlәndirirlәr”.
Hәr iki filmin rejissoru Rauf Nağıyevdir. Tamaşaçıların әksәriyyәtinә
bu filmlәr yaxşı tanışdır. “Rakurs”un yaradıcı kollektivi “Xәzәrin dәrdi”
adlı beş hissәli kinofilm çәkib, keçәn ildәn Ümumittifaq miqyasında
(Sovetlәr İttifaqı nәzәrdә tutulur – M.S.) ekranlara buraxmışdır. Siz
deyәn ağrılar elә bu lentdә öz әksini tapmışdır. Film sözün әsl mәnasında ittiham aktı kimi sәslәnir. “Talış meşәlәri-yurdumuzun zümrüd
tacı” filmi dә ekoloji tarazlığın pozulmasına hәsr olunmuşdur.
İctimai-siyasi hәyatımızla bağlı maraqlı filmlәrimiz vardır. Rejissorlar X.Muradovla R.Әliyevin operator K.Mәmmәdovla birgә çәkdiklәri “Şәhidlәrdәn-şәhidlәrә” filmi yanvar faciәsini yaşamış
Azәrbaycan oğul-qızlarının gürcü qardaşlarıyla hәmrәyliyini qabarıq
şәkildә nәzәrә çarpdırır.
Rejissor–operator Nizami Abbasov 1989-cu ilin dekabrında Naxçıvan–İran sәrhәdindә baş verәn hadisәlәri әks etdirәn bir hissәli
“Sәrhәd” filmini çәkibdir. Bu filmdә öz qan qardaşlarına qovuşmaq istәyәn Naxçıvan camaatının sәrhәd dәrdlәrindәn bәhs olunur.
– Bu il tamaşaçılara hansı filmlәri tәqdim edәcәksiniz?
– Sәnәdli kino ustalarımız hazırda bir neçә filmin çәkilişiylә
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mәşğuldurlar. “70 yaşlı ali mәktәb” adlı tammetrajlı film V.İ.Lenin adına APİ-dәn bәhs edir (rejissorlar X.Muradov vә T.Mәmmәdov, operatorlar T.Sultanov vә E.Ağayevdir). Beş hissәli “Ziyarәt” filmi,
zәnnimcә, tamaşaçılarımızın ürәyincә olacaqdır. SSRİ Kinematoqrafçılar İttifaqının sifarişiylә rejissorumuz Yavәr Rzayev tammetrajlı bir
film çәkir. “Fövqәl dünya” adlandırdığımız bu filmin çox maraqlı ssenarisi vardır. Azәrbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasına
hәsr olunmuş “İstiqlal yolunda” filmi dә istehsalatdadır. Adlarını sadaladığımız bu filmlәrin çәkilişi tәxminәn 6-7 ay çәkәcәkdir. Hazırda
Ağdam rayonu aqrar-sәnaye birliyinin işindәn söhbәt açan “Birliyin
nemәtlәri” filmi üzәrindә iş başa çatmaqdadır. Filmi yaxın vaxtlarda
ekrana buraxacağıq.
Yaxşı ki, dövrün mühüm hadisәlәri nәhayәt ki, lentә alınır. Amma bu hәlә işin yarısıdır. İndi bütün dünya ictimaiyyәtinin diqqәt mәrkәzindә olan Azәrbaycan hәmin sәnәdli filmlәri dünya miqyasında
nümayiş etdirmәlidir. Halbuki adlarını sadaladığımız filmlәri heç özümüzünkülәrin çoxu görmәyibdir. 1988-ci ilin tarixi noyabr-dekabr hadisәlәrinә hәsr olunmuş “Meydan” filmi çox yerlәrdә göstәrilsә dә,
indiyәdәk ekran üzü görmәyibdir. Azәrbaycan haqqında hәqiqәti aşkarlayan “Azadlığa gedәn yollar”ın (rejissoru Xamis Muradovdur) ekran taleyi bu günәdәk hәll edilmәyibdir. 1990-cı ilin yanvar hadisәlәrini
әks etdirәn dәhşәtli kinokadrlar da elәcә.
Görәsәn, Bakıdakı qanlı qırğını ifşa edәn videolentlәr olmasaydı, bizә kim inanardı?! Ona görә müdrik babalar deyib ki, yüz dәfә
eşitmәkdәnsә, bir dәfә görmәk yaxşıdır.
“Yurddaş” qәzeti
22 yanvar 1991-ci il, sәh.7

218

III Fəsil. PUBLİSİSTİKA

SƏHNƏMİZİN ƏRƏBZƏNGİSİ
Hәr tamaşa axşamı opera teatrındakı lojasında oturub sәhnәdәki hadisәlәri dәrin hәyәcanla izlәyir. Ürәk döyüntüsü ilә gәnc ifaçıların yaratdığı Leyli, Mәcnun, Әsli, Kәrәm, Şahsәnәm, Qәrib,
Әrәbzәngi, Şah İsmayıl...rollarına tamaşa edir. Yetirmәlәrinin uğuruna şadlanır. Tamaşadan sonra sәrv qamәtini bir az da şax tutaraq
evә qayıdır. Yaradıcılığı opera müğәnnilәri üçün mәktәbә çevrilmiş bu
sәnәt fәdaisi respublikanın xalq artisti Gülxar Hәsәnovadır. O, bu gün
dә M.F.Axundov adına Azәrbaycan Dövlәt Akademik Opera vә Balet
Teatrının hәyatında yaxından iştirak edir. Bu, hәr sәnәtkara nәsib olan
xoşbәxtlik deyil. Keşmәkeşli hәyat yolu min bir tellә sәhnәyә bağlı
olan Gülxar xanım Hәsәnova opera teatrında kimlәri görmәyib? Tale
onu bu sәnәt ocağında kimlәrlә rastlaşdırmayıb? Qocaman sәnәtkar
danışdıqca yaddaşına heyran qalıram. Xoş avazı, şirin sәsi xәyalımı
qanadına alıb illәrin o tayına aparır. Müsahibimin maraqlı söhbәtlәri
mәni xalqımızın sәnәt korifeylәri ilә görüşdürür.
ÖMRÜM BOYU ÜZEYİRӘ BORCLUYAM
Müharibәnin birinci ili idi. Üzeyir bәy opera üçün gәnc qadın
ifaçı axtarırdı. Hәqiqәt xanım artıq yaşa dolmuşdu. Filarmoniyada Üzeyir bәy, Mirzә İbrahimov vә Ağasәlim Manaflı sәsimә qulaq asdılar.
Mәnә “Bayatı-Şiraz” oxutdular. Üzeyir bәy sәsimi bәyәndi. Dedi ki, qızım, sәnin gözәl sәsin var, özün dә gәncsәn. İstәyirәm sәni operaya
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aparım. Belәliklә, mәni opera teatrına göndәrdilәr. İlk rolum “Әsli vә
Kәrәm” tamaşasında Әsli obrazı oldu. Tәrәf-müqabilim Әlövsәt Sadıqov idi. İlk tamaşama Üzeyir bәy dә gәlmişdi. Fasilәdә mәni yanına
çağırtdırdı. Hәyәcanlandım ki, yәqin sәhv oxumuşam. Ürәyim döyünә-döyünә yuxarı lojaya getdim. Üzeyir bәy әvvәl mәni tәriflәdi:
– 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 zaman İsmayıl Hidayәtzadә opera teatrının direktoru vә baş
rejissoru idi. Üzeyir bәy belә deyәndә o sanki yuxudaydı, ayıldı. Mәlum oldu ki, Әslinin bәr-bәzәyi Hәqiqәt xanımdadır. O da İranda olduğu üçün yeşik bağlıdır. Hәmin vaxt Hәqiqәt Rzayeva Hüseynağa
Hacıbababәyov vә Qurban Pirimovla birgә İrandakı sovet әsgәrlәri
üçün konsert vermәyә getmişdilәr. Bu hadisәdәn sonra İsmayıl Hidayәtzadә evdәn özünә mәxsus bәzәk әşyalarını gәtirib mәnә bağışladı. O, vaxtilә gözәl aktyor olmuşdu. Yaqo rolunu (“Otello”da)
oynayarkәn taxdığı göy qaşlı gözәl gümüş yaxalığı mәnә hәdiyyә etdi.
Üzeyir bәyin arvadı Mәleykә xanım da mәnә bir cüt qolbaq bağışladı.
Haşiyә: Gülxar xanımın simasında opera teatrı gәnc vә gözәl
istedad tapdı. Gülxar özü dә bu sәnәt ocağını sevdi, sәhnәyә qәlbәn
bağlandı. Vә teatrın şәrәfini hәr şeydәn üstün tutdu. Günlәrin birindә tamaşanı xilas etmәk üçün gözüyaşlı sәhnәyә çıxıb Leylini oynamalı oldu. Hәmin gün o, müharibәnin әjdaha kimi udduğu qardaşı
Nazimin qara kağızını almışdı.
– O gün Leylini Hәqiqәt xanım oynamalıydı. Tamaşa başlanhabaşlanda inzibatçı Hüseynqulu Rzayev (Hәqiqәt xanımın qaynı idi)
gәldi ki, bәs Hәqiqәt xәstәlәnib, Leylini sәn oynamalısan. Biletlәr tam
satılıb, tamaşanı saxlaya bilmәrik. Evimizdә ağlaşma olsa da baldızım
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dedi ki, özünü әlә al, dur get. Yoxsa, operadan da әlin üzülsә, bu familiya ilә (biz Sultanovlar nәslindәnik, atam 37-dә xalq düşmәni kimi
hәbs olunmuş Hәmid Sultanovla әminәvәsi idi, familiyama görә hәmin
il mәni tibb institutundan xaric etmişdilәr, sonralar tәqibdәn yaxa qurtarmaqçün babamın adını özümә familiya götürdüm) hara gedәcәksәn?! Naçar durub teatra getdim.
Hәmin gün rolumu oynayarkәn sәhnәdә özümü son dәrәcә
bәdbәxt, kimsәsiz, talesiz hiss edirdim. Leylinin ölüm sәhnәsini elә
fәryadla oxudum ki, bütün salon hıçqırıb ağladı. Sonra qәşş elәdim.
Bu, rolda da var, amma mәn hәqiqәtәn huşumu itirmişdim. Yenә fasilәdә mәni yuxarı lojaya çağırdılar. Üzeyir bәy dedi: –Qızım, çox gözәl oynadın. Ancaq belә olmaz. Ağlaya-ağlaya, hönkürә- hönkürә
oxusan, sәsin tez bir zamanda korlanar.
O, hadisәdәn xәbәrsiz idi. İsmayıl müәllim әhvalatı danışdı.
Üzeyir bәy çox kәdәrlәnsә dә, dәrhal mәnә ürәk-dirәk verdi:
– Qızım, sәn inanma, elә qara kağızlar çox olur. İnşallah, qardaşın qayıdıb gәlәr!..
...Mәn ömrüm boyu Üzeyir bәyә borcluyam. O, xeyirxah insan
dar günlәrimdә mәnә dә, tanıdığım başqa sәnәtkarlara da dәfәlәrlә
әl tutub, maddi yardım edib. Hamı Üzeyir bәy ola bilmәz. O, tәk idi,
gәldi-getdi.
BÜLBÜLӘ HAMIMIZ QİBTӘ EDİRDİK
Bülbül elә bir sәnәtkar idi ki, ona hamımız qibtә edirdik. Bir dәfә Moskvada konsert verirdik. Bülbül oxuyandan sonra bir rus tamaşaçısı gәldi, onun qarşısında baş әydi, diz çöküb dedi: “Boje upasi!
Boje upasi!..” Biz hamımız heyrәtdәn donub qalmışdıq. Sonradan öyrәndik ki, Bülbülün sәnәtinә pәrәstiş edәn bu adam SSRİ xalq artisti
İ.S.Kozlovskidir. O, Bülbülün sәsinin sehrinә, nәfәsinin uzunluğuna
heyran qalmışdı.
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Müharibәnin ağır günlәrindә Bülbül cәbhәyә getmәk üçün konsert briqadası düzәltdi, mәni dә götürdü. Oğlum Hamlet körpәydi.
Onu Buzovnadakı uşaq evinә qoymalı oldum. Dәstәmizdә Fatma Mehrәliyeva, Sәltәnәt Quliyeva, Vera Şirye, Aşıq Mirzә, Teyyub Dәmirov,
pianoçu Feldman kimi tanınmış sәnәtkarlar var idi. Biz Moskvaya getdik. Ordan dәstәmizi Bryansk vә Oryol cәbhәlәrinә göndәrdilәr. Meşәlәrdә konsertlәr verirdik. Bülbül hәm azәrbaycanca, hәm rusca,
hәm dә italyanca oxuyurdu. Bütün konsertlәrimizi o yekunlaşdırırdı.
Әsgәrlәr Bülbülün çıxışlarını çox böyük rәğbәtlә qarşılayırdılar.
PӘRӘSTİŞ ETDİYİM AKTRİSA
Bir nәfәrә ömrüm boyu pәrәstiş etmişәm: teatrımızın rus şöbәsindә işlәyәn Fatma Muxtarovaya. Onun gözәl Karmeni (“Karmen”dә), Qaraçı qızı (“Çereviçka”da) mәni valeh etmişdi. Fatma
Muxtarovanın böyük sәnәtinә o qәdәr vuruldum ki, rus dilindә olan
tamaşalara müntәzәm getmәyә başladım. Mәn Fatmadan öyrәnirdim,
ona әlçatmaz zirvә kimi baxırdım. Onun Karmen rolundan öyrәndiklәrim sonralar Әrәbzәngi obrazını yaratmaqda mәnә çox kömәk etdi.
Bir ara Fatma Muxtarova mәni vokala keçirmәk istәdi. Әvvәla, özüm
razılaşmadım ki, rusca oxuya bilmәrәm. İsmayıl Hidayәtzadә dә razılıq vermәdi.
“Çereviçka” tamaşasında mәni sehrlәyәn bir sәhnә var idi. Qaraçı qızı tum çırtlaya- çırtlaya oxuyurdu. Fatma bu sәhnәni elә ustalıqla oynayırdı ki!.. Tumun qabığını ağzından atmaqla ariyanı
başlamağı bir olurdu. Mәn heyrәtlәnirdim ki, görәsәn o necә edir ki,
tum boğazında qalmır, tәcrübәmdәn bilirdim ki, bu, çox çәtindir.
Neçә ki, sәhnәmizdә Fatma Muxtarova vardı, Moskva Böyük teatrının әn adlı-sanlı artistlәri belә Bakıda Karmen oynamağa gәlmirdilәr, cәsarәt etmirdilәr. Deyirdilәr ki, sizin Fatmanız var, o olan yerdә
biz artığıq.
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ONLAR BÖYÜK SӘNӘTKARLAR İDİLӘR
İsmayıl Hidayәtzadә çox gözәl bәdii rәhbәr, istedadlı baş rejissor idi. Tamaşada nәzәrdәn qaçmış әn kiçik detalları belә sәrraf dәqiqliyi ilә görür, düzәldirdi. Gәnc kadrlara qarşı olduqca diqqәtli,
qayğıkeş idi. Mәn böyük sәnәtkarların gәnclәrә belә xoş münasibәtini ilk dәfә opera teatrında görmüşәm.
Soltan Dadaşov da bizim rejissorumuz idi. Yadımdadır, Sәid
Rüstәmovun “Durna” operettasını hazırlayanda bәzi mizan-sәhnәlәri
İsmayıl bәyәnmirdi. Soltanla mübahisә edirdilәr. İki böyük sәnәtkarın
sәnәt mübahisәsi hәmişә axırda tamaşanın xeyrinә ümumi razılıqla
başa çatırdı. Mәnsә gәnc aktrisa kimi onların mübahisәsindәn özümçün müәyyәn nәticәlәr çıxarırdım, tәsәvvürümdә rolum daha da aydınlaşır, obrazım tamamlanırdı, başa düşürdüm ki, necә oynamalıyam.
Mәnim sәnәtkar kimi yetişmәyimdә hәr iki görkәmli rejissorumuz mühüm rol oynayıblar.
Şәmsi vә Әfrasiyab Bәdәlbәylilәr dә yaddaşımda silinmәz izlәr
buraxmışlar. Bu gün opera teatrımızın belә kamil rejissor vә dirijorlara çox böyük ehtiyacı var. Elә bil ilahidәn rejissor doğulmuşdu Şәmsi, özü obrazı necә dәrindәn duyub yaşayırdısa, aktyoru da elәcә
oynadırdı.
Mәn operaya gәlәndә sәhnәmizdә Sürәyya Qacar, Yavәr vә Münәvvәr Kәlәntәrlilәr, Hәqiqәt Rzayeva kimi görkәmli sәnәtkarlarımız
var idi. Onların hamısını dinlәmişdim. Ancaq heç birini tәqlid etmәdim,
sәnәtdә öz yolumu tutdum.
...Yarım әsrlik sәhnә hәyatında Gülxar Hәsәnova bu gün adları
tarixә çevrilmiş neçә-neçә görkәmli sәnәtkarlarımızla birgә yanaraq
yaşayıb-yaradıb. Tamaşalarda tәrәf-müqabili olduğu Әlövsәt Sadıqov,
Hüseynağa Hacıbababәyov, Şirzad Hüseynov, Xanlar Haqverdiyev,
Qulam İsgәndәrov, Canәli Әkbәrov ... kimi gözәl müğәnnilәrin hәr biri
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Gülxar xanımın qәlbindә öz sәsi, öz obrazıyla qalıb. Muğam operalarında G.Hәsәnovanı adlı-sanlı tarzәnlәr Qurban Pirimovla Bәhram
Mansurov müşayiәt ediblәr.
ONA ӘRӘBZӘNGİ DEYİRLӘR
Oynadığı obrazların hamısını sevә-sevә yaradan, yana-yana oynayan Gülxar Hәsәnova Әrәbzәngi rolunda sәnәtin zirvәsini fәth etdi. Bu rolda o qәdәr mәşhurlaşdı ki, aktrisanın obrazlar qalereyasında
Әrәbzәngi şah rol oldu. Әbәs deyil ki, xalq arasında onu çox vaxt öz
adı ilә deyil, “Әrәbzәngi” deyә çağırırlar.
Haşiyә: Gülxar Hәsәnova ilk dәfә Әrәbzәngini oynayanda tamaşadan sonra Hәqiqәt Rzayeva rejissora yaxınlaşaraq deyib ki, mәn
bir daha Әrәbzәngi oynamayacağam. Qoy bu rolu hәmişә Gülxar oynasın.
...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 yeni, qüdrәtli ifaçıları meydana çıxacaq. Kim
bilir, bәlkә tarix bir daha tәkrar olunacaq vә istedadlı bir azәrbaycanlı
qızı Әrәbzәngi rolunda bu gün dә sәnәt yolunda gәnclik hәvәsiylә külüng vuran qocaman sәnәtkarın özü qәdәr mәşhurlaşacaq... Ancaq
Gülxar Hәsәnovanın Әrәbzәngisi heç vaxt unudulmayacaq. Sәnәti kimi yaratdığı obrazlar da sonrakı nәsillәr üçün bir örnәk olacaq. Görkәmli sәnәtkarlarımızla bağlı xatirәlәri isә milli mәdәniyyәt tariximizin
tәkrarsız sәhifәlәrinә çevrilәcәk.
“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 6 1991-ci il, sәh.16-17
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SƏNƏT YANĞISI
Qapıdan içәri girәn kimi ecazkar vә möcüzәli sәnәt dünyasıyla qarşılaşdım. Yaşayış mәnzilinin dәhlizindәn tutmuş otaqlarınadәk
hәr yer bәdii keramika nümunәlәri, pannolar, qobelenlәrlә bәzәdilmişdi. Gәnc rәssam Nailә Sultanovanın qeyri-adi emalatxanasıyla ilkin tanışlığımız belә başlandı. Gözümü qәdim dulusçuluq sәnәtimizin
bu müasir nümunәlәrindәn çәkә bilmirdim. Әsәrlәrә baxdıqca rәnglәrin әlvanlığı, naxışların zәrifliyi mәni ovsunlayırdı. Bilirdim ki, gördüyüm boşqabların, vazaların, şamdanların, çay vә nahar servizlәrinin,
müxtәlif qab-qacaq dәstlәrinin forması da Nailә Sultanovanın özünә
mәxsusdur, ölçüsü dә. İstedadlı rәssamın әsәrlәrindә milli kolorit o
qәdәr güclüdür ki, müәllifi tanımadan belә inamla demәk olar ki, bu
әsәrlәri yaradan azәrbaycanlıdır.
Qәdim Azәrbaycan dulusçuluğu, keramika sәnәti. Tarixi neolit dövrünә çatan, bitkin nümunәlәri Tunc vә Dәmir dövrünә tәsadüf
edәn bu milli sәnәtimizin әsasını qoyan şәxslәr bizә mәlum olmasa
da, onların yaratdıqları bu gün muzeylәrimizi bәzәyir. Minilliklәr sәnәt
әsәrlәrinin gözәlliyinә xәlәl gәtirә bilmәmiş, dәyәrini daha da artırmışdır. Nәsillәrin qan yaddaşı bu qәdim milli sәnәtimizin sirlәrini әsrlәrdәn-әsrlәrә ötürmüşdür. Vә hәr yüzillikdә meydana çıxan
sәnәtkarlar dulusçuluğu yeni inkişaf mәrhәlәsinә qaldırmış, bәdii keramika sәnәtini istedadlarının qüdrәtilә zәnginlәşdirmişlәr. Nailә Sultanova da bu sәnәtin qismәtinә çıxan istedadlardan biridir.
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Hәlә gәlincik oynatdığı vaxtlarda, rәfiqәlәri vә yaşıdlarıyla evcik-evcik oynadığı illәrdә Nailә qab-qacağın gözәlliyinә hәssaslıq göstәrәrmiş. Evdәki bahalı qabları oyuncağa çevirmәsiylә anası Şükufә
xanımı hövsәlәdәn çıxararmış. Boşqabların, nәlbәki vә fincanların bәrbәzәyinә, naxışlarına tamaşa etmәkdәn doymazmış. Uşaqlıqda Nailәnin bir qәşәng çini servizi varmış. Qız servizin әşyalarına kağızdan
bәzәk yapışdırar, naxış vurar, öz alәmindә qabları gözәllәşdirәrmiş.
Sәn demә, Nailәnin marağı әbәs deyilmiş. Qәlbindә baş qaldıran hәvәs, rәnglәr dünyasına maraq onu Ә.Әzimzadә adına Rәssamlıq mәktәbinә apardı. Daha sonra N.Sultanova tәhsilini M.Әliyev adına
Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt İnstitutunda davam etdirdi. Görkәmli
xalçaçı rәssamımız Lәtif Kәrimovun, sәnәtşünas Kәrim Kәrimovun Nailәyә böyük tәsirlәri oldu. N.Sultanova deyir ki, әgәr Lәtif müәllim ancaq birinci kursda yox, daha çox dәrs desәydi, yaxşı olardı. Ustad
sәnәtkarlardan öyrәnә-öyrәnә Nailә illәri illәrә qovuşdurdu. Fikrindә
o qәdәr әsәrin eskizini çәkmişdi ki... Diplom işinә başlayanda qәlbindә bәslәdiyi arzulardan birini hәyata keçirdi: “Miniatür” servizini yaratdı. İlk müstәqil işi yüksәk qiymәtlәndirildi. O, şüşә-keramika
fakültәsini bitirdi. Sәrgilәrdә iştirak etdi. Özünәmәxsus yaradıcılıq
dәst-xәttilә seçildi. Yolu uğurlu, yaradıcılığı mәhsuldar oldu. Hazırda
Azәrbaycan Rәssamlar İttifaqının bәdii fondunda işlәyir. Bu günәdәk
Nailәnin üç müәllif işi istehsalata buraxılıbdır. “Armudu” çay servizi
onun şәrәfinә “Nailә” adlanır.
“Yeddi mәhәbbәtin poeması” kompozisiyası 49 әsәrdәn ibarәtdir. Silsilәdәki әsәrlәrin hamısında qәdim Azәrbaycan miniatürünә
xas xüsusiyyәtlәr vardır. Obrazlar rәssamın hiss vә duyğularını, düşüncәlәrini әks etdirir. Hәr bir boşqab ayrılıqda bitkin süjetli әsәrdir.
“Yeddi hiss” servizinә daxil olan fincan, nәlbәki vә boşqablardakı naxışların heç biri digәrini tәkrar etmir. Nailәnin zәngin fantaziyası hәr әşyanı yeni, maraqlı cizgilәrlә bәzәyir. “Yeddi ay gözәli”
kompozisiyasında rәssam adı “ay” sözü ilә başlayan Aytәn, Aygün,
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Aytac, Ayyan, Aysel, Aypara, Aynur adlı Azәrbaycan gözәllәrini tәsvirtәrәnnüm etmişdir. “Ürәyin yeddi döyüntüsü” adlı pannolardan hәsrәtli sevgililәr boylanır.
“Minarә” vә “Balıqlı” portret servizlәrdir. Çoxpredmetli “Miniatür” servizindә, “Kainatın yaşıl planeti” kompozisiyasında rәssam mavi vә füruzәyi rәnglәrdәn mәharәtlә istifadә etmişdir. Nailәnin
әsәrlәrindә tez-tez işlәtdiyi mavi rәng paklıq, ülvilik rәmzidir.
“Zümrüd”, “Yaqut”, “Gecә”, “Piyalәbәnd”, “İslimi” servizlәri dә
onun uğurlu işlәrindәndir. “İslimi” sözü tәtbiqi sәnәtdә ornament adıdır. Maraqlıdır ki, servizdәki qabların qulpları da islimi formasındadır,
naxışları da. Mәhz bu düşünülmüş kompozisiyaya görә dә müәllif әsәrinә “İslimi” adı vermişdir. Rәssamın qırmızı-qızılı rәnglәrlә işlәdiyi “Yanan günәş” silsilәsindәki әsәrlәrә baxarkәn günәşin hәrarәtini
duyursan. Şәrq әnәnәlәri ruhunda işlәdiyi “Mәhәbbәtin әbәdiliyi”,
“Mavi gecә”, “Şuşa” ornamental vazaları bir-birindәn gözәldir.
Nailә Sultanovanın әsәrlәrindә fiqurlar, obrazlar zaman vә
mәkan çәrçivәsinә sığmır. Zamansızlığa tapınır, әbәdiyyәtә qovuşurlar. O öz yaradıcılığında milli xalça ornamentlәrindәn, qәdim miniatür
sәnәtindәn mәharәtlә bәhrәlәnir. İşlәdiyi keramik materialı – istәr
boşqab olsun, istәr vaza, istәrsә dә çay dәsti, fәrqi yoxdur, bütövlükdә bәzәmәk N.Sultanovanın yaradıcılığı üçün sәciyyәvi xüsusiyyәtdir. O, boşluqdan qaçır. Parlaq, әlvan rәnglәrә çox meyl edir. Mәsәlәn,
göy rәng – kobalt Nailәnin yaradıcılığında insan rәmzidir. Әsәrlәrindәki gül vә ağac şәkillәri dә şәrti obrazlardır. Süsәn gülü isә müәllifin
öz obrazıdır. Daha bir orijinal xüsusiyyәt: әsәrlәrinin adından da gördüyümüz kimi, o, “7” rәqәmindәn geniş istifadә edir. Hәtta çay, yaxud
nahar dәstlәri işlәrkәn belә әnәnәdәn kәnara çıxaraq yeddi әşyalı servizlәr hazırlayır. Mifologiyamızda dәrin fәlsәfi mәna tutumu, özünәmәxsus anlamı vә yozumu olan “7” rәqәmi Nailәyә çox doğmadır.
Söhbәtlәrimizdәn birindә bu rәqәmlә bağlı sualımıza sәnәtkar belә
cavab verdi ki, axı, hәftәnin günlәri dә yeddidir, musiqinin notları da,
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göy qurşağının rәnglәri dә.
Nailә Sultanovanın yaradıcılığında Qarabağ mövzusu xüsusi
yer tutur. Vәtәn taleyinin sәnәtkar qәlbindәki ağrıları öz әksini yaranan әsәrlәrdә tapmışdır. Hәr dәfә Nailәnin işlәrinә baxarkәn qeyri-ixtiyari “Qarabağın gözәllәri” adlanan silsilә pannolar önündә ayaq
saxlayıram. Kafel üzәrindә işlәnmiş obrazlar o qәdәr hәyati, realdır
ki... Dağlıq Qarabağın son 3 ildәki ağır günlәrinin dumanı çöküb sanki bu qız-gәlinlәrin üstünә. “Qarabağ gözәlinin kәdәri”, “Mәnim dәrdim – Azәrbaycanın dәrdidir”, “Azәrbaycan madonnasının göz
yaşları”... Әsәrlәrin özlәri kimi adları da kövrәk, tәsirlidir. Mәnsub olduğu xalqın sevinciylә şadlanıb, dәrdiylә kәdәrlәnәn sәnәtkar Azәrbaycan üçün ağır olan günlәrdәki yaşantılarını, narahatlığını, ürәk
yanğısını әsәrlәrinә köçürmüşdür.
Nailә Sultanova orijinal sәnәtkardır. Әsl yaradıcılığa başladığı
6-7 il әrzindә tәkrarsız-bәnzәrsiz әsәrlәriylә sәnәt bilicilәrinin, sәnәtsevәrlәrin diqqәtini cәlb etmişdir. Hәlәlik respublikamızın muzeylәrindә onun әsәrlәrinә rast gәlmәsәk dә, Türkiyәnin mәşhur Topqapı
muzeyindә, Moskvanın bir sıra muzeylәrindә әsәrlәri vardır. Gәnc keramikaçının “Mavi gün” ornamental vazası, “Armudu” servizi SSRİ
xalqları muzeyini, “Qırmızı” servizi isә Şәrq xalqları muzeyini bәzәyir.
Sәnәtinә vurğun olan bu gәnc qız hәr gün, hәr an yaradıcılıqla mәşğuldur. Fikrәn daim sәnәt alәmilә tәmasdadır. Nailә çox zaman hәtta
turist gәzintilәrindәn belә imtina edir ki, vaxt itirmәsin, yeni әsәrlәr
yaratsın. O, eyni zamanda bir neçә iş üzәrindә çalışır. Fikrindә yeni bir
ideya doğan kimi dәrhal onun eskizini çәkir, relyef edir, sonra vaxtı
olan kimi işә başlayır. Onun qobelenlәri dә sәnәtkarlıq baxımından
maraqlıdır. Ümumiyyәtlә, Nailә Sultanova dekorativ-tәtbiqi sәnәtin bütün 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 Azәrbaycan mәdәniyyәt fondunun sәrgi salonunda açılmış keramika-xalça satış-sәrgisindә N.Sultanovanın yüzdәn çox әsәri
nümayiş etdirilirdi. Xarici turistlәr, yerli camaat gәnc rәssamın ürәyәyatan әsәrlәrinә aludәliklә baxırdılar. Ünsiyyәtdә olduğumuz tamaşaçıların, sәnәtsevәrlәrin rәyi belәydi ki, Nailә Sultanovanın hәmin
satış-sәrgidә nümayiş etdirilәn әsәrlәri arasında muzeylәrimizi bәzәmәyә layiq, evlәrimizin yaraşığı ola bilәcәk әsәrlәr çoxdur.
Sağollaşıb ayrılmaq vaxtı çatmışdı. Ancaq sәnәtlә, yaradıcılıqla
bağlı söhbәtimiz qurtarmaq bilmirdi. Mәn onun gözlәrinin qayğılı ifadәsinә, zәrif barmaqlarına baxa-baxa qeyri-ixtiyari әsәrlәrinin adları
barәdә düşünürdüm. Qәlbimin dәrinliklәrindә bir daha inanırdım ki,
ancaq mәhәbbәtdәn doğan, mәhәbbәtlә yaranan әsәrlәr belә gözәl
ola bilәr!
“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 11-12 1990-cı il, sәh. 36-37
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AVSTRİYAYA ATILAN KÖRPÜ
Hansı xalqın bәdii tәfәkkürünә mәxsusluğundan asılı olmayaraq, әsl sәnәt әsәri ümumbәşәri sәrvәtdir. O, dünyanın bütün xalqları
üçün anlaşıqlı vә cazibәdardır.
Tanınmış fırça ustalarımızdan olan İlham Sәfәrlinin ötәn ilin mayından etibarәn Avstriyanın Qrats şәhәrindә nümayiş etdirilәn fәrdi
sәrgisinә tükәnmәyәn maraq bu fikri bir daha tәsdiq edir. Doqquz aydır ki, İ.Sәfәrlinin kosmos mövzulu batiklәri, miniatür üslubda işlәnmiş pannoları vә Azәrbaycan torpağının әsrarәngiz tәbiәtini әks
etdirәn mәnzәrә tabloları Avropa sәnәtsevәrlәrinin mühakimәsinә verilmişdir. Bu gün Avstriya ictimaiyyәti mәşhur “A.H.M.” vә “Rodika”
firmalarının tәşәbbüsüylә açılmış hәmin sәrgi vasitәsilә müasir Azәrbaycan tәsviri sәnәtindәn xәbәr tutmaq imkanı әldә etmişdir. Sәrginin tәşkilatçısı Engin Çakmanın vaxtaşırı Bakıya göndәrdiyi
xәbәrlәrdәn bizә bәllidir ki, azәrbaycanlı rәssamın kosmos mövzulu
silsilә әsәrlәri avropalı sәnәtsevәrlәrdә xüsusi maraq doğurmuşdur.
Elә sәrgiyә ilk baxışdan dәrhal sonra Avstriyanın mәşhur menecerlәrindәn olan Hersoq vә Mahmud, professor Volkinqer vә bir sıra digәr
sәnәt bilicilәri İlham Sәfәrlinin yaradıcılığına yüksәk qiymәt vermiş,
әsәrlәrini ürәkdәn bәyәnmişlәr. İstәr sәrginin açılışında, istәrsә dә
sonrakı günlәrdә çәkilmiş videolentlәrә baxarkәn biz özümüz dә sәrgiyә gәlәn tamaşaçıların azәrbaycanlı rәssamın yaradıcılığına necә
maraq göstәrdiyinin canlı şahidi oluruq.
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Rәssamın uğurları, nailiyyәtlәri bizi sevindirir. İstәr-istәmәz
İ.Sәfәrlinin keçdiyi sәnәt yoluna fikrәn “sәyahәt” edirik. Axı bu sәviyyәyә o, birdәn-birә yüksәlmәyib. İlhamın bugünkü uğurları axtarışlarda keçәn sәnәtkar ömrünün narahat yaşantılarının bәhrәsidir.
Rәssamlığa rәngkarlıqla başlayan İlham Sәfәrli bir sәnәtkar kimi özünü dekorativ janrda daha qәtiyyәtlә tәsdiq etmişdir. O, yaradıcılıq obyektinә çevirdiyi kosmos kimi müasir mövzunu qәdim batik
texnikası ilә işlәmişdir. Hәlә qәdim dövrlәrdәn Şәrq ölkәlәrindә geniş
yayılmış batik dekorativ-tәtbiqi sәnәtin növlәrindәn olub hәmin üsulla işlәyәn rәssamdan kimyanı, rәng hazırlamaq texnologiyasını yaxşı
bilmәyi tәlәb edir. Bu çәtin prosesin öhdәsindәn uğurla gәlәn İ.Sәfәrlinin kosmos mövzulu batiklәri yozum tәrzi etibarilә orijinaldır.
İ. Sәfәrlinin 60 tablodan ibarәt “Dinc kosmos uğrunda” silsilәsi sәnәtsevәrlәrә yaxşı tanışdır. “Panspermiya” (“Kainatın yaranması”), “Elm”, “Günәş sistemindә X planet”, “Kvazarlar vә kvazaqlar”,
“Uzaq nağılvari qalaktika”, “Tәnha planet”, “Yeni qalaktika”, “Nüvә qışından sonra bahar olmur”, “Yer kürәsi nüvә kosmosu arasında”, “Ulduz müharibәlәrindәn sonra ancaq ulduzlar qalacaq”, “Tәhlükәli
kosmos stalaktidlәri”, “Yeni dünya duyumu”, “İki qalaktikanın yaxınlaşması”, “Kometaların yaxınlaşması – insanların yaxınlaşmasıdır”,
“Durna qalaktikası”, “Kassiopeya bürcü” әsәrlәri dәfәlәrlә müxtәlif sәrgilәrdә nümayiş etdirilmiş, sәnәt bilicilәri tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilmişdir. Tablolarda şәrtilik çoxdur. Batiklәr maraqlı forma-biçimi,
mәntiqli bәdii yozumu ilә yadda qalır.
İlhamın yağlı boya ilә işlәdiyi “Yerin töhfәsi”, “Yeni ulduzun parla ma sı”, “Y.Qlaz ko vun port re ti” ad lı әsәr lә ri dә kos mo navt la ra
hәsr olun muş dur. Böyük formatda işlәnmiş “Yerin töhfәsi” tablosunda sәnәtkar kosmosa uçuş zamanı hәlak olmuş sovet vә Amerika kosmonavtlarının yaddaqalan obrazını yaratmışdır. Hәr bir kosmonavtı
vәtәndaşı olduğu dövlәtin bayrağı geyimindә tәsvir etmәsi rәssamın
uğurlu tapıntısıdır. Әbәdiyyәtә qovuşmuş kosmonavtların üz-gözlәrin231
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dәki dәrin mәna baxanı düşündürür. Әsәr sovet vә Amerika rәssamlarının Moskvada keçirilmiş “Bәşәriyyәtin ulduz yolu” adlı sәrgisindә
böyük maraq doğurmuşdur.
Bu gün biz tam inamla deyә bilәrik ki, dünya kosmos rәssamlığının R.Makkol, A.Leonov, Y.Poqodayev, V.Canıbәyov, V.Loktyev kimi
tanınmış nümayәndәlәri arasında Azәrbaycan xalqının da nümayәndәsi vardır: İlham Sәfәrli. Әsәrlәri dünyanın bir sıra ölkәlәrindә uğurla nümayiş etdirilmiş azәrbaycanlı rәssamın yaradıcılığı öz bәşәri
siqlәti, humanist qayәsi ilә hәr yerdә diqqәti cәlb etmişdir. Avstriyada açılmış sәrgi isә avropalıların zövqünü oxşamaqla yanaşı, orada
yaşayan azәrbaycanlılar üçün dә gözәl töhfә olmuşdur. Qrats şәhәrindә tәşkil olunmuş bu mәdәni tәdbir yurddaşlarımız arasında әlaqә yaratmaq sahәsindә, hәmçinin Azәrbaycan vә Avstriya xalqlarının
mәnәvi yaxınlaşması prosesindә ilk körpüdür. Xalqımızın dünyaya vә
dünya xalqlarına döğru-dürüst tanıtdırılmasına böyük ehtiyac duyulduğu bizim günlәrdә bu sayaq mәdәni tәdbirlәrdәn, mәnәvi körpülәrdәn imkan daxilindә çox istifadә etmәliyik. Tәk İlhamın yox, bütün
istedadlı sәnәtkarlarımızın narahat yaşantılarının bәhrәsi olan dәyәrli
sәnәt әsәrlәri dünya xalqlarına Azәrbaycanımız vә millәtimiz barәsindә әsl hәqiqәti söylәyә bilәr.
“Hәyat” qәzeti
23 fevral 1991-сi il, sәh.4
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VAQİFİN SƏNƏT DÜNYASI
Bakıdakı miniatür mәrkәzindә bu yaxınlarda maraqlı bir sәrgi
açıl mış dı – hey kәl tә raş Va qif Rәh ma no vun fәr di sәr gi si. Sәr gi dә ki ek spo natlara heyranlıqla baxan tamaşaçıları bir sual düşündürürdü: –Kimdir Vaqif Rәhmanov? Әgәr azәrbaycanlıdırsa, bәs niyә indiyә
qәdәr onu tanımamışıq? Axı sәrgidә nümayiş etdirilәn tunc, daş, ağac
heykәllәrdәn göründüyü kimi, onları yaradan yetkin sәnәtkardır...
Heykәltәraş Vaqif Yusif oğlu Bakıda dünyaya göz açıb. O, Rәhmanzadәlәr ailәsindәndir. Tanınmış xalq rәssamı Maral Rәhmanzadәnin qardaşıdır. Vaqif baharda doğulduğundan uşaqlıqdan bahar tәk
qaynar tәbiәtli olub. Yaradıcılığa meyli, istedadı onu Ә.Әzimzadә adına Rәssamlıq Mәktәbinә aparıb. Sonra Surikov adına Moskva Dövlәt
Rәssamlıq İnstitutunda tәhsilini davam etdirib. Burada o, heykәltәraşlıq sәnәtinin sirlәrinә mükәmmәl yiyәlәnib. Hәlә tәlәbә ikәn çalışqanlığı vә qabiliyyәti ilә fәrqlәnәn Vaqif elә o vaxtdan maraqlı
hey kәl lәr ya pır, diq qә ti cәlb edәn әsәr lәr ya ra dır dı. Azәr bay can lı
ba la sı öz istedadı ilә müәllimlәrinin, bir çox adlı-sanlı heykәltәraşların diqqәtini cәlb etmişdi. Ali mәktәbi bitirәn kimi Vaqif Rәhmanovun
tәyinatını birbaşa Alma-Ata şәhәrindәki incәsәnәt institutuna verdilәr. Elә hәmin vaxtdan – 1965-ci ildәn etibarәn Vaqif Rәhmanov Qazaxıstanda mәskunlaşdı.
O zaman Alma-Atada heykәltәraşlıq sahәsindә türkdilli kadrlar
çatışmırdı. V.Rәhmanovun gәlişiylә qazax heykәltәraşları ailәsinә per233
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spektivli bir sәnәtkar daxil oldu. Pedaqoji fәaliyyәtlә yanaşı gәnc heykәltәraş yaradıcılıqla da ciddi mәşğul olmağa başladı. Sәrgilәrdә iştirak etdi, rәngarәng sifarişlәr yerinә yetirdi. İldәn-ilә püxtәlәşdi,
sәnәtkar kimi tanındı, şöhrәt tapdı. Yaşadığı respublikanın yuxarı tәşkilatlarının sifarişiylә Alma-Atada vә başqa şәhәrlәrdә ucaltmaq üçün
monumental heykәllәr, heykәl-kompozisiyalar yaratmağa başladı.
Bu gün Qazaxıstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә V.Rәhmanovun “Şәrq motivi”, “Xatirә”, “Nәrgizin portreti”, “Xocalı”, “Ana evi”,
“Anarın portreti” vә başqa әsәrlәri vardır.
İstedadlı tişә ustasının tәdqiqat obyekti insan vә onun dünyayla rәngarәng әlaqәlәridir. Sosial, psixoloji vә әxlaqi problemlәri vәhdәtdә götürәn sәnәtkar daim müasir obrazlar vә plastik formalar
axtarır. O, plastik hüdudsuzluq mәsәlәlәrini cәsarәtlә hәll edәn heykәltәraşdır. Vaqif istәnilәn materialda – istәr daş olsun, istәr ağac, istәr tunc uğurla işlәyir. Bakı sәrgisindә biz әsasәn Rәhmanovun dәzgah
heykәllәrini görsәk dә, sәnәtkarı şәxsәn tanıyanlar bilirlәr ki, park
heykәltәraşlığında onun görkәmli nailiyyәtlәri vardır. Vaqif xüsusilә
Abşeron daşında hәvәslә işlәyir. Hәr il Bakıya gәlәn yurddaşımız doğmalarının Mәrdәkandakı bağlarında, dost-tanışlarının emalatxanalarında işlәyir, qohum-qardaşlarının obrazından yaradıcılıqla istifadә edir.
Miniatür mәrkәzindә nümayiş etdirilәn әsәrlәri arasında “Bakı.
20 Yanvar 1990-cı il” adlı tunc heykәli ilk baxışdan tamaşaçını sarsıdırdı. Kәsik bәdәn, yarım qol, güllәdәn deşik-deşik olmuş baş... Arxası
üstә yıxılmış gәncin gözlәri dә, ağzı da heyrәtdәn açıq qalıb. Heykәlin qәrar tutduğu oraqşәkilli ay da tamaşaçını düşündürür. Hәmin detalı hәm gecәnin rәmzi kimi, hәm dә yanvar faciәsini törәdәn ordunun
dövlәt gerbinә işarә tәk başa düşmәk olar. Kiçicik bir detal bu müdhiş faciәnin gecәykәn, özü dә kimlәr tәrәfindәn törәdildiyini göstәrir.
Vaqif Rәhmanov heykәli elә mәharәtlә işlәyib ki, soyuq tunc material dil açıb danışır, tamaşaçını dәrindәn hәyәcanlandırır. Yüksәk sәnәt
mәziyyәtlәrinә malik “Bakı. 20 Yanvar 1990-cı il” әsәri vәtәnpәrvәr
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yurddaşımızın şәhidlәrimizә qoşduğu heykәl-elegiyasıdır.
Sәrgidәki “Әbәdi” heykәlindә ana iki qızıyla tәsvir olunub. Anasının dizi üstündә oturmuş qızcığaz elә mәsud, elә rahatdır ki... Kürәyini böyük qızına söykәmiş ana da sabahından arxayındır. Ağ
daşdan yonulmuş “Sabir”in mәhzun görkәmi baxanı qüssәlәndirir.
Tuncdan tökülmüş “Anarın portreti” o qәdәr canlıdır ki, sanki görkәmli
yazıçıyla üz-üzә dayanmısan. “Namәlum qadın” heykәlinin estetik gözәlliyi baxana zövq verir. “Kommunizmin yolu” kompozisiyasında kәllә-mayallaq olmuş adamlar, qolları qayalarda qandallanmış әzabkeş
insan surәti diqqәti çәkir. “Mәrdәkan motivi” adlanan әsәrdә konkret
sima, üz-göz yoxdur. Amma heykәltәraş böyük ustalıqla әllәrini sinәsindә çarpazlamış kәlağayılı qadının simasında mәrdәkanlı anaların
ümumilәşmiş obrazını verә bilib. Hәmin әsәrlәrin fonunda asılmış fotoreproduksiyalar isә tәәssüratı tamamlayır. V. Rәhmanovun yaradıcılığı ilә әtraflı tanış olmaqda bakılı sәnәtsevәrlәrә kömәk edirdi.
On ildir ki, Azәrbaycan övladı Vaqif Rәhmanova Qazaxıstanın
әmәkdar incәsәnәt xadimi adı verilib. Qürbәtdә mәskunlaşdığı illәr
әrzindә o, dәfәlәrlә Qırğızıstanın, digәr Orta Asiya respublikalarının
fәxri fәrmanları, diplom vә medallarıyla tәltif olunubdur. İki il әvvәl
Xәzәryanı respublikaların sәnәtkarlarının sәrgisindә azәrbaycanlı heykәltәraş Vaqif Rәhmanov qızıl medala layiq görülübdür. Әsәrlәri Qazaxıstan, Orta Asiya, Azәrbaycan, Litva, Danimarka, Avstraliya, Polşa,
Macarıstan, Bolqarıstan muzeylәrini, bir çox sәnәtsevәrlәrin şәxsi kolleksiyalarını bәzәyir.
V.Rәhmanov uzun müddәt Qazaxıstan Rәssamlar İttifaqının Bәdii fondunun sәdri olub, idarә heyәtindә katib işlәyib. Çoxillik pedaqoji fәaliyyәti vardır. Hazırda Alma-Ata Dövlәt Teatr – Rәssamlıq
İnstitutunun dosentidir.
Vaqif Rәhmanovun Bakıda açılmış fәrdi sәrgisi çox faydalı vә
sәmәrәli oldu. Sәrgi sayәsindә Azәrbaycandan kәnarda yaşayan yurd235
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daşlarımızla doğma respublika arasında әlaqәlәri möhkәmlәtmәk sahәsindә daha bir addım atıldı. Görkәmli heykәltәraşımız Vaqifin sәnәt
dünyasıyla tanış olduq. Sözsüz ki, Vәtәndәn uzaqlarda Azәrbaycan
adını uca tutan, Azәrbaycan tәsviri sәnәtini lәyaqәtlә tәmsil edәn
eloğlumuz heykәltәraş Vaqif Rәhmanovun adı vә sәnәtiylә fәxr etmәyә bizim mәnәvi haqqımız vardır.
“Yurddaş” qәzeti
9 oktyabr 1991-ci il, sәh. 4.
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İLLARİYƏNİN DÜNYASI
Uşaq alәminin gözәlliyi, uşaq tәxәyyülünün zәnginliyi, uşaq fantaziyasının tükәnmәzliyi kimә mәlum deyil? Sirli-sehrli alәmli, cazibәdar dünyalı uşaqlıq dövründәn adәtәn şirin- şirin xatirәlәr qalır
doğmaların, yaxınların xatirindә. Bәzәn isә... bütöv bir dünya – İllariyәnin dünyası kimi...
Ermәnistan Uşaq Yaradıcılığı Muzeyinin sәrgi salonunda açılmış
“İllariyә Hüseynova – UŞAQ, İNSAN, YARADICI” sәrgisi tamaşaçıları
bu dünyaya qovuşdurur – İllariyәnin dünyasına. Dәniz kimi cilvәlidir,
saysız-hesabsız günәşlidir, analı-atalıdır, güllü-çiçәklidir İllariyәnin
dünyası. Bu dünyada “Pitafseya” adlı gül var – İllariyәnin gülü. Bu
dünyada ana simasında tәcәssüm etmiş günәş var – İllariyәnin günәşi. İllariyә dünyasının sakinlәri olan “nağıl–rәsmlәr”, “tәәssürat–rәsmlәr”, “zarafat”, “sirk”, “kompozisiya”, “ornament” vә başqa qәbildәn
olan sәnәt nümunәlәri balaca rәssamın böyüklәrsayağı duymağından,
düşünmәyindәn xәbәr verir. Rәnglәrin әlvanlığı, mövzuların rәngarәngliyi, rәsmlәrin bitkinliyi, aydınlığı baxanı heyran qoyur. 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.
İllariyә Hüseynova 1977-ci ilin payızında Moskvada anadan
olub. Atası hәkim, anası biokimyaçıdır. Fitri istedada malik qızcığaz iki
yaş yarımında ilk әsәrini – “Quşlar” rәsmini yaradıb. Şәkildә körpә
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qәlbi kimi pәrvazlanan quşlar tәsvir edilib. Paytaxt hәyatının qaynarlığı, әlvanlığı İllariyәnin “Atәşfәşanlıq”, “Bayram”, “Kafedә iki nәfәr”,
“Maqazindәki qadın” vә başqa rәsmlәrindә öz әksini tapıb.
Karandaşla, kömürlә, sulu vә yağlı boyalarla işlәyәn balaca rәssam öz nağıl dünyasını çәkdiyi süjetli nağıl-rәsmlәrә köçürüb. “Qoğal
dovşanı dilә tutur ki, meşәyә getmәsin, orada onu yeyәrlәr, yaxşısı
budur babası ilә nәnәsinin yanına getsin. Dovşansa tәrәddüd edir...”,
“Keçi marala әrә getmәk istәyir, ona görә dә başında maral buynuzu bitirib”, “Rәssam qızcığazın çәkdiyi şәkildә dovşan mahnı oxumaq istәyir”, “Artistlәr tamaşaçılarla vidalaşır”, “Kirpi günәşә dua edir”
vә s. rәsmlәr tamaşaçını nağıllar alәminә aparır.
Sirk mövzusu rәssam İllariyәnin yaradıcılıq palitrasında geniş
yer tutur. “Sirkdә”, “Tәlxәk”, “Ağır atlet”, “Sirkdә qız”, “Petruşkinin sirki”, “Sirkdә yeni il yolkası”, “İki tәlxәk”, “Sirk. Artistka çıxış edir. Hamı
bәyәnir, biri isә şübhә edir” vә başqa rәsmlәr öz әlvanlığı, bir-birinә
bәnzәrsizliyi ilә diqqәti cәlb edir, tamaşaçıda şәn әhval-ruhiyyә yaradır.
Әfsanәvi “Simurq quşu”, “Tovuz quşları”, “Fırtınanın doğulması”, “Gәmi”, “Günәş qırıldı”, “Qoca Buratino”, “Qulliver”, “Karluşa-film”
rәsmlәri İllariyәnin rәssam tәxәyyülünün hüdudsuzluğunu, fantaziyasının zәnginliyini bir daha göstәrir. Ana–Günәş. Bu varlıq istedadlı rәssamın fikrini çox mәşğul etmişdir. Günәşi qollu-budaqlıdır, әlvan
rәnglidir, parlaq şüalıdır İllariyәnin. Hazırda İllariyәnin “Günәş”i vaxtilә mәşğul olduğu studiyanın embleminә vә rәmzinә çevrilmişdir.
Anası mehribandır, sevimlidir. Çәkdiyi “Ana” rәsmlәri balaca qızın anasına olan böyük mәhәbbәtinin tәcәssümüdür. Anasının da nә
vaxtsa uşaq olduğunu dәrk edәn İllariyә tәxәyyülünün gücü ilә “Balaca Tanya (Ana)” rәsmini yaratmışdır. Bütün uşaqlar kimi o da atası
Arifi dünyada hamıdan yüksәk bilirdi. Ona görә dә çәkdiyi rәsmlәrdә
atasını “uçan quş, eyni zamanda şir” kimi tәsvir edirdi. Rәsmlәrindә
tez-tez hәkim obrazına müraciәt etmәsi dә, şübhәsiz, atası ilә bağlıdır.
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İllariyәnin çәkdiyi bütün şәkillәrdә nikbin, oynaq uşaq tәbiәti
özünü büruzә verir. Şәkillәrdәn sevinc, sәadәt yağır. Dünyanı uşaq
gözü ilә seyr edib, yetkin ağlı ilә dәrk edәn azәrbaycanlı qızı İllariyә
hәyatın әn müxtәlif hadisәlәrini tәsvir edib. Sәrgi-tamaşanın bәlәdçi
ssenarisindә atası Arif Mikayıl oğlunun oçerki, anasının xatirәlәri mühüm pedaqoji-tәrbiyәvi әhәmiyyәtә malikdir. Düşünülmüş tәrtibat sәrginin estetik dәyәrini daha da artırır. Sәrgi böyük müvәffәqiyyәtlә
nümayiş etdirilir, salon aramsız olaraq dolub-boşalır. Yerevan ictimaiyyәti, şәhәrimizin xarici qonaqları İllariyә Hüseynovanın sәrgisini böyük rәğbәtlә qarşılayırlar. Rәy kitabında yazılan qeydlәr fәrәh hissi
doğurur:
– “Min heyf ki, bu gözәl uşağın hәyatı belә erkәn solub.
Yaxşı sәrgidir. Hәm estetik, hәm dә mәnәvi baxımdan ibrәtamizdir. Çox olsun belә uşaqlar vә mümkün qәdәr az olsun
insan faciәlәri. İllariyәnin valideynlәrinә әn xoş arzularımı
bildirirәm. Düşünürәm ki, o, qoyduğu tәmiz, incә vә gözәl izlә bizim aramızda, öz yaşıdları arasında yaşayır”.
Rәssam Karlen Martirosyan.
– “Mәni bu istedadlı körpәnin rәsmlәri valeh etdi. Çox
heyf ki, gәlәcәkdә bizә sevimli İllariyәnin yeni rәsmlәrinә
baxmaq qismәt olmayacaq”.
M.Harutyunyan, mühәndis.
1984-cü ilin yayında hәyatı faciә ilә sona yetәn İllariyә ömrü
boyu sevdiyi, inandığı, etibar etdiyi ... suda boğulmuşdur. Cәmi 6 il 9
ay ömür sürәn rәssam İllariyә özündәn sonra cazibәdar bir dünya –
400-ә yaxın rәsm әsәri qoyub getmişdir. Salonun müxtәlif guşәlәrindәn boylanan rәssam qızın fotoşәkillәri sanki tamaşaçılara deyir:
– Mәn sizinlәyәm... Mәn yaşayıram!
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***
SSRİ Rәs sam lar İt ti fa qı nın qә ra rı ilә tәş kil olun muş
İl la ri yә Hü sey no va nın fәr di sәr gi si nin coğ ra fi ya sı 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”
Zәkasının qüdrәtiylә dünyaya nur saçan Nizami. Poeziya alәminin әnginliklәrini fәth edәn şәxsiyyәt. Gәncә torpağında uyuyan Azәrbaycan oğlu. Әsrlәrin sәrt yellәri
neçә-neçә möhtәşәm sarayı yerlә-yeksan etsә dә, el mәhәbbәti, bәşәr ehtiramı dahi şairin mәzarını itib-batmağa qoymayıb. Zaman-zaman qәdrini bilәnlәr Nizami Gәncәvinin
türbәsini bәrpa elәyib. Budur, dünyaya gәlişinin 850 illiyini
bayram etdiyimiz günlәrdә Nizami mәqbәrәsi yeni biçimdә
ziyarәtçilәrin ixtiyarına verilib.
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 poeziya xiridarlarının ziyarәtgahı olub. Dünyanın
uzaq-uzaq ölkәlәrindәn gәlәn sәyyahlar, әdiblәr, alimlәr Nizami Gәncәvinin mәzarı önündә diz çöküb, onun dühası qarşısında baş әyiblәr. Gәncә torpağı Nizami adıyla dünya şöhrәti tapıb. Lakin heç dә
bütün dövrlәrdә türbә bәşәr şairinin adına layiq sәviyyәdә olmayıb.
Sanki Nizami bunu duyubmuş...
Bu yerdә mәn kimi yatanlar çoxdur,
Onları xatirә salan ki, yoxdur.
Ey tәzә kәklik, an mәni ürәkdәn
Mәzarım yanından ötüb keçәrkәn,
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Üstümdә görәrsәn göyәrmiş otlar,
Baş daşım uçulmuş, çökmüşdür mәzar.
Qәbrimin tozunu sovurmuş yellәr,
Dostlardan anan yox mәni bir nәfәr.
Qәbrim şüşәsinә әl qoyan zaman
O pak gövhәrimi heç olmasa an!
Uzaqdan sәn mәnә göz yaşı töksәn,
Mәn sәnә parlaq nur saçaram göydәn.
Salam ver, hörmәtlә mәndәn salam al,
Gәl qәbrim üstünә, edim istiqbal.
Hәr zaman diriyәm sәnin kimi mәn,
Mәn cana gәlәrәm, sәn cana gәlsәn.
Bu sәtirlәri oxuduqca Nizami dühasının uzaqgörәnliyinә heyran
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 qovuşduğunu bәşәr övladına Sәnin “Xәmsә”n anladıb, incә ruhlu qәzәllәrin pıçıldayıb, – deyirsәn.
Gәncә torpağını gәzib-dolaşdıqca, gәncәlilәrlә görüşdükcә Nizaminin dünya şöhrәtinә dair söhbәtlәr qәlbimi iftixar hissi ilә doldururdu. 42 il sәrasәr Gәncә şәhәrinin baş memarı olan Fәrman
İmanquliyev maraqlı bir әhvalat danışdı:
– Bir gün Bağdaddan bir qonaq gәldi. Mәqbәrәyә 15-20
addım qalmış bu şәxs dizi üstә düşdü. Biz dә mәqbәrәnin әtrafını yenicә yumuşduq, yer palçıq idi, asfalt hәlә qurumamışdı. Qonaq palçıqlı asfaltın üstünә diz üstә çökdü vә öz
dilindә danışmağa başladı. Bu adam әrәbcә Nizami şәxsiyyәtinә müraciәt edәrәk, әvvәla üzr istәyirdi ki, Nizaminin hüzuruna çox gec gәlibdir. İkincisi dә, o deyirdi ki, mәn sәnin
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hüzuruna addımla yox, dizi üstә, sürünә-sürünә gәlmәyi özümә böyük şәrafәt, fәxr bilirәm.
Bizim XX әsrdә Nizami adına iki dәfә mәqbәrә ucaldılıb. Hәlә
1939-cu ildә şairin qәbri üstә ucaldılan möhtәşәm tikintini amansız
müharibә yarımçıq qoydu. Mәqbәrә müharibәdәn sonra, 1947-ci ildә
tikilib başa çatdı. Lakin ömrü az oldu. Görәn, hәmin mәqbәrәnin 50
il keçmәmiş tarix sәhnәsindәn çıxmasına sәbәb nәydi? Suala F.İmanquliyev belә cavab verdi:
– 1947-ci ildә tikilmiş mәqbәrә zәyәm daşından idi. Zәyәm daşı çox yumşaq daş olduğuna görә hәmin qurğunun nә
yağışa, nә günәşә davamı olmadı. Әlәlxüsus, alüminium zavodunun mәqbәrәyә böyük ziyanı dәydi. Bu zavodun havaya
buraxdığı turşular mәqbәrәnin üstünә qonduqdan sonra, üstündәn dә yağış yağdıqca daşlar daha sürәtlә ovxalanıb töküldü. Nәticәdә, tәdricәn mәqbәrә öz görkәmini itirmәyә
başladı. Dәfәlәrlә mәsәlә qaldırdıq ki, bәlkә mәqbәrәnin yerini dәyişdirәk? Nәhayәt, mötәbәr bir komissiya bu işә baxdı vә qәrara gәldi ki, mәqbәrәnin yerini dәyişmәk ağlasığan
iş deyil. Qәt olundu ki, mәqbәrә öz yerindә qalmaq şәrtilә
burada yenidәnqurma işlәri aparılsın. 1981-ci ildә, şairin 840
illiyi әrәfәsindә Azәrbaycan KP MK qәrar qәbul etdi ki, 1991ci ilәcәn mәqbәrә yenidәn qurulsun vә әtraf sahәsi abadlaşdırılsın. 1989-cu ilin aprelindә hazırki layihә müzakirә vә
qәbul olundu. Böyük çәtinliklәrlә qranitin vә mәrmәrin әldә
edilmәsinә nail olduq. Dnepropetrovskdan 300 kubmetr qranit alıb, Sankt-Peterburq müәssisәlәrindә hazırlatdırdıq. Ağ
mәrmәri isә Çelyabinskdәn gәtirtdirdik. İnşaat materiallarını әldә etdikdәn sonra cәsarәtlә köhnә mәqbәrәni sökmәyә
başladıq. Biz mәqbәrәni 8 aya sökdük, amma 5 ay 10 günә
tikdik. Bu işdә Gәncә şәhәr Sovetinin vә icraiyyә komitәsinin, 3 nömrәli tikinti trestinin, sankt-peterburqlu qranit qu244
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raşdıran mütәxәssislәrin, Bakı baş tikinti idarәsi ilә Bakı metro tikintisi idarәsi inşaatçılarının, әmәkçi gәncәlilәrin әvәzsiz
rolu, böyük xidmәti oldu. Camaatın mәqbәrәdә işlәmәsindәn
adam hәzz alırdı...
– Bәşәr sivilizasiyasında, dünya mәdәniyyәtindә özünәmәxsus
yeri olan Nizami Gәncәvinin mәqbәrәsini belә qısa müddәtdә tikib
başa çatdırmaq şücaәtdir. Lakin tikilәn hәr bir abidә yalnız bu gün
üçün, sabah üçün deyil, o, nәsillәrә yadigar qalır. Xüsusilә, Nizami kimi bir şәxsiyyәtin mәqbәrәsi gәrәk minilliklәr üçün nәzәrdә tutula.
Bu dәfәki mәqbәrә möhkәm materialdan qurulub, qranitin dә, mәrmәrin dә keyfiyyәti yerindәdir. Amma bizi bir sual düşündürür: 5 ay
10 günә inşa olunan mәqbәrә keyfiyyәtlәmi tikilib? Müәyyәn müddәt
sonra tikinti prosesindә yol verilmiş tәlәskәnlikdәn irәli gәlәn qüsurlar üzә çıxmayacaq ki? Axı, can yanğısı öz yerindә, hәr daşın, hәr tikinti materialının da öz xassәsi var...
– Mәn böyük inamla deyәrәm ki, mәqbәrә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsindә tikilib. O, qranit bloklarla hörülüb. Betonun tökülmәsinә, onun qurumasına verilәn vaxt
normativlәrinә dә dәqiq әmәl etmişik. Mәqbәrә o qәdәr möhkәm, o qәdәr dәqiq , sәliqәli inşa olunub ki... 5 ay 10 günә
başa çatmasına baxmayaraq olduqca möhkәm tikilib. Biz buna çox әminik.
Sәkkiz yüz ildir ki, dahi şairimizin uyuduğu vәtәn torpağı müqәddәs mәkana çevrilib. Elә müqәddәs olduğu üçündür ki, Nizami
türbәsinin taleyi hәr bir azәrbaycanlını maraqlandırır. Hazırki mәqbәrә qırmızı qranitlә ağ mәrmәrdәn tikilib. Üst hissәsi layihә quruluşuna görә zahirәn әvvәlkindәn fәrqlәnmir. Lakin daxili quruluşu, giriş
vә çıxış qapıları yerlәşәn hissә başqa sәpkidә hәll olunub. Sәrdabә
aşağıda yerlәşdiyindәn ziyarәt edәn şәxsdә tәbii baş әymә, tәzim vәziyyәti әmәlә gәlir. Görәnlәr deyir ki, Napoleon Bonapartın mәqbәrәsi dә bu şәkildә qurulub.
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Mәqbәrәnin pәncәrә şәbәkәlәri vә mәhәccәri latundandır. Palıddan ha zır lan mış or na ment li qa pı lar qә dim Şәrq üs lu bun da dır.
Gi riş dә yazılmış “1141” vә “1209” rәqәmlәri Nizami Gәncәvinin tәvәllüd tarixini bildirir. Günbәzin altında altıguşәli hәndәsi fiqur içindә әrәb
әlifbasıyla “Nizami Gәncәvi”, bir qәdәr aşağıda isә “Bismillah-ir-rәhmanir-rәhim” sözlәri yazılıb. Min tәәssüf ki, belә zәrif nәqqaşlıq işindәn sonra qapıların üstündә çox iri hәrflәrlә, özü dә kiril әlifbasıyla
“Nizami” sözü yazılıb. Yamaq kimi görünәn bu yazı qranit mәqbәrәnin
fasad daşında yonulub.
Mәqbә 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 tyorlar 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 sı nә zәr dә tu tu lub. Tut vә әn cir dәn baş qa yer li
iq li mә mәx sus әn müx tә lif mey vә ağac la rı әki lә cәk. Mәq bә rә nin sa ğın da, açıq sә ma al tın da da ha bir ta ma şa sa lo nu var. Bu his sә dә ki hey kәl- kom po zi si ya (mü әl li fi
hey kәl tә raş Qorx maz Su cәd di nov dur) ol duq ca ba xım lı dır.
Tunc hey kәl lә rin es te tik gö zәl li yi ba xa nı va leh edir. Bü tün kom po zi si ya nın uzun lu ğu 22 metr, әn hün dür nöq tә si
7 metr dir. “Xәm sә” dә ki qәh rә man la rı nın әha tә sin dә otur muş Ni za mi әlin dә “Di van ”ı nı tu tub. .. Heyf ki, fon da gö rü nәn alü mi ni um za vo du hey kәl- kom po zi si ya nın oyat dı ğı
xoş duy ğu la rı qa nad lan ma ğa qoy mur. Yax şı olar ki, gә lә cәk dә ürә ka çan tә bii fon alın ma sı üçün bu ra da sәrv ağac la rı әkil sin. Ümu miy yәt lә, bir 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 246
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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 İmanquliyev dә bu fikrimizә şәrik oldu.
Nizami mәzarı önündә sükuta dalarkәn fikrimdә onun şeiri-sözü dolaşırdı:
Ey tanrı, ümidim bunadır ancaq,
Bu köhnә dәrgahdan düşәrsәm uzaq.
Elә ki, pozular tәrkibim mәnim,
Dәyişәr qurduğun tәrtibim mәnim,
Әsdikcә tozumu dağıdar yellәr,
Pak olan canımı görmәz bir nәfәr,
Halımı arayıb, edәndә heyrәt,
Varıma yox deyә, vurarkәn töhmәt.
Sәn yoxdan әlinә ver öylә açar,
Bilsin ki, bu yatan ölmәmiş yaşar!
Ölürsәm, bunu sәn hamıya bildir:
“Bәdәni yatmışsa, canı diridir”.
Düşünürәm ki, Nizami dühasının obrazlı tәfәkküründәn süzülüb gәlәn bu misralarda nә qәdәr dәrin fәlsәfә var! Olum vә ölüm, insan vә tәbiәt, materiyanın öz formasını dәyişmәk xassәsi, bir dә
ruhun ölmәzliyinә inam, tanrıya tapınmaq hissi. Yenә fikrimdә şairlә
dialoqa girmişdim: – Bәli, Şeyx Nizami, Sәn canlısan, yaşayırsan. Ziyarәtinә gәlәnlәr dә әvvәl-әvvәl Sәnin hәmişәyaşar sәnәt incilәrinlә,
hikmәtli kәlamlarınla, elmi-fәlsәfi-bәdii-estetik fikirlәrinlә tanış olur,
sonrasa hüzuruna gәlmәyi vacib bilir.
Nizami adına ucaldılmış hәr iki abidә – istәr mәqbәrә, istәrsә dә
heykәl-kompozisiya barәdә әsl qiymәti, әlbәttә, xalq özü verәcәk. Nahaq demәyiblәr ki, el gözü tәrәzidir. Mәncә, hәr iki sәnәt әsәrinin әsl
imtahanı isә zaman qarşısında olacaq. Görәsәn, Nizami adına ucaldı247
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lan bu abidәlәr illәrin sınağından necә çıxacaq? Bunu indidәn demәk
çәtindir. İstәrdik ki, Nizaminin sözü, sәnәti kimi, mәqbәrәsi dә әsrlәrin qovğasından qalib çıxsın. Azәrbaycan xalqının milli simvoluna çevrilsin. Şair әbәs yerә demәyib ki...
Nә qәdәr şair var, söz var, şeir var,
Dünyada onlardan mәnәm yadigar.
Mәnimlә canlandı, söz tapdı qüvvәt,
Yenә dә mәnimlә edәr qiyamәt.
Mәn söz gülşәninin sәrv ağacıyam,
Sәrv ağacı kimi xidmәtdә varam.
Günәşәm, ön, arxam birdir, fәrqi yox,
Azdır aldatmağım, işığımsa çox.
Bәli, Azәrbaycan oğlu Nizami Gәncәvi öz sәnәtiylә ölmәzliyә
qovuşduğunu bilib. Bildiyi üçün dә hәlә 8 әsr öncә peyğәmbәrcәsinә
uzaqgörәnliklә, inamla yazıb:
Min il sonra sorsan şair hardadır,
Hәr beyti söylәyәr burda, burdadır.
Xoşbәxtik ki, dahi şairin minlәrlә beyti ilә yanaşı, cisminin uyuduğu torpaq da bizә onun yerini nişan verir. Qәbrin nurla dolsun,
Şeyx Nizami!..
Gәncә-Bakı
“Yurddaş” qәzeti
11 dekabr 1991-ci il, sәh.6
248
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CƏFƏR CABBARLI – 90
Azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli klassiki Cәfәr Cabbarlı sovet
dramaturgiyası xәzinәsinә ölmәz әsәrlәr bәxş etmişdir. Dahi dramaturqun adı bütövlükdә sovet dramaturgiyası vә teatrının inkişaf tarixi
ilә sıx bağlıdır. C.Cabbarlı Azәrbaycan sәhnәsindә elә bir mәşәl yandırmışdır ki, onun işığı qardaş xalqların hәyat vә mәişәtini dә işıqlandırmış, milli sәdlәri aşıb keçmişdir.
Ölmәz dramaturqumuzun 90 yaşı 1989-cu ildә tamam oldu. Lakin respublikamızdakı gәrgin ictimai-siyasi vәziyyәt hәmin il dahi әdibin yubileyini keçirmәyә imkan vermәdi. Kütlәvi tәdbirlәrin, Cabbarlı
qiraәtlәrinin, elmi konfransların tәşkili, o cümlәdәn әdibin külliyyatının nәşri, yaradıcılığına hәsr olunmuş bir sıra әdәbi-tәnqidi mәqalәlәr toplusunun çapı tәxirә salındı.
Mәlumdur ki, yubiley yalnız tәntәnәli akt deyil, eyni zamanda
klassikin irsinә tәzә baxışdır. Xüsusilә, “sosializm realizmi” metodu ilә
öyrәnilmiş, “sosializmin qurucusu” kimi müsbәt vә “kapitalizmin qalıq 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 ol249
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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 Novruzun ilk günlәrindә – martın 22-dә geniş xalq kütlәlәrindәn xәbәrsiz dahi әdibin anadan olmasının 90 illik yubileyi qeyd
olundu. M.F.Axundov adına Opera vә Balet Teatrında keçirilәn әdәbibәdii gecәni giriş sözü ilә Azәrbaycan Yazıçılar İttifaqının sәdri Anar
açdı. C.Cabbarlının hәyat vә yaradıcılığı barәdә xalq şairi Nәbi Xәzri
mәruzә etdi. Yubiley gecәsindә cabbarlışünas alimlәrimizdәn professor Yaşar Qarayev, şair Cabir Novruz böyük dramaturqun yaradıcılığının mәziyyәtlәrindәn söhbәt açdılar. Yubileyә qonaq gәlmiş yazıçı vә
şairlәrdәn türk Hәyati Әslyazıçı, Cәnubi Azәrbaycandakı “Varlıq” dәrgisinin naşiri Cavad Heyәt, Tәbriz radiosunun әmәkdaşı Әsgәr Fәrzi,
başqırd Ahiyar Hәkimov, latış Uldis Berznış vә başqaları ürәk sözlәrini bildirdilәr. Rәsmi hissәni C.Cabbarlının qızı Gülarә xanım Cabbarlı
yekunlaşdırdı.
Yubiley gecәsinin bәdii hissәsindә C.Cabbarlının sözlәrinә yazılmış mahnıların ifası, ölmәz pyeslәrindәn sәhnәlәr göstәrilmәsi böyük dramaturqun xatirәsinә toplaşmış tamaşaçıların ürәyindәn xәbәr
verdi.
C.Cabbarlının 90 illik yubileyini qeyd edәn tәntәnәli gecә keçirilsә dә, mәncә, әdibin adına vә irsinә layiq yubiley tәdbirlәrinin tәşkili davam etdirilmәli, kitabların nәşri başa çatdırılmalıdır. Azәrbaycan
dramaturgiyasını dünya üfüqlәrinә çıxaran ölmәz Cabbarlı sәnәtinә
ehtiram әlamәti kimi keçirilәn ildönümlәri hәm görkәmli әdibin, hәm
dә xalqımızın adına layiq olmalıdır.
“Yurddaş” qәzeti
4 aprel 1991-ci il, sәh.7
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ATA OCAĞI
Gülarә xanımla hamıya tanış olan bir ünvanda görüşmüşük: Cәfәr Cabbarlının ev-muzeyindә. Şәrqli qadınlara mәxsus sadәliyi, tәvazökarlığı ilk gündәn bizi ovsunladı. Onda inzibatçılıqdan әsәr-әlamәt
yox idi. Direktor amirliyinin yerini övlad canıyananlığı tutmuşdu. Qarşımızda xarakterinin әlvanlığı ilә diqqәt çәkәn bir İNSAN dayanmışdı. Atası Cәfәrdәn, anası Sona xanımdan danışanda kövrәlir,
uşaqlaşırdı. Hәyat yoldaşı Seyfәddin Dağlıdan söhbәt açanda iftixarla başını qaldırır, mәğrur görkәm alırdı. Yәqin hәmin anda unudulmaz
ömür-gün yoldaşının tövsiyәsi yadına düşürdü. Rәhmәtlik deyirmiş ki,
Gülarә, hәmişә başını dik tut, çünki heç kәsin yanında mәnim dilim qısa deyil. Övladlarından qürurla danışırdı Gülarә xanım. Muzeyin dәrdsәrinә gәlincә gözlәri dә, çöhrәsi dә qayğılanır, bütün görkәmi
işgüzar bir ifadә alırdı.
– Atamın bir arzusu vardı: yaşadığı evin yanında teatr binası tikilsin, Dağlı mәhәllәsi dә teatr üzü görsün. Ancaq bu arzusu deyәsәn yerinә yetirilmәdi. Bәlkә gәlәcәkdә olsun...
Vax ta şı rı mu ze yә yo lu dü şәn jur na list lә rә be lә cә işin dәngü 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.
Respublikamızda tarixin izini yaşadan, tarixi şәxsiyyәtlәrin yadigarlarını qoruyub-saxlayan muzeylәr çoxdur. Onların arasında Cәfәr Cabbarlının Bakıdakı ev-muzeyi öz abadlığı, sәliqә-sahmanı ilә
ürәk açır. Bu işdә dahi әdibin qızı, ev-muzeyin direktoru Gülarә Cab251
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barlının әmәyi böyükdür. Axı, o bütün varlığıyla bu ocağa bağlıdır!..
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 qadın üzüyuxarı – Dağlı mәhәllәsinә tәrәf qalxır. O,
Hәmid Sultanov küçәsindәki 44 saylı ünvana, işә tәlәsir. Bu qadın Gülarә Cabbarlıdır. O, analıq- nәnәlik qayğılarını evdә qoyaraq Azәrbaycan xalqının iftixarı olan atası Cәfәrin ruhu qarşısında övladlıq
borcunu yerinә yetirmәyә tәlәsir. Ata ocağına nә qәdәr sığal çәksә
dә yorulmur, rahatlıq tapmır.
Otaqlardakı, eyvandakı tәmizlik, yaraşıq göz oxşayır. Muzeyin
әmәkdaşlarının zövqünә-sәliqәsinә dә söz ola bilmәz. Tәbii ki, onların әksәriyyәti qadınlardır. Elә Gülarә xanımın qızı Qәmәr dә burada
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.
– Muzeydәn ayrıla bilmirәm. Elә olur ki, lap axşamacan otururam burada. Baxıram, ürәyim açılır. Mәndә bu ocağa dәrin bağlılıq
var. Çünki burada anadan olmuşam, burada böyümüşәm. Hәyәt-bacada o qәdәr oynamışam, bu tut ağacına o qәdәr çıxmışam ki... Atam
özü әkib bu ağacı, baxanda elә bilirәm ki, atam özü sağdır. Ağac da
qocaldı, әldәn düşdü... Ona baxanda ürәyim ağrıyır.
Hava xoş olduğundan hәyәtdә, vaxtilә Cәfәr Cabbarlının öz әllәri ilә әkdiyi hәmin tut ağacının altında durub söhbәtlәşirdik. Söz yenә dә keçmişdәn – Gülarә xanımın atalı-analı günlәrindәn düşdü:
– Anam deyirdi ki, Cәfәr çox qayğıkeş olub. Düzdür, teatra çox
bağlı idi, ancaq ailәsini dә yaddan çıxarmırdı. Uşaqlarına qarşı çox sәmimi idi. Hәrdәn elә olurdu ki, evә gәlәndә deyirdi: -Sonası, nә gәtirmişәm Gülarә üçün, nә gәtirmişәm uşağım üçün, gәtir ver dә...
Әslindә heç nә gәtirmәyibmiş ey, elә deyirmiş ki, anam ovcuna kon252
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fetdәn-zaddan qoysun, atam da versin mәnә sevindirsin ki, mәn gәtirmişәm.
Xatirәlәr Gülarә xanımı qanadlarına alıb aparır. Sona xanımdan eşitdiklәri bir- bir yadına düşür:
– Anam danışırdı ki, Cәfәr qayğanağı çox sevәrdi. Bişirәrdim,
sәni dә oturdardı dizinin üstündә, bir qabda yeyәrdiniz. Bir mәqam
vardı ki, deyәrmiş:- Sonası qulaq as, gör indi nә deyәcәk... Demәli, qayğanaq qurtarhaqurtarda mәn çoxunu çәkib qoyurmuşam öz qabağıma, azını ona verirmişәm ki, papani, bu sәnin, bu da mәnim. O
yerdә atam şaqqanaq çәkib gülәrmiş ki, bax, Sonası, dedi ha... Bu
sözüm çox lәzzәt edәrmiş atama.
Uşaqlıqda әrköyün vә dәcәl qız olan Gülarә atası Cәfәrin başına çox oyunlar açarmış. Günlәrin birindә atasını işә yola salarkәn
onun başını darayır, darağı da Cәfәr Cabbarlının saçında qoyur. (Әdibin saçları o qәdәr gur imiş ki...) Bundan xәbәri olmayan dramaturq
teatra yollanır. Papağını başından çıxaran kimi aktyorlar başlayırlar
gülüşmәyә ki, ay Cәfәr, bu nә arvad darağıdır başında? Әlini gur, qıvrım saçlarına çәkәn Cabbarlı görür ki, doğrudan daraq ilişib qalıb saçında, deyir: – Ürәyinizә başqa şey gәtirmәyin, şeytan Gülarәnin
әmәlidir...
Belәcә, atalı günlәrindәn danışdıqca daxili bir hissin tәsiriylә
çöhrәsi işıqlanırdı Gülarә xanımın. Bu an o, deyәsәn, artıq yaşa dolduğunu, oğul-qız anası, nәvә sahibi olduğunu da unutmuşdu. Danışa- 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 binanı tikәndә onun daşını-torpağını fәhlәlәrlә birgә
daşıyıb. Evin layihәsini dә özü verib. Elә tikdirib ki, ailәsi üçün rahat
olsun. Mәn o vaxt balaca olmuşam. Anam danışırdı ki, atamın çoxlu
dostları varmış. Abbas Mirzә Şәrifzadә, Mәrziyә xanım Davudova,
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Ülvi Rәcәb, Sona xanım Hacıyeva, Şәmsi Bәdәlbәyli, Әfrasiyab Bәdәlbәyli vә başqaları onun әziz qonaqları imişlәr. Hәmişә yığışar, söhbәtlәşәr, teatrla bağlı mübahisәlәr edәrmişlәr. Yaxşı yadımdadır, atam
rәhmәtә gedәndәn sonra da Mәrziyә xanımla Sona xanım tez-tez bizә gәlirdilәr, oturub anamla dәrdlәşir, söhbәt edirdilәr.
Sözün bu yerindә yenә kövrәk xatirәlәr yada düşdü. Gülarә xanımın atalı günlәrinin adidәn-adi hadisәlәri yaddaşının dәrin qatlarından nisgillә boylandı.
– Bir dәfә atam xәstәlәnmişdi. Mәn oturmuşdum otaqda, yazıqyazıq ona baxırdım. Hәkimlәr dә yığılmışdı dövrәsinә. Ona görә belә
yazıqlaşmışdım ki, hәmişә bu kişinin başına çıxardım, indi isә mәni
yaxına qoymurdular. Hәkimlәr gedәndәn sonra mәni çağırdı yanına,
başımı sığalladı, üzünü çevirdi o yana. Deyәsәn, gözlәri yaşarmışdı. O
dedi: -Kaş xәstә olmayaydım, sizi böyüdәydim, bir yana çıxaraydım.
Xәyalәn o günlәrә qayıdan, mәnimlә söhbәt edә-edә o anları
tәkrar yaşayan Gülarә xanım köks ötürdü:
– Mәnim yaddaşımda elә 35 yaşlı cavan kimi qalıb atam...
Müasirlәrimiz üçün Cabbarlı yadigarlarının iki qanadı var: sәnәti
vә övladları. Milli dramaturgiyamızın inkişafında müstәsna rolu olan
Cәfәr Cabbarlı Azәrbaycan әdәbiyyatı xәzinәsinә misilsiz incilәr bәxş
edib. Zaman keçir, dövran dәyişir, ictimai-siyasi quruluşlar bir-birini
әvәz edir, amma Cabbarlının yaratdığı obrazlar öz diriliyi, xarakterinin
bütövlüyü ilә әdәbi-estetik fikrin meyarlarını müәyyәnlәşdirmәkdә davam edir. Böyük sәnәtkarın övladları- oğlu Aydınla qızı Gülarә isә onu
şәxsiyyәt kimi yaxından tanımaqda bizә yardımçı olurlar. Mәhz bu
dәyәrli insanların xatirәlәrindәn boylanan epizodlar gәlәcәk nәsillәr
üçün Cәfәr Cabbarlının özünün obrazını cızır.
Uşaqlıqda Aydının әdәbiyyata böyük hәvәsi varmış, şeir yazarmış. Gülarә isә hәkim olmaq istәyirmiş. Taleyin qәribә işlәri çoxdur.
Әdәbiyyatçı olmağa hazırlaşan Aydın Cabbarlı hәkim oldu, hәkimlik
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arzusuyla yaşayan Gülarә Cabbarlı isә әdәbiyyatçı. Nәdәnsә, yerlәri
aldәyişik düşdü. İndi dә bacı-qardaş söhbәt edәndә söz düşdükcә Aydın deyir ki, ay Gülarә, gәrәk sәn hәkim olaydın, mәn әdәbiyyatçı. Ali
tәhsilli filoloq olan Gülarә xanım uzun müddәt Cәfәr Cabbarlı adına
Azәrbaycan Dövlәt Teatr muzeyindә işlәyib. Atasının ev-muzeyi açılanda köçürmә yolu ilә bu sәnәt mәbәdinә direktor tәyin olunub. Hazırda muzeyin kollektivinә rәhbәrlik edir.
...Cәfәr Cabbarlının qızı dünyaya gәlәndә övladına anası Şahbikә xanımın adını qoymuşdu. Amma körpәni hәr dәfә bu adla çağıranda anasına min bir tellә bağlı olan Cәfәr çox kövrәlirmiş. Axırı dözә
bilmәyib günlәrin birindә vәfalı hәyat yoldaşına deyib ki, Sonası, belә olmaz, ürәyim tab gәtirmir, uşağın adını dәyişmәliyәm. Bundan
sonra Cәfәr qız balasına ikinci dәfә ad verir: Gülarә. Uşaqlıqda şıltaq,
dәcәl qız imiş. Atasının qucağına atılmaqdan usanmazmış. Cәfәr qızının hәr şıltağına dözür, nazını çәkirmiş. Atalı günlәrinin ömrü az olsa
da Gülarә Cabbarlı ömrü boyu atasının himayәsini hiss edibdir. Qeyrәtli Sona xanım Cәfәrin yadigarlarını firavan böyüdüb, korluq çәkmәyә qoymayıbdır. Gülarә xanım sevimli yazıçımız Seyfәddin Dağlının
ömür-gün yoldaşı olub. İki oğul, bir qız böyüdüblәr. Böyük oğlu Bәhlul atasının yolunu tutub. Qәlәm әhlidir. Kiçiyi Altay hüquqşünasdır.
– Seyfәddin çox qayğıkeş, ailәcanlı idi, – deyә müsahibim söhbәti davam etdirir. – Uşaqlıqdan balalarını aparıb hәr yeri gәzdirirdi ki,
qoy uşaqlar gәzsinlәr-görsünlәr. Gecәdәn oturardı işlәmәyә. O hәmişә yazırdı, yazandan sonra verirdi mәnә ki, Gülarә al oxu, gör necәdir. Mәn dә oxuyub fikrimi deyәrdim. Tәnqidi qeydlәrimi mütlәq
nәzәrә alırdı. Mәnim üçün yaxşı hәyat yoldaşı olub Seyfәddin, uşaqları üçün çox yaxşı ata olub... Sәmimi olub, qayğıkeş olub. Hәmişә
mәnә deyәrdi ki, Gülarә, yol gedәndә başını dik tut, çünki mәn heç
kәsin yanında xәcalәtli deyilәm.
Qayğıkeş ana, istiqanlı nәnәdir Gülarә xanım. Nәvәlәrinin ilki
anası Sona xanımın adını yaşadır. Elgünün, Dilarәnin, Ülvinin, Orxa255
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nın adları dilindәn düşmür. Gәlinlәrini dә özünә doğma övlad bilir. Xoşxasiyyәt, mehriban, istiqanlı ailә başçısıdır. Öz ömründә Cabbarlı ömrünü yaşadır Gülarә xanım. Nüfuzlu gözlәri, sirayәtedici baxışları,
ürәkdәn gәlәn danışığı, bir çox hәrәkәtlәri atasını xatırladır deyirlәr.
Qәlbi hәyat eşqiylә doludur. Dramaturgiyamızın dühası Cәfәr Cabbarlı, tanınmış yazıçımız Seyfәddin Dağlı, bir sıra görkәmli әdәbiyyat, incәsәnәt vә teatr xadimlәrimizlә bağlı xatirәlәrindәn doymaq olmur.
Şirin hәmsöhbәtliyi var. Onunla görüşmәyә tәlәsin. Şәrqli qadınlara
mәxsus sadәliyi, tәvazökarlığı qәlbinizi riqqәtә gәtirәcәk.
“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
tutan 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 nümayәndәlәrindәn olan Qabil İmamverdiyev 60 ildәn çox milli poeziyamızın inkişafı 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 vermirdi. “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 klassik 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:
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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
260

IV Fəsil. ƏDƏBİ QEYDLƏR

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 yaşayıbyaratmışdır. Vә bu şeir-sәnәt bolluğunda, Azәrbaycanda әdәbi prosesin
qaynar çağında geniş oxucu auditoriyası qazanmış, özünәmәxsus dәstxәttilә 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, realizm 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 ağıqaradan 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 dövlәt mükafatları – “Şöhrәt” vә “İstiqlal” ordenlәri
ilә tәltif edilmişdir.
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 tutanda 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
Söznәn bәhrәlәnәn qoca dünyanın
Eşqinin havası telli sazdadı.
Sәfalı bağların, uca dağların
Tәsviri, boyası telli sazdadı.
Dünyaya әrәnlәr gәldi. Saz çaldılar, söz qoşdular. Ürәklәrә od
salmaq üçün “Yanıq Kәrәmi” eşq atәşindә yandırdılar, ruhumuzu dilә gәtirsinlәr deyә “Ruhani”ni harayladılar. “Baş Sarıtel”lә “Ayaq Sarıtel” göynәyәn qәlbimizә mәlhәm oldu. Sazın tәranәlәri altında
uyuduq. Dünyadan әrәnlәr köçdü. Sazı türk övladına miras qoyub getdilәr. “Kәrәm gözәllәmәsi”, “Koroğlu bozuğu”, “Cәlili”, “Qaraçı” varislәrә yadigar qaldı. Ulu ozan sәnәti әsrlәrdәn- әsrlәrә, nәsillәrdәnnәsillәrә yetişdi. Yaşadığımız XX yüzillikdә bu sәnәtin zirvә siqlәtini
çiyinlәrindә daşıyanlardan biri dә Borçalı aşığı Ustad Kamandar oldu.
Zәngin el әdәbiyyatımızın, xalq musiqimizin mahir bilicisi olan
Ustad Kamandar sinkretik aşıq sәnәtinin hәr üç qolunu özündә mәharәtlә cәmlәşdirәn istedad sahibidir. Mәharәtlә çaldığı sazın fonunda yüksәlәn qüdrәtli sәsini, xoş avazını dinlәyәn kәs heyran qalmaya
bilmir. Sinәsindә neçә- neçә el dastanı, söylәmә, havacat var. 40 illik
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yaradıcılığı dövründә aşıq onlarca qoşma, gәraylı, dodaqdәymәz, tәcnis, divani, müxәmmәs, müstәzad vә taziyanә qoşubdur. Sazın müşayiәtilә şeir söylәyәndә Kamandar sәsinin mәlahәti, ecazkar gözәlliyi
tamaşaçını da, dinlәyicini dә ovsunlayır. Borçalı mahalından ucalan bu
sәs Azәrbaycan ellәri boyunca yayıldıqca ürәyimiz toxtaqlıq tapır; ulu
ozan sәnәti dünya durduqca bizimlәdir!..
Ömrü boyu Azәrbaycan torpağında yaşasa da, tarixin üzüdönüklüyü nәticәsindә Gürcüstan vәtәndaşı olan Aşıq Kamandar
“Azәrbaycanım”, “Çıraqqala”, “Kәlbәcәr xatirәlәri”, “İstisuda düşüncәlәr”, “Borçalı”, “Dağlar”, “Damcılı bulağında” vә s. şeirlәrindә Vәtәn
torpağını sevә-sevә tәrәnnüm edir. “Ceyhun” tәxәllüsü ilә yazdığı şeirlәrdә dә oxucu Kamandar qәlbinin döyüntülәrini, Kamandar sözünün hәrarәtini aydınca duyur. Aşığın şeir-sәnәt dünyasıyla tәmasda
olan kәs görür ki, “mәrd oğul abad eylәsin öz yurdunu, yuvasını” arzusuyla yaşayan şair Kamandar vurğunu olduğu dağların “kövrәk”
oza nı dır. Bәl kә bu köv rәk lik on da hәs rәt dәn ya ra nıb? Axı, doğ ma res pub likadan kәnar düşmәk özü hәsrәt doğurur.
Kamandar tәk hәsrәtini
Varmı çәkәn, Çıraqqala? – deyәn şair elә buna işarә vurmurmu?!
Xoş haldır ki, son illәr Azәrbaycandan kәnarda yaşayan yurddaşlarımıza diqqәt, qayğı artıbdır. Elә çiçәkli may günlәrindә Bakıda
keçirilәn Aşıq Kamandar hәftәsi buna bariz sübutdur. Böyük el sәnәtkarının 60 illiyinә hәsr olunmuş yubiley tәdbirlәrini respublika Mәdәniyyәt Nazirliyinin mәdәniyyәt üzrә elmi-metodiki mәrkәzi “Varis”
yaradıcılıq birliyi ilә “Borçalı” teatr-kino studiyası birgә tәşkil etmişdilәr. Maraqlı, mәzmunlu yubiley tәdbirlәri paytaxtımızın mәdәni hәyatını daha da rövnәqlәndirdi. Әsl saz-söz bayramına çevrildi.
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“ÖMRÜN DӘDӘLİK ÇAĞI”
M.F.Axundov adına Azәrbaycan Dövlәt Opera vә Balet Teatrında keçirilәn әdәbi-bәdii gecә belә adlanırdı. Salonda iynә atsaydın yerә düşmәzdi. Ulu ozan sәnәtinin pәrәstişkarları, saz-söz hәsrәtli
paytaxt sakinlәri, Borçalıdan, Qarayazıdan, Qaraçöpdәn pәrvazlanmış
әdәbiyyat vә incәsәnәt xadimlәri, alimlәr, müxtәlif peşә sahiblәri Ustadın mәclisinә yığışmışdılar. Kamandar sәnәtinә göstәrilәn bu ehtiram, bu mәhәbbәt yubiley tәdbirlәrini başlanğıcdan sonadәk müşayiәt
etdi. “Ömrün dәdәlik çağı” adlanan әdәbi-bәdii gecәni şair Vilayәt
Rüstәmzadә aparırdı.
– Әziz hәmvәtәnlәrimiz, hörmәtli qonaqlar! Adı eldәn-elә, bәmdәn-zilә yüksәlәn aşığımızın mәclisinә xoş gәlmişsiniz! – deyә o, Kamandar sәnәtinin işığına yığışanları salamladı. Sonra V.Rüstәmzadә
aşıq sәnәtinin xalqımızın mәdәniyyәt tarixindә necә böyük rola malik
olduğundan danışdı, bu işdә aşıqların әvәzsiz xidmәtini qeyd etdi.
Sazlı-sözlü gecәdә çıxış edәnlәr çox oldu. Tәdqiqatçı Hüseynqulu Mәmmәdov, professor Qara Namazov, şairlәr Hüseyn Arif, Mәmmәd Aslan, Zәlimxan Yaqub vә Abbas Abdulla, müğәnni Mayis
Salmanov vә başqaları Ustadın 60 yaşını tәbrik edәrәk, öz ürәk sözlәrini söylәdilәr. Professor Camal Mustafayev dedi:
– Saz hәsrәtli ürәklәrimizi intizarda qoymaq istәmirәm, belә
mәclislәrdә sözü uzatmaq günahdır. Kamandar bizim bu әzәli-әbәdi
sәnәtimizi özümüzә qovuşduran ustad sәnәtkardır. Bizi bu an saz elә
sehrlәyib, elә birlәşdirib ki, sanki qәriblәr bir-birindәn ayrılmazdır. Kamandar sәsinin gözәlliyi, sehri, qüdrәti heç kәsdә yoxdur. Aşıq Mәhәmmәd Sadaxlı yaxşı dedi ki, hamı Kamandarı tәqlid etmәk istәyir.
Çünki Kamandar böyük sәnәtkardır. Düzdür, öyrәnmәk yaxşıdır, amma hәr sәnәtkar özünә bәnzәmәlidir. Әn әfzәli isә budur ki, istedad
olmasa, tәqlid heç nә vermәz. Kamandardan yeganә tәmәnnamız budur ki, o, kamandarlar yetişdirsin, aşıq mәktәbimiz yaşasın.
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Belәcә arzular, istәklәr bir-birinә calandı o gecә. Sazla sözün
ünsiyyәtindәn Ustada şöhrәt çәlәngi hörüldü. Borçalı aşıqlarından
Mәhәmmәd Sadaxlı vә Әhmәd Sadaxlı, Elman Kosalı, İlham Әsgәroğlu, “Göyçә” aşıqlar ansamblının üzvlәrindәn Pәhlәvan Nәsiboğlu, Kәrәm Bәkiroğlu öz ustalıqlarını dönә-dönә nümayiş etdirdilәr.
– Borçalı torpağı göydә Allaha, babaların ruhu uyuyan torpaqda – yerdә saza tapınıb. Çox şeyi dәyişdilәr, sazımızı dәyişә bilmәdilәr, – deyә Aşıq Osman Әhmәdoğlu doğma eldә saza bağlılığın
köklәrindәn danışdı.
Yubiley mәrasimindә şair Mәcnun Göyçәli ustad sәnәtkara Azәrbaycan Aşıqlar Birliyinin “Fәxri Fәrman”ını tәqdim etdi. O, Aşıq Kamandarı tәbrik edәrәk yubilyara dedi: – Gün o gün olsun ki, növbәti
yubileyiniz Göyçәdә keçirilsin. Qaralan ocaqları, sönmüş çıraqları yandırasınız, ustad!
Azәrbaycan Mәdәniyyәt Fondunun idarә heyәti adından göndәrilәn tәbriknamәni nümayәndә Zahid Quliyev oxudu. Hәr hansı rәsmiyyәtdәn kәnar olan yubiley tәntәnәsi hәrarәtli, sәmimi ab-havada
keçdi. Әdәbi-bәdii gecәdәn evә dönәrkәn qulaqlarımda xalq әdәbiyyatının gözәl bilicisi vә yorulmaz tәbliğatçısı, şair Mәmmәd Aslanın
dәrin mәnalı sözlәri sәslәnirdi:
– Bu gün Azәrbaycan aşıq sәnәti bir kövrәklik yaşayır, yıxılan
dağların yerindә bir zirvәmiz qalıb – Kamandar. Dәdә Әlәsgәrin, Dәdә
Şәmkirin, Dәdә Әmrahın, Hüseyn Saraclının yerindә bir Kamandar. Birdirsә, onu lap möhkәm qorumalıyıq, qәdrini bilmәliyik. Axı, sәnәtkar ruhi qidanı, ilhamı elin mәhәbbәtindәn-sayğısından alır... İkinci, üçüncü,
dördüncü zirvәlәri isә zaman özü yetişdirәcәk, inşallah!
DASTAN GECӘSİ
Möhtәşәm Qız Qalasının yaxınlığındakı Şirvanşahlar sarayının
qәdim Karvansarayında keçirilәn bu gecә yaddaşlara әbәdilik hәkk
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olundu desәm, mübaliğә saymayın. Açıq havada, çay süfrәsi başında
tәşkil edilәn mәclis romantik әhval-ruhiyyә yaratmışdı. Sәmadan
mәclisә boylanan Ay da, ulduzlar da sanki Aşıq Kamandarı dinlәmәyә gәlmişdilәr. Gecә musiqi, şeir-sәnәt ovqatına bürünmüşdü. Aşıq
oxuduqca qәlblәrә od salır, düşüncәli başlar ahәstә-ahәstә yırğalanırdı. Aşıq bәmdәn zilә qalxdıqca çarhovuzun başındakı tәnha ağacın
yarpaqları da musiqinin ritminә uyğun şәkildә titrәşir, öz yarpaq dillәrindә zümzümә edirdilәr. O gecә ayrı gecәydi. O gecәnin hikmәtini
şahidi olmayan duymaz.
Ge cә nin apa rı cı sı Azәr bay can Döv lәt “Mu ğam” Te at rı nın
ak tyo ru vә re jissoru İshaq Ozanoğlu idi. Gәnc İshaqın bәlağәtli nitqi, mәzmunlu söhbәtlәri, mәnalı replikaları ayrı-ayrı çıxışlar arasında
gözәgörünmәz rabitә yaradır, gecәni bütöv, süjetli tamaşa şәklindә
birlәşdirirdi. Belә istedadlı cavanlarımıza әhsәn! İshaq Ozanoğlu zahirәn müasir olduğu qәdәr dә, daxilәn kökә-soya bağlı Azәrbaycan
oğludur, türk övladıdır.
Proqram üzrә Ustad Kamandar hәmin gecәnin tamaşaçılarına
Aşıq Şenliyin “Lәtif şah” dastanını söylәmәliydi. Lakin havanın külәkli, aşığın bir qәdәr nasaz olması bizi dastan dinlәmәk sәadәtindәn
mәhrum etdi. Bu yerdә mәhz gecәnin tәşkilatçılarının, xüsusilә dә
mәclisin aparıcısı İshaq Ozanoğlunun mәharәti sayәsindә mәclis öz
yaraşığını itirmәdi. Artıq bizә opera teatrındakı açılış gecәsindәn yaxşı tanış olan sәnәtkarlar, aşıqlar mәclisi rövnәqlәndirdilәr.
Hәmin axşam yenә saz sәnәti şәninә tәriflәr söylәndi, qoşmalar qoşuldu. Bu ulu sәnәti yaşatmaq vә inkişaf etdirmәk zәrurәtindәn
söhbәt açıldı. Akademik Mirәli Seyidov qeyd etdi ki, biz aşıqlarımızın
simasında öz ilkin filosoflarımızı, ilkin alimlәrimizi görmüşük. “Aşıq” –
qәdim türk dillәrindә “günәş” demәkdir.
Mәclis әhlinin xahişilә Aşıq Kamandar millәtin yolunda qurban
gedәn şәhidlәrin şәrәfinә qoşduğu ulu ağını bir daha oxudu. Sözün271
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mü, sazınmı, sәsinmi bilmirәm, tәsirindәn – yanğısından ürәklәrә
od düşdü.
Şәhidlәrin önündә
Dönmüşdüm mәzar daşına, ay aman.
Gördüm bir qız yaman ağlar.
Rәhm edәn yox göz yaşına,
Bir qaşları kaman ağlar, ay aman.
Dedim: gözәl, nәdir dәrdin?
Dedi: neçin sual verdin?
Dedim: sәni ağlar gördüm,
Dedi: bu gün zaman ağlar.
Dedim: çox tökmә göz yaşın,
Dedi: getdi bir qardaşım.
Dedim: bәlalıdır başın,
Dedi: canı yanan ağlar.
Dedim: gәlsәn bölәk dәrdin?
Dedi: dağ götürmәz qәmim.
Dedim: dәrdli tәkcә sәnmi?
Dedi: bir dә anam ağlar.
Dedim: o nә şәkillәrdir?
Dedi: cәmi şәhidlәrdir.
Dedim: qızım, sәninlә bil
Azәrbaycan tamam ağlar.
Böyük sәnәtkarın od püskürәn nәfәsi 20 Yanvar faciәsinin şahidlәri olan bizlәri yandırıb-yaxdı. Mәclisә qәm-kәdәr, kövrәklik әlәndi bu ağıdan sonra. Respublika komsomolu mükafatı laureatı Aydın
Çobanoğlu öz çalğısıyla hamını sükuta qәrq elәdi. Aşıq Ulduz xanımın
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vurduğu zәngulәlәr Şәhidlәrin qanının harayına çevrilib şәhәr üstә
yayıldı. İncә ruhlu şairә Tәrlan Göyçәlinin vәtәn hәsrәtli çıxışı kövrәklik üstünә nisgil yağdırdı. Müğәnni Sәmayә İsmayılova ilә aşıq Aydın
Çobanoğlunun birgә çıxışı qәlblәri ehtizaza gәtirdi. Yurd itkisinә mәruz qalmış yurd nisgilli ürәklәri dә, bu bәlanı dadmayan xoşbәxtlәri
dә kövrәltdi. Yurd yanğılı müqәddәs göz yaşları yanaqlara yuvarlandı. İrәvan xanlığı, Göyçә, Ağbaba, Zәngәzur, Vedibasar, Zәngibasar,
Qәmәrli mahalları bir daha yada düşdü. Düşmәn tapdağında qalan
torpaqlarımıza ağladıq o gecә. Ata-baba yurdlarımızın itkisi bir daha
göynәtdi bizi. Dәdә Әlәsgәrin ruhu qarşısında borcumuzu düşündük.
Sazın-sözün sehrindәn, Aydın ifasının, Sәmayә istedadının tәsirindәn
hamı elә susmuşdu ki, mәclisdәkilәrin ürәk döyüntülәri eşidilirdi. İlahi, sәnәtin qüdrәtinә bax ki, düşünәn-daşınan beyinlәri necә sehrlәyib öz cazibәsindә saxlayır... O gecә ayrı gecәydi. Әsl seir-sәnәt
gecәsiydi.
Rejissor Zaur Mәhәrrәmov opera teatrındakı çıxışında yana-yana demişdi ki, bu günәcәn kinomuz çox şey itirib. Böyük sәnәtkarlarımızı sağlıqlarında lentlәrin yaddaşına köçürmәmişik. İndi o,
sonradan peşiman olmamaqçün Aşıq Kamandarın yubiley tәntәnәsini lentin yaddaşına köçürürdü. Rәhbәrlik etdiyi “Yaddaş” yaradıcılıq
birliyindә ustada hәsr olunmuş film hazırlanır. Hәmin axşam operator
Nizami Abbasov gecәni lentә alırdı. Aşıq Kamandar gәrdiş elәyә- elәyә meydan sulayırdı:
– Bivәfasan, tanımırsan
Nә bәyi, nә xanı, dünya...
“BORÇALI LAYLASI”
Respublikanın әmәkdar incәsәnәt işçisi Aşıq Kamandarın 60 illiyinә hәsr olunmuş yubiley tәntәnәlәri “Borçalı laylası” xeyriyyә konsertilә yekunlaşdı. V.İ.Lenin adına sarayda keçirilәn konsertdәn
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toplanan vәsaitin bir hissәsi Gürcüstanda zәlzәlәdәn zәrәr çәkәnlәrin
hesabına köçürüldü. Xeyriyyә konsertindә respublikanın xalq artisti
Arif Babayev, müğәnni Mәlәkxanım Әyyubova, Yaqut Abdullayeva, Lalәzar Mustafayeva, “Muğam” teatrının solistlәri, “İstedad” rәqs ansamblı, әvvәlki mәclislәrin dә yaraşığı olmuş aşıqlar, müğәnnilәr iştirak
edirdilәr. Böyük tәntәnәylә keçirilәn konsert ustadın çıxışıyla başa
çatdı. Aşıq Kamandar sәnәtinin qüdrәtindәn vәcdә gәlmiş salon ayağa qalxaraq sәnәtkarı alqışlayırdı. Aşığın “Borçalı laylası” ürәklәri fәth
etmişdi. Susmaq bilmәyәn alqışlar tәkid edirdi: – Aşıq, bağrına bas
sәdәfli sazı!..
“Yurddaş” qәzeti
13 iyun 1991-ci il, sәh.7
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QÜRBƏT CƏNNƏT OLSA DA...
Taleyin hökmümü deyәk buna, tarixin sәhvimi?.. Qoca
dünya ömrünün XIX yüzilliyinә qәdәm qoyanda Azәrbaycan
türklәri deyilәn ulu bir xalq siyasi çәkişmәlәrin qurbanı oldu,
ikiyә bölündü. Amma qәsbkarların ürәyi soyumadı. Zamanzaman bölünmüş xalqın şimallı-cәnublu övladlarını öz yurdunda qәriblәrә çevirdilәr, etnik torpaqlarından didәrgin
saldılar. Azәrbaycanlı mühacirlәr dünyanın hәr yerini bürüdü. 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.
İsveçli hәmvәtәnimiz Әlirza Әrdәbilli. Bu qәdd-qamәtli, şümal
cavan redaksiyamıza sanki cәnub әtri, cәnub nәfәsi gәtirmişdi. Şirin
cәnub lәhcәsindә danışdıqca xәyalәn bir daha o doğma yerlәrә sәyahәt edir, Vәtәndә Vәtәninin dәrdlәrindәn söhbәt açırdı. Bakıya gәlişindәn o qәdәr mәmnun idi ki!.. İki illik çarpışmadan sonra nәhayәt
istәyinә nail olmuşdu. Bakını qarış-qarış gәzmәk, illәrcә hәsrәtindә olduğu şimallı bacı-qardaşlarıyla doyunca söhbәtlәşmәk arzusundaydı.
Tәәssüf, vaxt az idi. Buna baxmayaraq Әlirza bәy İttifaqda (Sovetlәr İttifaqı nәzәrdә tutulur – M.S.) yaşayan azәrbaycanlılarla doğ276
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ma respublika arasında әlaqә yaratmaq mәramında olan “Yurddaş”
qәzetinin adını eşidәn kimi redaksiyamıza gәlmişdi. Hәm cәmiyyәtin,
hәm dә qәzetin işilә dәrindәn maraqlandı. Qәzetimizin yanvar nömrәlәrini İsveçdә yaşayan azәrbaycanlılara әrmәğan apardı. Bu sadә,
sәmimi cәnublu qardaşımızın Vәtәn nisgili uzun müddәt әmәkdaşlarımızın sözünә-söhbәtinә çevrildi. Qürbәtin nә demәk olduğunu bir
daha yada saldı.
O, İsveçin paytaxtı Stokholm şәhәrindә yaşayır. “Azәrbaycan
sәsi” radiosunda redaktor işlәyir. Bildirdi ki, İsveçdә 20 min hәmvәtәnimiz yaşayır. Hamısı Cәnubdan mühacirәt edib, bircә nәfәri isә Gәncәdәndir. Әlirza Әrdәbillinin çalışdığı “Azәrbaycan sәsi”nin on beş
nәfәr әmәkdaşı vardır. Redaksiya hәftәdә bir dәfә efirә çıxaraq 120
dәqiqә azәrbaycanca veriliş verir. İlk yarım saat Azәrbaycan haqqında gün dә lik mә lu mat lar, xә bәr lәr vә şәrh lәr dәn iba rәt olur. Ve ri li şin ikin ci vә üçüncü 30 dәqiqәsi adәtәn Azәrbaycan әdәbiyyatına,
incәsәnәtinә vә tarixinә hәsr edilir. Bu hissәdә dinlәyicilәrә çox maraqlı verilişlәr tәqdim olunur.
Azәrbaycanın görkәmli әdәbi simalarından bәhs edәn “Güzgü”,
“Azәrbaycan dili, tarixi vә bugünkü vәziyyәti haqqında”, “Azәrbaycan
tarixin keçidlәrindә” rubrikalarıyla efirә çıxan silsilә verilişlәr dә hәmin
qәbildәndir. “Azәrbaycan sәsi” radiosunun әn çox maraq doğuran vә
güclü polemika şәraitindә keçәn verilişi “Açıq tribuna” adlanan sonuncu 30 dәqiqәdir. Hәmin veriliş vasitәsilә öz evindә oturmuş azәrbaycanlılar sanki böyük bir diskussiya salonuna toplaşırlar. Adicә telefon
zәngiylә birbaşa efirә çıxan hәmvәtәnlәrimiz öz ürәk sözlәrini deyir,
fikirlәrini bölüşür, dünyadakı ictimai-siyasi hadisәlәrә münasibәtlәrini
bildirirlәr. “Açıq tribuna” zamanı “Azәrbaycan sәsi” radiosunu hәtta
şiddәtli tәnqidә tutan çıxışlar belә sәrbәst şәkildә birbaşa efirә buraxılır. Әlirza bәy onu da qeyd etdi ki, İsveç hökumәti “Azәrbaycan sәsi”nә heç bir senzura qoymur, maneçilik törәtmir, vaxtı artırmaq da öz
әlimizdәdir. Әgәr Bakıdan gәlәn mәlumatların miqdarı çox olsa,
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“Azәrbaycan sәsi”nin efir ömrünü uzada bilәrik. Bu işdә isә hәr bir
azәrbaycanlı bizә kömәk edә bilәr. Telefonumuz belәdir: 08-760-44-48.
Söhbәt zamanı öyrәndik ki, İsveçdә müxtәlif adlarla, müxtәlif
tәmayüllәrlә 10-a yaxın Azәrbaycan cәmiyyәti fәaliyyәt göstәrir. Hәlәlik hamısı yaranışının ilkin mәrhәlәsindәdir, cәmiyyәtlәrin bir-birilә
әlaqәlәri zәifdir. Onlardan biri dә Әlirza Әrdәbillinin fәaliyyәt göstәrdiyi Azәrbaycan Mәdәniyyәt Mәrkәzidir. Mәrkәzin tәşәbbüsüylә keçirilәn kültür axşamları, musiqi mәclislәri, konsertlәr Stokholmda
yaşayan azәrbaycanlıları bir ocağın başına toplamaqda böyük iş görür. Heyf ki, Azәrbaycan Mәdәniyyәt Mәrkәzinin ixtiyarında kifayәt qәdәr lazımi әdәbiyyat, milli musiqi әsәrlәri, videolentlәr yoxdur. Elә
Әlirza bәyin Bakıya gәlişindәn bir mәqsәd dә bu sahәdәki boşluğu
qismәn dә olsa doldurmaq, gәrәkli materialları әldә etmәk idi.
Bakıya ilk sәfәrini yalnız turist gәzintisinә deyil, hәm dә işgüzar
görüşlәrә hәsr edәn Ә.Әrdәbilli respublikamızda olduğu müddәtdә
bir sıra elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt xadimlәri, dövlәt rәhbәrlәri vә
din xadimlәriylә görüşmüş, “Azәrbaycan sәsi” radiosunun dinlәyicilәri
üçün onları maraqlandıran müsahibәlәr yazmışdı. Azәrbaycan Respublikasının baş naziri Hәsәn Hәsәnov, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadә, Azәrbaycanın xalq deputatı, görkәmli siyasi xadim Heydәr
Әliyev, xalq şairi Bәxtiyar Vahabzadә, “Vәtәn” cәmiyyәtinin sәdri Elçin vә başqalarıyla olan görüşlәr onda dәrin tәәssürat oyatmışdı. Hәr
yanda mәhәbbәtlә, hörmәtlә, gülәrüzlә qarşılanması qәlbini riqqәtә
gәtirmişdi. Ürәyini dağa döndәrmişdi. Keçәn ilin yanvarında Azәrbaycanda baş vermiş qanlı cinayәtin qurbanları olan şәhidlәrimizin ilindә
iştirak edә bilmәsi ürәyindәki nisgili qismәn yüngüllәşdirmişdi. Analarımızın göz yaşını görüb, bacılarımızın fәryadını eşitmәsi xalqımıza edilәn bu siyasi qәsdә fәrman verәnlәrә onun nifrәtini daha da artırmışdı.
Yanvar faciәsi ilә bağlı tәzadlı hisslәr keçirirdi.
Sevincli-qayğılı söhbәtimizin bir mәqamında İsveçdә mәskunlaşmış hәmvәtәnlәrimizin qürbәt hәyatıyla, onların Vәtәn hәsrәtiylә
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maraqlandım. Әlirza bәy dedi:
– Cәnubi Azәrbaycandan İsveçә kütlәvi mühacirәt edәnlәr әsasәn ziyalılardır. Bilirsiz ki, İsveç dünya kapitalizminin vitrini adlanır.
Orada bütün vәtәndaşlar, bütün mühacirlәr eyni vәziyyәtdә yaşayır,
bәrabәr hüquqa malikdirlәr. Mәn sevinclә deyәrdim ki, azәrbaycanlı
mühacirlәr dә bu imkandan sәmәrәli istifadә edirlәr. Hәmvәtәnlәrimizin әksәriyyәti İsveçdә öz biliklәrini vә ixtisaslarını artırmaq mәqsәdilә universitetlәrdә, ali mәktәblәrdә oxuyurlar. Tәhsil alanlarla yanaşı,
işlәyәnlәr dә var. Yaşayışları tamamilә yaxşıdır. Evimiz, işimiz, tәhsil
imkanımız, bir sözlә, hәyat üçün zәruri olan hәr şeyimiz var. Mәsәl
var deyir, Allah istәsә düşmәnin pisliyi dә insanın xeyrinә tamamlanar.
İndi bizi doğma ocağımızdan qoparıb dünyaya sәpәlәmiş olan siyasi
rejimin dә nәticәsi bu mәnada xeyrimizә olub.
Düşünmәli bir haldır ki, bizim ata-babalarımızın min illәrlә yaşadığı, abad etdiyi ölkәdә bizim öz ana dilimizdә mәktәblәrimiz, universitet yoxdur, milli tariximizi, milli musiqimizi, milli teatrımızı
qoruyub-yaşatmaq, inkişaf etdirmәk imkanımız yoxdur. Amma yad bir
ölkәdә, qonağı olduğumuz әcnәbi bir xalqın torpağında hәr cür şәraitimiz vardır. İsveç hökumәti qanun әsasında hәr xalqa, hәr millәtә
rәsmi saat dәrslәrindә öz ana dilini tәdris etmәyә şәrait yaradır. İmkan verir ki, hәr xalq öz radiosunu, teatrını, musiqi kollektivlәrini yaratsın. Әgәr İranda Cәnubi Azәrbaycan xalqına münasibәt yaxın
gәlәcәkdә dәyişmәsә, bir neçә onillikdәn sonra o torpaqdakı Azәrbaycan xalqının adı ancaq kitablarda, tarixdә qalacaq. Bu düşüncә bizi daim mәnәn әzir, ağrıdır.
Şimali Azәrbaycana da istәdiyimiz vaxt gәlib-gedә bilmirik. Tәsәvvür edin, Bakıya gәlmәk üçün mәn iki il çalışmışam. Çoxları illәrlә
çalışır, heç istәyinә nail ola bilmir. Çox dәhşәtli haldır ki, biz azәrbaycanlı mühacirlәr mövcud sәnәdlәrimizlә vizasız-pasportsuz dünyanın
hәr bir ölkәsinә gedә bilirik, ancaq Azәrbaycana – Bakıya gәlә bilmirik. Siz tәsәvvür edin ki, bu nә böyük dәrddir. Biz istәrdik ki, bu mә279
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sәlә Şimali Azәrbaycanda hәll olunsun. Bizә Azәrbaycan Respublikasında vәtәndaşlıq hәqqi versinlәr ki, heç olmazsa turist kimi Vәtәnimizә gәlә bilәk.
İsveçdә maddi baxımdan yaşayışımız yerindә olsa da, mәnәvi
baxımdan hamımız qürbәt içindә yaşayırıq, bir növ sürgün hәyatı sürürük. Qürbәt hәyatında maraqlı bir şey yoxdur. Biz mәcburiyyәt qarşısında xaricә getmişik, ona görә dә hamımızda doğma torpaq nisgili
var, bizdә Vәtәn hәsrәti hissi çox güclüdür. Oxucularımızı kәdәrlәndirmәk istәmәzdim, amma gecә dә, gündüz dә Vәtәn çox qәmli, çox
kәdәrli sәhnәlәrlә daim gözümüz önündә canlanır. Oraya dönәcәyimiz
günü gözlәyirik. Necә deyәrlәr:
Әzizim, Vәtәn yaxşı,
Geymәyә kәtan yaxşı.
Qürbәt cәnnәt olsa da,
Yenә dә Vәtәn yaxşı.
MÜRACİӘT: Yeni Azәrbaycan parlamentindәn xahişimiz
budur ki, xaricdә yaşayan yurddaşlarımızla әlaqәlәri yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә onlara Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı hüququnun verilmәsini qanun әsasında reallaşdırsın.
Qeyd etmәk yerinә düşәrdi ki, qonşu respublikalarda belә bir
qanun çoxdan qüvvәdәdir.
“Yurddaş” qәzeti
6 mart 1991-ci il, sәh.2
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AZƏRBAYCANA BAĞLI ÜRƏKLƏR
Leninqrada sәfәrimi sәbirsizliklә gözlәyirdim. Adını eşidib üzünü görmәdiyim leninqradlı hәmvәtәnlәrimlә görüşә tәlәsirdim. İllәrcә
haqqında yazmaq hәvәsindә olduğum polkovnik Rahib Abbasovla,
qeyrәtli vәtәn qızlarımız Zemfira Rüstәmzadә vә Elmira Mәmmәdova
ilә, nüfuzlu eloğlumuz Yuri Sultanovla, rus ziyalıları arasında xalqımızı lәyaqәtlә tәmsil edәn yüksәk sәviyyәli ziyalılarımız Mirzә Әliyev,
professorlarımız Fәhәm Kәsәmәnli, Nazim Qarayev vә Şәmsi İsmayılovla, Azәrbaycandan uzaqlarda vәtәnin vә millәtin qeyrәtini çәkәn
“Azәri” vә “Dayaq” Azәrbaycan cәmiyyәtlәrinin fәalları ilә, xüsusilә
aspirant Xeyransa xanımla görüşlәrimi xәyalımda canlandırır, o günü
gözlәyirdim.
MURMANSKLI YURDDAŞLARIMIZ
Tәyyarә limanında gәnc bir ailәnin ana dilimizdә danışdığını eşidib onlara yaxınlaşdım. Tanış olduq. Mәlum oldu ki, hәmsöhbәtlәrim
әslәn Xaçmazın Hәsәnqala kәndindәn olan Ağababa vә Tahirә Kamilovlardır. Neçә illәrdir ki, Murmanskda yaşayırlar. İki oğul böyüdürlәr –İlkinlә Elgünü. Söhbәt әsnasında öyrәndim ki, Murmanskda xeyli
hәmvәtәnimiz yaşayır. Lakin bu qütb şәhәrindә azәrbaycanlıları öz әtrafına toplaya bi lә cәk heç bir Azәr baycan 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 yalnız qohumlar vasitәsilәdir. Mәskunlaşdıqları qürbәt eldә
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sakit vә dinc hәyat sürürlәr. Bakıya qayıdanda Tahirә xanımla Ağababaya “Yurddaş” qәzeti göndәrәcәyimi vәd edib, bizimlә әlaqә saxlamalarını xahiş etdim. Kim bilir, bәlkә növbәti sәfәrlәrimdәn birindә
Murmanska üz tutdum?..
NEVA SAHİLLӘRİNDӘ GÖRÜŞLӘR
Tәyyarә Pulkovo aeroportunda yerә enәndә Leninqradda sәhәr yenicә açılmışdı. Gecәki yağışda yuyunmuş yamyaşıl çәmәnlәr,
sәrv qamәtli ağaclar göz oxşayır, günәşin zәrrin şüaları altında bәrq
vururdu. Otların arasından boylanan sarı çöl çiçәklәri, ağ lәçәkli çobanyastığı günәşi salama çıxmışdılar. Masmavi sәmada axışan pәnbә
buludlar insana paklıq, rahatlıq duyğusu aşılayırdı. Neva sahilindәki
şәhәrin füsunkar görkәmi vardı.
Yurddaşlarımızın sorağıyla yollandığım sәfәrdә ilkin tanışlığım
istefada olan tibb xidmәti polkovniki Rahib Abbasovla oldu. O, “Azәri” cәmiyyәtinin Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür. Yeri gәlmişkәn qeyd
edim ki, yay aylarında Kirov adına Mәdәniyyәt Evi bağlandığına görә
“Azәri” Azәrbaycan Mәdәniyyәt Cәmiyyәtinin üzvlәrilә toplu halda görüşә bilmәdim. Hәmvәtәnlәrimizi bir-bir axtarıb, onlarla tәkbәtәk görüşmәli oldum – kimisiylә iş başında, kimisiylә evindә-ocağında,
kimisiylә mehmanxanada – mәnim nömrәmdә. Müxtәlif xarakterli,
müxtәlif peşә-sәnәt sahibi olan müsahiblәrimi birlәşdirәn bir ümumi
cәhәt vardı: Azәrbaycan sevgisi, vәtәn tәәssübü. Hamısı da millәtimizin şәrәfini uca tutmaq, xalqımızın adını böhtanlardan-iftiralardan qorumaq, yaxılmış lәkәlәrdәn tәmizlәmәk naminә әlindәn gәlәni edib
vә edir. Hәmsöhbәtlәrimi dinlәyә-dinlәyә düşünürdüm ki, әgәr Azәrbaycanda yaşayan bizlәrdәn hәr birimiz millәtin vә vәtәnin şәrәfini
qorumaq yolunda respublikadan kәnardakı qeyrәtli yurddaşlarımızın
yarı payınca fәaliyyәt göstәrsәk, bizә heç kim bata bilmәz. Tәәssüf ki,
çoxlarımız ancaq “ölüm, ya olum” mәqamında ayılırıq!..
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AZӘRBAYCANIN ŞӘRӘFİNİ QORUYURUQ
Rahib ABBASOV İrәvan şәhәrindә dünyaya gәlib. Orta
mәktәbi qızıl medalla bitirdikdәn sonra Azәrbaycan Dövlәt
Tibb İnstitutuna daxil olub. Hәkimlik peşәsinә yiyәlәnәn kimi ordu sıralarında xidmәtә çağırılıb. Uzun illәr istedadını vә
qabiliyyәtini әsgәrlәrin, zabitlәr heyәtinin sağlamlığını qorumağa sәrf edib. 1967-ci ildә S.M.Kirov adına Hәrbi Tibb Akademiyasının klinik ordinaturasına daxil olan azәrbaycanlı
balası R.Abbasov 24 ilә yaxın hәmin akademiyada müxtәlif
vәzifәlәr tutub, yüzlәrlә gәnc hәrbçiyә dәrs deyib.
Tibb elmlәri namizәdi Rahib Yusif oğlu hazırda Leninqraddakı Dәniz Nәqliyyatı Gigiyenası Elmi-Tәdqiqat İnstitutunun klinik şöbәsinin müdiridir. Yüzdәn çox elmi mәqalәsi,
tәdqiqatları vardır. Doktorluq dissertasiyası üzәrindә işlәyir.
Baş elmi işçidir. Dörd övlad atasıdır. Hәyat yoldaşı Zülfiyyә
xanım Leninqrad Dövlәt Universitetinin müәllimәsidir.
Rahib Abbasovun dediklәrindәn:
– Hazırda leninqradlı azәrbaycanlıların siyasi şüuru get-gedә artır. Yenidәnqurma vә son illәrin hadisәlәri bizlәrә dәrin tәsir göstәrib.
Elә “Dayaq” vә “Azәri” cәmiyyәtlәri dә ölkәdә baş verәn ictimai-siyasi hadisәlәrin dalğasından yaranıb. Hәr iki cәmiyyәt Leninqrad şәhәr
sovetindә qeydiyyatdan keçib. Hәr ikisinin әsas mәqsәdi Azәrbaycan
xalqının şәrәfini qorumaq, onu layiq olmadığı lәkәlәrdәn hifz etmәkdir. Ermәni millәtçilәrinin öz çirkin mәqsәdlәrini hәyata keçirmәk üçün
xalqımız әleyhinә bütün dünyada tәbliğat apardıqları hamıya mәlumdur. Xüsusilә, Sumqayıt hadisәsindәn sonra hәmin istiqamәtdә böyük
tәdbirlәr görüldü. Leninqraddakı bәzi üzdәniraq “demokratik mәtbuat” (“Smena” vә “Ças pik” qәzetlәri, “Pyatoe koleso” televiziya verilişi vә s.) da açıq-aşkar ermәnipәrәst mövqe tutdu. Onların tendensiyalı
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mövqeyindәn aydın görünür ki, ümumi rejissorları vardır. İş o yerә
çatıb ki, Azәrbaycan vә Azәrbaycan xalqı barәdә ümumiyyәtlә tәsәvvürü olmayan jurnalistlәr belә bu haqda yazırlar. Bәzi hallarda Azәrbaycana dair informasiya
Leninqrad televiziyasına birbaşa
Yerevandan çatır... Leninqrad televiziyasının proqramlarına bütün Rusiya, Moskva, ölkәnin şimal-qәrb vilayәtlәri baxır. Görün, hәmin dezinformasiyanın gücü, ziyanı nә qәdәr olur. Belә hallar Azәrbaycan
mәtbuatı vә televiziyasının passivliyi ilә dә әlaqәdardır. Respublikamızın mәtbuat orqanlarının vә işçilәrinin hәm Ümumittifaq, hәm Leninqrad mәtbuatıyla yaradıcılıq әlaqәlәri geniş olsa, belә hadisәlәrin
qarşısı alınar.
Son illәr Leninqradda Azәrbaycan xalqının hәr hansı nümayәndәsi tәrәfindәn törәdilәn cinayәt hadisәsi (tәәssüf ki, bütün xalqlarda olduğu kimi, bizdә dә oğrular, alverçi vә möhtәkirlәr vardır)
ictimaiyyәtә şәxsiyyәtin öz fәrdi naqisliyi kimi yox, birbaşa milli mәnsubiyyәtlә әlaqәdar hal kimi tәqdim olunur. Tәbii ki, bu da başqa xalqların nümayәndәlәrindә bizә qarşı olduqca mәnfi reaksiya doğurur.
Onların şüurunda “azәrbaycanlı” sözü “cinayәtkar”, “vicdansız”, “alverçi” sözlәrinin sinonimi kimi formalaşır. Belә imici olan azәrbaycanlı
tәbii ki, burada yaxşı nәyәsә ümid bәslәyә bilmәz.
Leninqrad parlamentindә dәfәlәrlә Qarabağ mәsәlәsi müzakirә
olunub. Ermәnilәrin vә Lensovetin Qarabağda olmuş deputatlarının
(Azәrbaycan hökumәtinin dәvәti vә xәbәri olmadan) tәqdimatında bu
mәsәlә әtrafında çoxsaylı kütlәvi dinlәmәlәr olub. Hansı hüquqla?..
HAŞİYӘ: Respublikamızın әrazi bütövlüyünә qarşı vә
xalqımızın әleyhinә yönәldilmiş bu sayaq hadisәlәrin qarşısını almaq mәqsәdilә leninqradlı yurddaşlarımız çoxşaxәli fәaliyyәt göstәrmişlәr. “Azәri” cәmiyyәti adından polkovnik
R.Y.Abbasovun, professor N.Ә.Qarayevin imzasıyla parlamentә vә Leninqrad televiziyasına etiraz mәktubları göndәrilib. Mәktublara Lensovet idarә heyәtinin insan hüquqları
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komissiyasında baxılıb vә müvafiq tәdbirlәr görülüb. Cәmiyyәtin sәdri Mәcnun Şükürovun, mәsul katibi Xeyransa Mirzәyevanın, sәdr müavini Vüqar Qurbanovun, fәalları Zemfira
Rüstәmzadә, Elmira Mәmmәdova, Zülfiyyә Abbasova vә başqalarının müxtәlif instansiyalara göndәrdiklәri çoxsaylı mәktublar sözsüz ki, izsiz qalmayıb, müsbәt nәticәlәr verib.
“Azәri” vә “Dayaq” cәmiyyәtlәri birgә Leninqrad televiziyasında veriliş tәşkil edәrәk, qismәn dә olsa, hәqiqәti tamaşaçılara çatdırmağa nail olmuşlar.
–“Azәri” cәmiyyәtinin әsas mәqsәdlәrindәn biri dә ölkә xalqları
arasında dostluğun möhkәmlәndirilmәsi vә әlaqәlәrin genişlәndirilmәsidir,– deyә Rahib Yusif oğlu söhbәtinә davam etdi. – Bizim cәmiyyәtin nümayәndәlәri Tbilisi hadisәlәrinin ildönümünә hәsr olunmuş
tәdbirlәrdә dә fәal iştirak etdilәr. Professor Şәmsi İsmayılovun ürәkdәn gәlәn çıxışı istәr gürcülәr, istәrsә dә ildönümündә iştirak edәn digәr xalqların nümayәndәlәri tәrәfindәn hәrarәtlә qarşılandı. “Dayaq”
cәmiyyәtinin sәdri Paşa Rәcәbov 20 Yanvar Bakı hadisәlәrinә dair videolentlәr nümayiş etdirdi. Bütün bunlar hәm Lensovetin deputatları, hәm Baltikyanı respublikaların nümayәndәlәri arasında ciddi
әks-sәda doğurdu.
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.Şükürov, V.Qurbanov vә X.Mirzәyeva millәtlәrarası mәsәlәlәrlә mәşğul olan dairәlәrdә, Lensovetin milli mәsәlәlәr üzrә
işlәyәn nümayәndәlәri arasında yaxşı tanınırlar, cәmiyyәtimizi vә xalqımızı lәyaqәtlә tәmsil edirlәr.
Fәaliyyәtimizin әsas istiqamәtlәrindәn biri dә xalqımızın adәtәnәnәlәrinin vә mәdәniyyәtinin Leninqradda yaşayan azәrbaycanlılar
arasında dirçәldilmәsi vә bәrpasıdır. Bu istiqamәtdә son bir ildә Azәrbaycan Mәdәniyyәt Nazirliyinin, İncәsәnәt Universitetinin, Konservatoriyasının vә Mәdәniyyәt Fondunun yaxından kömәyi ilә “Azәri”
cәmiyyәti kütlәvi bayramlar tәşkil edibdir. Novruz bayramında ilk dә285
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fә olaraq leninqradlı azәrbaycanlılar ailәlikcә bir ocağın başına yığışmışdılar. Böyüklәrin, uşaqların sevinci yerә-göyә sığmırdı.
BİZӘ SPONSORLAR LAZIMDIR
Rahib müәllim söhbәt zamanı “Azәri” cәmiyyәtinin perspektiv
planlarından, qayğı vә problemlәrindәn dә әtraflı danışdı. Bu barәdә
yeri gәldikcә söhbәt açacağam. İndi isә ikinci hәmsöhbәtimi sizә tәqdim 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 çıxışları, geniş ictimai-siyasi fәaliyyәti barәdә çox eşitmişdim. Özünü görәndә qәlbәn çox sevinsәm dә, zahiri tәmkinimi
saxladım. O, elә tanışlığımızın ilk dәqiqәlәrindәcә haqqında bildiklәrimi tәsdiqlәdi. Yana-yana son 4 ildә xalqımızın başına gәtirilәn faciәlәrdәn, ermәni millәtçilәrinin hüdudsuz fәaliyyәtindәn vә bunların
müqabilindә leninqradlı yurddaşlarımızın gördüyü işlәrdәn danışırdı.
Çox mübariz әhval-ruhiyyәdә, hәm dә çox sürәtlә danışan bu gәnc
xanım 1-2 saat әrzindә o qәdәr mәlumat verdi ki, informasiya bolluğuna düşdüm. Xeyransadakı milli qeyrәt hissinә, fәdakarlığa vә enerjiyә qibtә etmәk olar. Hәmyaşıdım olan bu azәrbaycanlı qızı özünü
bütövlükdә cәmiyyә 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.
Xeyransa Mirzәyevanın dediklәrindәn:
–Bizә sponsorlar lazımdır ki, cәmiyyәti maliyyәlәşdirsinlәr. Maddi vәsait olmadan istәdiyimiz tәdbirlәrin hamısını hәyata keçirә bilmәrik. Planlarımız çoxdur, indiki zәmanәdә isә hәr şey pula arxalanır.
“Bazar günü” mәktәbi açmaq istәyirik, Leninqrad әtrafındakı hәrbi
hissәlәrdә qulluq edәn әsgәrlәrimizә “Rus dili” dәrsliklәri, “Rusca286
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azәrbaycanca lüğәt”lәr göndәrmәk lazımdır ki, rus dilinә yiyәlәnsinlәr, milli ansambl yaratmaq arzusundayıq, vaxtaşırı Leninqrad ictimaiyyәti üçün Azәrbaycan rәssamlarının әsәrlәrini nümayiş etdirәn
sәrgilәr tәşkil etmәk fikrindәyik ki, tәsviri sәnәtimizlә, mәdәniyyәtimizlә tanış olsunlar.
HAŞİYӘ: Leninqradlı azәrbaycanlılar arasında “Vostok”
kafesinin müdiri İsmayıl Rәhimov, kooperativ müdiri Eyvaz
Hәsәnov kimi yurddaşlarımız var ki, Azәrbaycan cәmiyyәtlәrinin fәaliyyәtinә dönә-dönә maddi kömәklik göstәriblәr. Belә qeyrәtli eloğlularımıza әhsәn! Lakin hәr iki cәmiyyәtin
normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün onların hesabında kifayәt qәdәr mәblәğ olmalıdır. Bu baxımdan yurddaşlarımız
doğma respublikadan kömәk gözlәyirlәr.
Onu da qeyd edim ki, hәlәlik hәr iki cәmiyyәt üzvlәrinin fәaliyyәti entuziazma әsaslanır. Maddi tәminatı olduğu
halda cәmiyyәtlәrin hәrәsi 3-4 nәfәr ştatlı işçi saxlamaq imkanına malik olar ki, bu da onların daha sәmәrәli vә mәqsәdyönlü, hadisәdәn-hadisәyә yox, müntәzәm işlәmәlәrinә
şәrait yaradar.
“Bazar günü” mәktәbinin açılması yurddaşlarımızın rus
mühitindә böyüyәn övladlarına ana dilini öyrәnmәk, milli mәdәniyyәtlә, mәnsub olduğu xalqın qәdim tarixi vә zәngin
әdәbiyyatı ilә tanış olmaq imkanı yaradacaqdır. İndiki dövrdә bu, su vә hava kimi vacibdir. Bizә elә gәlir ki, Leninqrad
şәhәrindә azәrbaycanlılar üçün belә bir mәktәbin açılmasında respublika Xalq Tәhsili Nazirliyi dә yaxından iştirak edәcәk, hәmvәtәnlәrimizә dәrsliklәrin vә dәrs vәsaitlәrinin
göndәrilmәsindә yaxından kömәklik göstәrәcәkdir.

287

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

“MӘN NAZİR OLSAYDIM”
Yüksәk dairәlәrdәki ziyalılar arasında xalqımızı lәyaqәtlә tәmsil edәn eloğlumuz Mirzә ӘLİYEV 30 ildir ki, Leninqradda yaşayır. O, Bakı şәhәrindә dünyaya göz açıb. Әmәk
fәaliyyәtinә erkәn yaşda, özü dә fotoqraf kimi başlayıb. Orta
tәhsilini başa vurduqdan sonra Leninqrad Kino Mühәndislәri
İnstitutuna daxil olub. Elә o vaxtdan da bu gözәl şәhәrin –
Sankt-Peterburqun daimi sakininә çevrilib. Uzun illәr kino
texnikumunda vә institutda pedaqoji fәaliyyәt göstәrib. Hazırda Leninqrad vilayәti icraiyyә komitәsinin “Lenkinovideo”
Birliyindә çalışır. Neçә illәrdir ki, Birlikdә baş direktorun birinci müavini vә baş mühәndis vәzifәlәrini paralel aparır.
Rәhbәrlik etdiyi sahә çox genişdir – böyük kinoteatrlardan,
kino qurğuları vә videozallardan ibarәt 1500 obyekti әhatә
edir. Bütün şüurlu ömrünü Leninqradda yaşayıb, gәnclik
enerjisini, intellektini vә sәnәtkar duyumunu yaşayıb-işlәdiyi
torpaqda kino sәnәtinin inkişafına hәsr edib. İki övlad atasıdır. Xanımı Zahirә Әmirova “Lenfilm” kinostudiyasında laboratoriya müdiridir. Әr-arvad sәnәtcә hәmkardırlar.
Geniş erudisiyalı, dünyagörmüş Mirzә Әliağa oğlu öz
dәyәrli mәslәhәtlәri ilә hәr iki Azәrbaycan cәmiyyәtinin fәaliyyәtini istiqamәtlәndirmәyә kömәk edir. O, istәr “Azәri”nin,
istәrsә dә “Dayağ”ın tәşkil etdiyi kütlәvi tәdbirlәrin iştirakçısıdır.
Mirzә Әliyevin dediklәrindәn:
–“Azәri”nin iki tәdbirindә böyük hәmrәylik vardı: 20 Yanvarda
(Şәhidlәrimizin ilindә) vә 28 Mayda (Azәrbaycan Demokratik Respublikasının ildönümündә). Çox tәәssüf ki, 20 Yanvardakı tәdbirә doğma
Azәrbaycandan heç kәs gәlmәmişdi – nә demokratik qüvvәlәrin nümayәndәlәri, nә din xadimlәri... Bilirsiz, din böyük birlәşdirici qüvvә288
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dir. Dindәn milli şüur da keçir. Bu mәnada respublikadan kәnarda yaşayan yurddaşları da vaxtaşırı yad etmәk lazımdır.
Milli şüur daxili sferadan başlayır, ailәdaxili münasibәtlәrdәn yaranır. Hәr dәfә Bakıya gedәndә övladlarımla, bacı-qardaşlarımızın
uşaqlarıyla birgә qәbir üstә gedir, atamın mәzarına baş çәkirik. Ataya ehtiramın, nәsli yad etmәyin bu yolunu, bu formasını bircә dәfә görәn uşaq sәhәrdәn-axşama eşitdiyi nәsihәtamiz öyüdlәrdәn on qat
artıq tәrbiyә alır. Bu mәnada mәn Ermәnistandan qovulmuş hәmvәtәnlәrimin böyük dәrdinә ürәkdәn şәrikәm: doğmaların, qohumların
mәzarına baş çәkmәk imkanından ömürlük mәhrum olmaq çox ağır,
dözülmәz dәrddir. Mәncә, qaçqınlarımızın әn böyük itkisi budur.
Minbir әziyyәtә düçar olmuş qaçqınlara cürbәcür adlar qoyub
xalq arasında ikitirәlik salanlar, millәti şüurlu surәtdә parçalanmaya
aparanlar da bir bәladır bizә. Bu gün bizә milli hәmrәylik hәr şeydәn
vacibdir. Respublikada intellektual konsolidasiya qüvvәlәri yaratmaq
lazımdır. Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasında, ya da Nazirlәr Sovetindә hәmin qüvvәlәrin potensial gücünü istiqamәtlәndirәn vahid mәrkәz yaradılmalıdır. Bugünkü vәziyyәtdәn çıxış yolunu mәn belә
görürәm. Hәmin mәrkәz bir növ, beyin mәrkәzi rolunu oynamalıdır.
Orada başqa mühitdә yetişmiş yurddaşların da intellektual potensialından istifadә etmәk lazımdır. Bizim elә görkәmli riyaziyyatçılarımız,
iqtisadçılarımız, hüquqşünaslarımız vә b. var ki, Azәrbaycanda heç
onların familiyalarını da bilәn yoxdur.
Yadınızdadırmı, bir vaxt qәzetlәrdә belә bir rubrika var idi: “Mәn
nazir olsaydım”. Әgәr mәn nazir olsaydım Azәrbaycandakı bütün maddi-texniki bazanı 2 әsas istiqamәtә yönәldәrdim – tәhsilә vә sәhiyyә
sahәsinә. Bir dә ölkәnin müxtәlif regionlarında özünә mәskәn salmış alverçilәrimizin әl-ayağını bir qәdәr yığışdırardım. Belәlәri yad
xalqlar arasında Azәrbaycanın imicinә böyük ziyan vururlar. Mәtbuat
hәr yerdә azәrbaycanlı möhtәkirlәri göstәrir, pislәyir. Yaxşı olardı ki,
Azәrbaycandan kәnara axan kәnd tәsәrrüfatı malları ayrı-ayrı fәrdlә289
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rin şәxsi malı kimi yox, respublikalar arasında bağlanan iqtisadi müqavilәlәr әsasında gәtirilib satılsın. Hәr şәhәrdә “Azәrbaycan” adlı kooperativ ticarәt mәntәqәlәri açmaq olar. Yeni iqtisadi münasibәtlәr,
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә bu mümkündür. Lap qoy satıcılar da elә
hәmin adamlar olsunlar. Tәmiz xalatda, üzü qırxılmış, qanuni müәssisәdә oturub ticarәt edәn satıcıya heç kәs kәm baxmaz. Hәmin әrzaq malları müqabilindә nәhәng iqtisadi potensiala malik
Leninqraddan da respublikamız üçün gәrәkli olan çox şey alıb aparmaq olar.
RESPUBLİKANIN QAYĞILARIYLA YAŞAYIRIQ
Yuri SULTANOV әslәn Beylәqan rayonundandır. Bakıda
politexnik tәhsili alandan sonra gәnclik hәvәsi onu Leninqrada aparıb. Milis sistemindә işә daxil olub. 20 ildәn çoxdur
ki, leninqradlıdır. Hazırda Petroqrad rayonu daxili işlәr idarәsindә müstәntiqdir. Elә hәmin rayon Sovetinin deputatıdır.
Nüfuzlu yoldaşdır. Dörd uşaq atasıdır. Hәyat yoldaşı Nina xanımla hәlә Beylәqanda mәktәbli ikәn bir sinifdә oxuyublar.
İndi Nina Sultanova hәkim-terapevtdir.
Yuri Tofiq oğlunun dediklәrindәn:
–Leninqradlılar rus vә Avropa mәdәniyyәtinә bәlәddirlәr. Azәrbaycan mәdәniyyәtinә isә yox. “Azәri” cәmiyyәti zәngin mәdәniyyәtimizi burada tәbliğ etmәyә başlayıb. Bu, çox böyük işdir. Siyasi
әhәmiyyәtә malikdir. Әgәr rus ictimaiyyәti mәdәniyyәtimizә bәlәd olsa, xalqımızı yaxından tanısa, deyilәn hәr böhtana inanmazlar. Elә cәmiyyәtdә toplaşıb doğma Azәrbaycan dilindә danışmağın özü adama
böyük zövq verir. Mәnim övladlarım hamısı ana dilini bilir. Hәr yay onları evimizә – Beylәqana göndәrirәm. Amma iş burasındadır ki, 5-10
il yad xalqın arasında yaşayandan sonra istәr-istәmәz adam doğma dili yadırğayır. O ki qaldı burada doğulub-böyümüş uşaqlar ola. Ona gö290
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rә dә “Bazar günü” mәktәbi mütlәq açılmalıdır. Dәrs demәyә yaxşı
müәllimlәrimiz var. Ancaq yer vә dәrslik mәsәlәsini hәll etmәk qalır.
Leninqradlı azәrbaycanlılar getdikcә cәmiyyәtin әtrafında daha
sıx birlәşir, onun işinә qoşulurlar. Rahib müәllimin (yәni R.Abbasovun
– M.S.) gәlişindәn sonra bizim cәmiyyәt daha mütәşәkkil olub. İndi
Leninqradın mәdәni-ictimai-siyasi hәyatında daha fәal iştirak edirik.
Bu yaxınlarda “Dostluq evi”ndә insan hüquqları üzrә Beynәlxalq konfrans keçirilirdi, dәvәt olunmasaq da gedib iştirak etdik. Mәclisdә ingilislәr, danimarkalılar, amerikalılar, bir sözlә, әksәr xarici ölkәlәrin
nümayәndәlәri iştirak edirdilәr. Konfransa ermәnilәrin çoxsaylı nümayәndәlәri, o cümlәdәn, deputat Staravoytova da gәlmişdilәr. Onlar özlәrinin qeyri-obyektiv tәbliğatları ilә insan hüquqları problemilә
mәşğul olan xarici alimlәri dә mövcud avantüraya cәlb etmәk istәyirdilәr. Zülfiyyә Abbasovanın vә Xeyransa Mirzәyevanın çox fәal iştirakı, tutarlı çıxışları sayәsindә ermәnilәr tәrәfin qәrәzli mәruzәlәri, yalan
faktları tәkzib edildi. Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә münasibәtdә Amerika vә Danimarka alimlәri Azәrbaycan nümayәndәlәrinin mövqeyini
müdafiә etdilәr. Biz öz kiçik qәlәbәmizi hiss etdik vә mәmnun olduq.
“Dayaq” cәmiyyәti daha çox siyasi mәsәlәlәrlә mәşğul olur.
Naxçıvanda sәrhәd münaqişәsi baş verәndә cәmiyyәtin sәdri P.Rәcәbov Lensovetin deputatlarından bir qrupunu yığıb apardı ki, vәziyyәti
yerindәcә, öz gözlәrilә görsünlәr. Deputatlar N.M.Girenko, V.Q.Ramm
(o, hәm dә Leninqrad Xalq Cәbhәsinin üzvüdür), L.X.Quliş, V.T.Loqinov, L.Sokoletski vә başqaları Azәrbaycandan çox yaxşı materiallarla
qayıtdılar. Mәtbuatda çıxış edәrәk gördüklәrini danışdılar. Kәrki kәndindә ermәni döyüşçülәrin deputat Q.A.Boqomolovu girov götürmәsi rusları lap dәhşәtә salmışdı. Belә tәdbirlәr daşnakların iç üzünün
açılmasında böyük rol oynayır.
– Yuri Tofiq oğlu, hüquq orqanlarının işçisi kimi Leninqradda cinayәt törәdәn, qanunu pozan yurddaşlarımız barәdә nә deyә bilәrsiz?
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– Leninqradda cinayәtkarlıq çox geniş yayılıb. Azyaşlı qızları zorlamaq üstündә 10-12 rus tutulanda, 1 nәfәr azәrbaycanlı tutulur. Lakin faiz nisbәtindә belә böyük fәrq olmasına baxmayaraq, o bir nәfәr
vicdansız azәrbaycanlının әmәli ictimaiyyәtә 12 rusun әmәlindәn daha pis tәsir edir.
HAŞİYӘ: Bu yaxınlarda belә çirkin әmәl sahiblәrindәn
birinin cinayәti televiziya vasitәsilә “reklam” edilәrkәn, onun
milli mәnsubiyyәti xüsusi nәzәrә çarpdırılıb. Üstәlik dә müxbir qeyd edib ki, bu cinayәtkarın özünün 10 yaşlı qızı var. Buna baxmayaraq, öz övladına qәtiyyәn rәva bilmәdiyi hadisәni
bizim 6 yaşlı körpәmizin başına gәtirәndә heç tәrәddüd dә
etmәyib!..
Tәsәvvür et, oxucu, belә hadisәdәn vә şәrhdәn sonra
“azәrbaycanlı” mәfhumuna münasibәt necә olar?.. Görәsәn
niyә, insanlıq lәyaqәtini itirmiş belә nakişilәr bu barәdә düşünmürlәr?..
– Şamxorda bir kәnd var,– deyә müsahibim söhbәtinә davam
edir, – Şiştәpә kәndi. Son 10-15 ildә hәmin kәndin sakinlәrindәn azı
500 nәfәr Leninqradın bazarlarında özünә lövbәr salıb, alverlә mәşğul olur. Pasportuna baxırsan, hәrәsinin 4-5-6 uşağı var. Onlarla söhbәt elәyәndә deyirәm ki, bu boyda uşaqları qoyub hara gәlirsәn?
Evindә-eşiyindә otursana. Deyir: neylәyәk, burda meyvә satırıq 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, aylarla ev-eşik, rahat yorğan-döşәk üzü görmәyәn
üzütüklü, yorğun, kobud alverçilәr dәstәsi millәtimizin dә adını biabır
edir. Özlәrinin dә günü-güzәranı bir şey deyil.
Respublikadan bir istәyim var, – deyә o, söhbәti yekunlaşdırdı,
– qoy bizimlә müntәzәm әlaqә saxlasınlar. O halda qarşıya çıxan problemlәri birlәşmiş qüvvәlәrlә dәrhal hәll edәrik. Bir dә hәmvәtәnlәrim
bilsinlәr ki, Leninqradda minlәrlә azәrbaycanlı var ki, respublikanın
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qayğıları ilә yaşayır vә xalqımızın dar günlәrindә әlindәn gәlәn kömәkliyi göstәrir.
ZAKİROVA ZӘNG VURUN!
Mehmanxanada bu qeydi alan kimi, dәrhal göstәrilәn nömrәyә
zәng vurdum. “Azәri” cәmiyyәtinin mühasibi Vidadi Zakirovla belәcә
tanış olduq.
Vidadi ZAKİROV axar-baxarlı Şәkidәndir. Danışığında şirin Şәki
lәhcәsi dәrhal hiss olunur. Ailәlidir. İki uşağı var. Ürәyi kimi birotaqlı
mәnzili dә genişdir. Bütün qohum-әqrәbası o bir otağa sığır. Cavandır.
Zirәkdir. Yaxşı tәşkilatçılıq qabiliyyәti var. “Azәri”nin bütün tәdbirlәrinin tәşkilindә canla-başla iştirak edir.
Cәmiyyәtin işlәrindәn, üzvlәrindәn geniş söhbәt açan Vidadi
respublika qәzetlәrinin ünvanına bir giley elәdi. O dedi ki, Leninqraddakı Azәrbaycan cәmiyyәtlәri haqqında yazılmış mәqalәlәrdәn birindә mәni rәssam, ikisindә isә “Azәri”nin sәdr müavini kimi tәqdim
ediblәr. Orada fәrqinә varmadan yazırlar, elә ki, qәzet gәlib çatır bura,
qalmaqal düşür ki, balam, sәn nә vaxtdan sәdr müavini olmusan?..
HAŞİYӘ: Haqlı giley idi. Faktları yoxladım. Bu qәnaәtә
gәldim ki, hәmsöhbәtimin kimliyini dәqiqlәşdirmәdәn onu
“rәssam” kimi qәlәmә verәn müәllifin sәhvi naşılığından irәli
gәlmişdir. Lakin ayrı-ayrı vaxtlarda dәrc olunmuş iki müxtәlif qәzetin eyni cür “sәhv etmәsi” mәni inandırmadı. Qәzetlәr
müxtәlif, mәnbә isә birdir. Bәlkә sәhv mәnbәdәn gәlir?! Belә xoşagәlmәz halların qarşısını almaq üçün yaxşı olar ki, respublikada qonaq olan yurddaşlarımızın tәmsil etdiklәri
cәmiyyәtdә kimliyini bildirәn vәsiqәlәri olsun. Hәmkarlarım
da onlar haqqında yazarkәn hәmin rәsmi sәnәdә әsaslansınlar. Vidadi Zakirova gәlincә isә, elә mühasib ola-ola da işlәdiyi cәmiyyәtdә kifayәt qәdәr tanınır, hörmәti var. Belә ki,
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süni şişirtmәyә, faktları saxtalaşdırmağa ehtiyac yoxdur.
VӘTӘN SEVGİSİ
Azәrbaycan övladlarının sorağında axtarışlarım bәhrә verdikcә
günlәr ötür, yağmurlu Leninqrad yayını günәşli günlәr әvәz edirdi.
Başdan-başa tarix olan, gözәl memarlıq abidәlәri ilә zәngin Sankt-Peterburqda – hәlә uşaqlıqdan sevdiyim bu şәhәrdә tanışlarımın sayı
saatbasaat artırdı. Şәhәr yavaş-yavaş doğmalaşırdı. Elә bircә onları
yad etmәyimizә görә minnәtdar olan neçә-neçә yurddaşımızın sevincinә şәrik olmuşdum. Azәrbaycan nәfәsini özündә yaşadan neçә-neçә müasir evdә qonaq olarkәn yerә döşәnmiş xalça-palaz, aftafa, milli
mәişәt әşyaları, tar, Azәrbaycan tәbiәtini әks etdirәn şәkillәr, “Bakı”
foto-albomu vә s. görüb qәlbәn sevinmişdim. Vәtәndәn uzaqlarda yaşayanların vәtәn hәsrәti dә, vәtәn mәhәbbәti dә çox güclü olur. Daim 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!
LENİNQRADDA AZӘRBAYCANIN DAİMİ
NÜMAYӘNDӘLİYİ YARADILMALIDIR
“Azәri” vә “Dayaq”cәmiyyәtlәrinin sәdrlәri Mәcnun Şükürov vә
Paşa Rәcәbovla şәxsәn tanış olanadәk yurddaşlarım mәnә hәr iki cәmiyyәtin işlәrindәn o qәdәr danışmışdılar ki, soruşmağa bir şey qalmamışdı. Ürәkaçan cәhәt isә o idi ki, hamı M.Şükürovu vә P.Rәcәbovu
tanıyır vә onlar haqqında rәğbәtlә danışırdı. Demәli, hәr iki cәmiyyәtin sәdri düzgün seçilibdir. Bu düşüncәlәr qәlbimi fәrәh hissilә doldururdu. Nә yaxşı ki, işindәki müәyyәn çatışmazlıqlara baxmayaraq,
Azәrbaycan adını daşıyan bu cәmiyyәtlәr yaranıb vә inkişaf edir.
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Mәcnun ŞÜKÜROV Leninqrad Aqrofizika Elmi-Tәdqiqat
İnstitutunun doktorantıdır. Texnika elmlәri namizәdidir. Şәkilidir.
Mәcnun Şükür oğlunun dediklәrindәn:
– Hәlәlik cәmiyyәtin rәsmi üzvlәri yoxdur. Çox hörmәtli ağsaqqallarımızdan ibarәt Ağsaqqallar Şurası vardır. Onun tәrkibindә redaksiya, tәşkilat, mәdәni-maarif, digәr tәşkilatlarla әlaqәlәr vә
maliyyә-tәftiş komissiyaları fәaliyyәt göstәrir.
Paşagillә әmәkdaşlıq edirik. Nәdәnsә, respublikamızda bu halı
çox narazılıqla qarşılayırlar ki, niyә Moskvada 10 cәmiyyәt var, niyә
Leninqradda bir cәmiyyәt әtrafında birlәşmirlәr vә s. Amma mәn bunu tәbii qәbul edirәm. Cәmiyyәtlәrin çoxluğu, әksinә, yaxşı haldır. Dialektikanın qanunları var, axı. Qoy fikir plüralizmi olsun. Mәn eşidәndә
ki, Paşagil bir tәdbir keçirib, gecә yatmıram ki, gәrәk biz dә bir iş görәk. Sәmәrәli rәqabәt yaranır. Nәticәdә, ümumi işimiz qazanır. Amma
bu sayaq rәqabәti qarşıdurma, antaqonizm sәviyyәsinә çatdırmaq lazım deyil. Onda uduzarıq.
Respublika gәrәk bizim arxamızda möhkәm dayana. Müttәfiq
respublikalarla bağlı qәrarlar qәbul edәndә kәnarda yaşayan azәrbaycanlıların mövcudluğunu mütlәq nәzәrә almaq lazımdır. Mәsәlәn, Leninqrad şәhәrinin adının dәyişdirilmәsiylә әlaqәdar Azәrbaycan
parlamentinin müraciәti buradakı yerli әhalini bizә qarşı qaldırır, axı!..
(Keçirilmiş sorğuda leninqradlıların 70 faizdәn çoxu şәhәrin Sankt-Peterburq adlanmasına tәrәfdar olublar).
Son vaxtlar Leninqrad bazarlarında OMON tәrәfindәn azәrbaycanlılara qarşı qanunsuzluqlar törәdilmişdir. Bu, yolverilmәz haldır.
Әgәr hәr hansı bir şәxs möhtәkirliklә mәşğul olursa, kimәsә sataşırsa, qanunu pozursa bunun üçün hәmin şәxsi fәrdi şәkildә tutub qanunla cәzalandırmaq lazımdır. Eyni bir xalqın bütün nümayәndәlәrinә
kütlәvi hücum etmәyә heç kәsin haqqı yoxdur. Bizim mövqeyimiz qәti
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vә kәskin olmalıdır. Xalqın hәr bir nümayәndәsini müdafiә etmәliyik.
Düzdür, bazar alverçilәri xalqımızın hörmәtini aşağı saldığı üçün buradakı ziyalılarımızın da çoxu bu mәsәlәyә yaxın durmaq istәmir. Amma indiki halda söhbәt hәmin alverçilәrin yox, millәtin mәnafeyindәn
gedir. Bilirsiz, bu mәsәlәlәrin kökü çox dәrinlәrә gedir. Respublika hökumәti dә, mәncә, öz etirazını bildirmәlidir. Şәhәrin küçәlәrindә hәr
addımbaşı çiyәlәk satan ruslara rast gәlirsәn. İkicә addımlıqda yetişәn
bu mәhsulun kilosunu 20 manata satırlar. Heç kәs demir ki, niyә bu
qiymәtәdir? Amma bizimkilәr Azәrbaycandan buraya gәtirdiklәri pamidoru 6 manata deyәndә, narazılıq başdan aşır. Bütün bunlar haqqında düşünmәk lazımdır.
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?!
–“Alverçi” deyib çox qara yaxırlar xalqımıza,– deyә Mәcnun söhbәtinә davam etdi, – amma mәn әminәm ki, әgәr univermaqlarda satılan xarici mallar Leninqrad vә Bakı arasında әhalinin sayı nisbәtindә
düzgün bölünsә, heç kәs gәlib burdan almaz. Bax, sәbәb budur.
Cәmiyyәtimizin qüvvәsilә burada imkan daxilindә Azәrbaycanın
mәnafeyini qoruyuruq. Lakin bizim fikrimizcә, Leninqradda, o biri respublikalarda Azәrbaycanın daimi nümayәndәliyi yaradılmalıdır. Ancaq dövlәt sәviyyәsindә yaradılmış belә bir nümayәndәlik qarşıya
çıxan bütün problemlәri respublika ilә әlaqәli şәkildә hәll edә bilәr.
GӘZMӘYӘ QӘRİB ÖLKӘ...
Leninqradlı professorlarımız Әfrasiyab Vәkilovun, Nazim Qarayevin, Fәhәm Kәsәmәnlinin, Elmira Rәhmanovanın, Şәmsi İsmayılovun vә başqalarının görüşünә nә qәdәr can atsam da, onlardan ancaq
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biri ilә – Fәhәm müәllimlә görüşә bildim. Qәdd-qamәtli, ağsaçlı eloğlumuzu görcәk yadıma vüqarlı dağlarımız düşdü. Әvvәlki müsahiblәrimin hamısından fәrqli olaraq, onun torpağımıza “respublika” yox,
“vәtәn”, “ev” deyә danışmağı söhbәtimizә bir kövrәklik, hәrarәt gәtirmişdi. Doğma yurddan uzaqlarda yaşasa da, bütün varlığıyla vәtәnә bağlı idi. Bunu hәr sözü, hәr kәlmәsi büruzә verirdi. Bir ağsaqqal
kimi o, “Azәri”nin problemlәrindәn, qarşıda duran tәxirәsalınmaz işlәrdәn danışırdı.
Leninqrad Dövlәt Texnika Universitetinin professoru
KӘSӘMӘNLİ Fәhәm Paşa oğlu Qazaxın nәcabәtli nәsillәrindәndir. Otuz iki ildir ki, Leninqradda yaşayır. Fizika-riyaziyyat
elmlәri doktorudur. Dәfәlәrlә respublika mәtbuatında Fәhәm
müәllimin hәyat yolundan söhbәt açan mәqalәlәr dәrc olunduğundan bu fikirdәyәm ki, oxucularımız çox hörmәtli professorumuzu yaxşı tanıyırlar. Leninqradın elmi dairәlәrindә
onun böyük hörmәti vә nüfuzu vardır. “Azәri” cәmiyyәti Ağsaqqallar Şurasının sәdr müavinidir.
Professor Fәhәm müәllimin dediklәrindәn:
– Mәn vәtәnpәrvәrәm, amma millәtçi deyilәm. Cәmiyyәtә getmәk mәnim borcumdur. Bu fikirdәyәm ki, cәmiyyәt bizdә hәlә yaranma mәrhәlәsindәdir. Ayrıca yerimiz olmayınca, ürәyimiz istәyәn
sәviyyәdә cәmiyyәt dә olmayacaq. “Azәri” elә bir ictimai tәşkilat olmalıdır ki, doğma dilini, mәdәniyyәtini qiymәtlәndirәn hәr bir azәrbaycanlı bizim cәmiyyәtin simasında özünә himayәdar tapa bilsin.
Azәrbaycan dilini öyrәnmәk arzusunda olan ruslar da bizә dәfәlәrlә
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.
Vәtәnlә әlaqәlәrimiz çox zәifdir. Ona görә dә gücümüz azdır.
Xaricdәn ermәni vә yәhudi lobbilәri, İttifaqdakı ermәni tәşkilatalrı ona
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görә güclüdürlәr ki, vәtәnlә bağlıdırlar, ordan güc alırlar, biz isә yox.
Biz Azәrbaycan xalqının bir hissәsiyik, ona görә biz dә Azәrbaycan
rәhbәrliyinin töhfәlәrindәn bәhrәlәnmәliyik. Hökumәt bizә diqqәti,
qayğını artırmalıdır.
Biz, burada yaşayan azәrbaycanlı ziyalılar hamımız demokratıq.
Millәtsevәrik. Azәrbaycana bağlıyıq, borcluyuq. İstәyirik ki, cәmiyyәtdә doğma vәtәn ab-havası olsun, içәri girәndә özünü evdә hiss edәsәn, mәnәvi rahatlıq duyasan. Burada Azәrbaycan tarixinә,
mәdәniyyәtinә dair kitablar, әşyalar olsun. Azәrbaycan әdәbiyyatı nümunәlәrindәn ibarәt kitabxana tәşkil edilsin. Yeganә siyasәtimiz Azәrbaycan mәdәniyyәtini, maarifini yaymaq olsun.
Biz hәlәlik fövqәladә bir hadisә olanda yığışırıq. İşi elә qurmaq
lazımdır ki, daimi fәaliyyәtdә olaq. Leninqradda 20 min, Leninqrad әtrafında 80 min azәrbaycanlı yaşayır. Bu yüzminlik xalqa dayaq olmalıyıq. Kronştadtda xidmәt edәn azәrbaycanlı balalarını cәmiyyәt daimi
hamiliyә götürsә daha yaxşı olar, nәinki hadisәdәn-hadisәyә yığışıb
oraya yollanmağımız.
Sonra o, söhbәti “Dayaq” cәmiyyәtinin üstünә gәtirәrәk, P.Rәcәbovun seçdiyi mövqedәn, ağılla, hay-küysüz iş görmәyindәn razı
qaldığını bildirdi.
Söhbәtimizә yekun vuranda ağsaçlı professor dedi:
– Vәtәndәn uzaqlarda yaşasaq da, qәlbimiz vәtәnlә birgә döyünür! Şәxsәn mәn әvvәl-axır Azәrbaycana qayıdacağam. Atalar yaxşı
deyib: “Gәzmәyә qәrib ölkә, ölmәyә vәtәn yaxşı”.
“DAYAQ”DA GÖRÜŞ
Paşa Rәcәbovla zәnglәşmәyim uğurlu bir vaxta tәsadüf etmişdi: sәhәri gün cәmiyyәtdә fәalların yığıncağı var idi. Onlarla toplu halda görüşmәk mәnimçün çox maraqlı idi.
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HAŞİYӘ: Paşa RӘCӘBOV Naxçıvandandır. Cәrrahdır.
10 ildәn çoxdur ki, Leninqradda yaşayır. Üç uşaq atasıdır.
Cәmiyyәtin müvәqqәti yerlәşdiyi otağa toplaşmış hәmvәtәnlәrimiz Rizvan Muxtarov, Rasim Quliyev, Namiq Qәdimov, Bәkir Әhmәdov, Şair Yusubov vә başqaları yaxın vaxtlarda görәcәklәri işlәri
müzakirә edirdilәr. Leninqraddakı rayon komsomol komitәlәrindәn birindә mәsul vәzifә tutan Xaqani Әliyev dә ordaydı. O, hәlәlik özünü
cәmiyyәtin üzvü hesab etmәsә dә, “Dayağ”ın işlәrinә fәal kömәk edir.
Hәmin gün mәnimlә yanaşı BDU-nun coğrafiya kafedrasının
müdiri, professor Müseyib Müseyibov, bakılı Gennadi Seroçenko vә
Ramiz Muradov da “Dayağ”ın qonağı idilәr. Bizim hamımızı “Dayağ”ın
fәaliyyәti, çәtinliklәri vә respublikadan nә kimi kömәklik umduğu maraqlandırırdı. Divardakı Azәrbaycan xәritәsi vә milli bayrağımız söhbәtә xüsusi ahәng verirdi.
– İndi Leninqraddakı vәziyyәt 1-2 il әvvәlkindәn xeyli fәrqlәnir,
– deyә P.Rәcәbov söhbәtә başladı. O zaman şәhәri mitinqlәr dalğası
bürümüşdü. Biz dә öz etirazlarımızı mitinqlәr vasitәsilә bildirirdik. Tәdricәn şәhәrin әhval-ruhiyyәsinә uyğun olaraq biz dә öz iş üslubumuzu dәyişmişik. Dәfәlәrlә Lensovetin deputatlarıyla görüşlәr keçirmişik.
Güclü ermәni tәbliğatı nәticәsindә “Ermәnistanın blokadası” mәfhumu
yarananda hәmin deputatların nümayәndәlәrindәn ibarәt dәstәlәri
Azәrbaycana aparmışıq. Onları şәxsәn özüm müşayiәt etmişәm. Deputat qrupunu, “Veçerniy Leninqrad” qәzetinin müxbiri Pyotr Kotovu,
“İzvestiya”nın vә “Ças pik” qәzetinin fotomüxbiri Andrey Çerakini,
“Memorial” tәşkilatının üzvü Yuliya Kondratyeva vә başqalarını Naxçıvana, Qazaxa, Ağstafaya, Culfaya aparmışam. Faciәli Qazax hadisәlәri baş verәndә Aşağı Әskipara kәndinә dә getdik. Onlar hәr şeyi öz
gözlәriy 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, hәyasız ermәnilәr üsyan qaldırıbmışlar ki, mәqalәdәki
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faktlar guya düzgün deyil. Leninqrad Xalq Cәbhәsinin idarә heyәtinin
üzvü, jurnalist Arakelyan da öz növbәsindә mәnә yaxınlaşaraq bildirdi ki, “mәslәhәt görmürәm bir dә belә işlәr görәsiniz”. Әlbәttә, o, cavabını aldı... Biz Azәrbaycanın informasiya blokadasını yarmaq
mәqsәdilә 4-5 dәfә belә sәfәrlәr tәşkil etdik. Azәrbaycana qarşı yönәldilmiş bәzi tәdbirlәrә görә piketlәr tәşkil etmiş, etiraz mitinqlәri keçirmişik. İran körfәzindә müharibәnin başlanmasına etiraz әlamәti
ola raq “Da yaq” cә miy yә ti adın dan ABŞ sә fir li yi qar şı sın da pi ket
ke çir dik.
Azәrbaycanda çoxları narahatdır ki, niyә Leninqradda 2 cәmiyyәt fәaliyyәt göstәrir. Bilirsiniz, 2 cәmiyyәt olmaq hәlә parçalanmaq
demәk deyil, bir cәmiyyәt dә hәlә birlik demәk deyil. Amma mәsәlә
burasındadır ki, 2 hüquqi etirazdır, yaxud hәmrәylikdir. Burda ermәnilәrin әli ilә Azәrbaycana qarşı yönәldilmiş tәdbirlәrә biri var ki, 1 cәmiyyәt etiraz edә, biri dә var 2 cәmiyyәt etiraz sәsi ucalda. Fәrqi
böyükdür.
Xalqımızın xeyirxahlığını vә humanizmini tәbliğ etmәk mәqsәdilә “Qırmızı xaç” cәmiyyәtilә әmәkdaşlıq edirik. İki dәfә cәmiyyәtin
hesabına (2 min vә 3 min manat mәblәğindә) qocalara vә әlillәrә
kömәk üçün pul keçirmişik. Bazarda pamidorun kilosu 12-13 manat
olduğu vaxtlarda neçә dәfә ev-ev gәzib kimsәsiz qocalara Ordubaddan göndәrilmiş pamidor, konserv, konfet vә s. әrzaq mәhsulları paylamışıq. Yeni il әrәfәsindә Krasin adına xәstәxanada yatan
kimsәsizlәrә (orada belә şöbә var) bayram hәdiyyәsi aparmışdıq. 52
xәstәni bir-bir tәbrik edәrәk, Azәrbaycan töhfәsini tәqdim etdik. Qocaların gözlәrindәn sevinc yaşları axırdı. Hәtta tibb bacıları da bu sayaq diqqәtdәn riqqәtә gәlmişdilәr. “Nevskoye vremya”
radioproqramında bu barәdә veriliş dә oldu.
HAŞİYӘ: “Dayaq” cәmiyyәti ancaq Leninqrad әrazisindә xeyriyyә tәdbirlәrilә kifayәtlәnmir. 20 Yanvarda şәhidlәrimizin ildönümü keçirilәndә 1500 manat pul toplayaraq bir
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sıra şәhid ailәlәrinә 50 manatdan yardım göndәrmişdir.
Leninqradda tәhsil alan azәrbaycanlı nümunәvi tәlәbә
üçün ayda 150 manat mәblәğindә Tağıyev adına tәqaüd tәsis etmişlәr. Hәmin tәqaüdü yaxşı oxuyan, nümunәvi davranışa malik olan vә Azәrbaycanın dirçәlişi uğrunda mübarizә
aparan tәlәbә alacaqdır.
Hazırda cәmiyyәtin nәzdindә “Azәrbaycan” adlı kiçik
müәssisә tәşkil edilmişdir. Cәmiyyәtin üzvlәri kompüter
oyunları kiçik müәssisәsindәn әldә olunan gәlirlә “Dayağ”ın
maliyyә vәziyyәtini qaydaya salmaq vә daha böyük işlәr görmәk әzmindәdirlәr. Respublikadan istәklәri budur: bizә kömәk dә göstәrin, nәzarәt dә edin!
Yığıncaqdan sonra görüşüb sağollaşarkәn yurddaşlarımız: - Sizin bizә olan diqqәtiniz bizim buradakı nüfuzumuzu da qaldırır. Tez-tez
gәlin! - dedilәr.
BİR AİLӘDӘ
Yurddaşlarımızın sorağıyla qәdәm basdığım qәrib şәhәrdә doğma Azәrbaycan ab-havasını özündә yaşadan ailәlәrdәn biri dә rәssam
Sәrhәd Rzayevin ailә ocağıdır. Otaqların bәzәdilmәsi üslubundan, yerә döşәnmiş xalça-palazdan, divardakı “Novruz” tablosundan Azәrbaycan hәrarәti yağırdı. Hәtta dibçәkdә bәslәnәn güllәr dә bizim
torpağa mәxsus güllәr idi. Evin xanımı Kәmalәnin dәmlәdiyi pürrәngi çay, şirin ana dilimizdә danışıb-gülәn körpәlәrin sözü-söhbәti mәnә qәrib eldә olduğumu tamam unutdurmuşdu.
Leninqradda qonağı olduğum bütün evlәrdә xalqımıza xas olan
qonaqpәrvәrliklә rastlaşmışdım. Hamısında da adәtimizlә süfrәyә öncә әtirli çay gәtirirdilәr. Uzun illәr qürbәtdә yaşayan yurddaşlarımızla
da söhbәtimiz әsasәn Azәrbaycan dilindә olurdu. Lakin Rzayevlәr ailәsindә milli ruh daha güclüydü. Bәlkә dә rәssamın emalatxanasını
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bәzәyәn, otaqların divarlarından boylanan Azәrbaycan mövzulu tablolar idi bu hissi, bu ruhu yaradan?!
Sәrhәd RZAYEV İmişlidә dünyaya göz açıb. Könlünü sәnәtә verәndәn sonra Bakıdakı Ә.Әzimzadә adına Rәssamlıq
Mәktәbindә oxuyub. “Әcdadlarımızın yurdunda” adlandırdığı diplom işini Qobustan mövzusuna hәsr edib. Sonra SSRİ
Rәssamlıq Akademiyasının prezidenti B.S.Uqarovun emalatxanasında çalışıb. İ.Repin adına Rәssamlıq, Heykәltәraşlıq vә
Memarlıq İnstitutunun rәngkarlıq fakültәsini bitirib. “Novruz” adlı diplom işi yüksәk sәnәtkarlıq nümunәsi kimi әla qiymәtlәndirilib. Hazırda enişli-yoxuşlu yaradıcılıq yollarında
inamla irәlilәyir.
“Azәri” cәmiyyәtinin fәallarındandır. Baharın ilıq nәfәsi torpağı isidәndә leninqradlı hәmvәtәnlәrimiz dә bizimlә
birgә Novruz bayramını qeyd etmişdilәr. Bayram şәnliyinin
әn maraqlı tәdbirlәrindәn biri dә balaca rәssamlarımızın - Leninqradda böyüyәn azәrbaycanlı balaların әsәrlәrindәn ibarәt sәrgi olmuşdu. Hәmin sәrginin tәşkilindә rәssam Sәrhәd
Rzayevin dә böyük әmәyi var idi.
“QAFQAZLI GÖRSӘN BİL Kİ,
HAMISI ÖZÜMÜZÜNKÜLӘRDİR”
15 yaşlı Elmira Mәmmәdovanı müalicә olunmaq üçün Leninqrada gәtirәndә qardaşı ona belә demişdi. Bacısına tapşırmışdı ki, “bu
qürbәt diyarda rastlaşacağın bütün azәrbaycanlılar öz doğmalarımızdır. Qafqazlı görsәn - ermәni, gürcü fәrqi yoxdur, bil ki, hamısı özümüzünkülәrdir. Onlarla yaxınlıq et”.
Elә o vaxtdan - 1955-ci ildәn etibarәn gәncәli qızı Elmira MӘMMӘDOVA Leninqradda mәskunlaşdı. Әvvәlcә müalicә olundu. Orta mәktәbi bitirәndә hәkimlik sәnәtini seçdi. II
302

V Fəsil. YURDDAŞLARIMIZ

Tibb İnstitutunu bitirdi. Taleyin qismәtilә milliyyәtcә rus olan
Vladimir Petroviç İvanovla ailә hәyatı qurdu. Nigah kәsilәrkәn Elmira xanıma olan mәhәbbәtini bir daha sübuta yetirmәk mәqsәdilә hәyat yoldaşı onun familiyasını qәbul etdi.
Sadә vә mehriban ailәlәrindә iki övlad böyüdürlәr.
Qızları Gülnarә Tibb İnstitutunun VI kurs tәlәbәsidir. Oğulları
Ruslan isә XI sinifdә oxuyur.
Qürbәtdә keçәn ömrünün 30 ili arxada qalmışdı. Dinc
vә rahat yaşayırdılar. Birdәn dünyanı lәrzәyә salan 1988-ci
il Dağ lıq Qa ra bağ ha di sә lә ri baş lan dı. Vә tәn dәn çox- çox
uzaq larda yaşayan elqızımız doğma xalqa atılan böhtanlara
dö zә bil mә di. Res pub li ka dan kә nar da ya şa yan min lәr lә
yurd daşımız kimi, o da qәlәmә sarılaraq müxtәlif instansiyalara mәktublar, teleqramlar göndәrmәyә başladı. Azәrbaycanın vә azәrbaycanlıların qәsdinә durmuş siyasi aksiyalara
qarşı öz etiraz sәsini ucaltdı. Qorbaçova, Liqaçova, Yeltsinә,
Medvedyevә, “Pravda”, “İzvestiya”, “Bakinskiy raboçiy” qәzetlәrinә, Leninqrad televiziyasına vә digәr ünvanlara göndәrdiyi mәktub vә teleqramların qәbzlәrinә baxdıqca mәni
heyrәt bürüyürdü. Dörd ildә tәk bir azәrbaycanlı qadın bu qәdәr etiraz sәsi ucaldıbsa, görәsәn bütöv Azәrbaycan xalqının
etirazları saya-hesaba gәlәrmi? Bәs niyә bütün bunları eşidәn yoxdur?! Kim bilir, bәlkә bu müraciәtlәr olmasaydı, halımız daha pis olardı?..
Elmira xanımın dediklәrindәn:
-Dörd ildir ki, gecәmiz-gündüzümüz yoxdur. Hәr gün işdәn
sonra gecә yarısınadәk oturub bu gördüyünüz mәktubları yazmaqla
mәşğul olmuşam. Yaxşı ki, cәmiyyәt yarandı. Cәmiyyәt yarananadәk
biz burada bir-birimizdәn xәbәrsiz yaşayırdıq. Cәmiyyәt yurddaşlarımızı bir yerә topladı vә hamımızı bir-birimizә tanıtdı. Orada çox qeyrәtli, mübariz cavanlarımız var. Ancaq onlara ağıllı yolgöstәrәn,
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mәslәhәtçi lazımdır. İndi işlәrimiz xeyli sahmana düşüb. Lakin hәlә
çox iş görmәliyik.
Bizdә qadınlar daha fәaldırlar. Xüsusilә Xeyransa bütün vaxtını,
enerjisini tәmәnnasız olaraq bu işә verir. Xeyransaya afәrin! Çox can
yandırır.
Yanvar hadisәlәri baş verәndә dәrddәn az qalırdı ki, ürәyimiz
partlasın... Getsin o günlәr, gәlmәsin. Ürәklәrimiz qan ağlayırdı. Özümüz isә mütlәq iş görmәliydik - mitinqlәr, etiraz nümayişlәri vә s. vasitәsilә Bakı faciәsini ictimaiyyәtә çatdırmalıydıq. Әn dәhşәtlisi isә o
idi ki, respublika ilә heç bir әlaqәmiz yoxuydu. Qalmışdıq “Vremya”nın ümidinә...
HAŞİYӘ: Bәli! Vәtәndә faciә baş verәndә kәnarda yaşa 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 indi 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. ..
Buna görә dә yurddaşlarımızla әlaqәlәri tәkcә “Yurddaş” cәmiyyәti vә “Yurddaş” qәzeti, Azәrbaycan Mәdәniyyәt Nazirliyi vә Mәdәniyyәt Fondu vә s. çәrçivәsindә yox, respublikanın bütün idarә vә
tәşkilatları, bütün mәtbuat orqanları çәrçivәsindә möhkәmlәndirmәk
vacibdir.
ESTAFETİ HӘMKARIMIZ DAVAM ETDİRӘCӘK
Ezamiyyәtdә olduğum günlәrdә leninqradlı hәmvәtәnlәrimlә redaksiyamız arasında daimi әlaqәlәr yaratmağa çalışırdım. İstәyirdim
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ki, onlardan hәr biri “Yurddaş”ın oxucuları vә daimi müәlliflәri sırasına daxil olsun. Görürdüm ki, doğma xalqa demәyә sözlәri çoxdur. Vәtәndәn uzaqlarda vәtәnin qayğılarıyla yaşayan yurddaşlarımızın hә ya tı,
fәaliyyәti, arzu vә istәklәri, qayğı vә problemlәri barәdә bizә müntәzәm yazılar yaza bilәcәk bir şәxs arayırdım. Leninqradda “Yurddaş”ın bir
növ müxbir postunu yaratmaq istәyirdim. Azәrbaycan mәtbuatıyla Leninqrad arasında körpü rolunu oynaya bilәcәk belә bir şәxs Şәkiyә
Bünyad qızı oldu. O hәlә tәlәbәdir. Leninqrad Dövlәt Universitetinin jurnalistika fakültәsinin II kursunda oxuyur. Eyni
zamanda Şәkiyә Abdullayeva hәm dә “Smena” qәzetinin
ştatdankәnar müxbiridir. Belә ki, respublika ilә möhkәm әlaqә yarada bilәcәyi tәqdirdә gәnc jurnalist vaxtaşırı “Smena”
qәzetindә dә çıxış edәrәk Azәrbaycan haqqında hәqiqәtlәri
Leninqrad oxucusuna çatdıra bilәr. Redaksiyamızın yaradıcı kollektivi adından xahiş, tapşırıq vә tövsiyәlәrimi dinlәyәrәk gәnc hәmkarım vәd etdi ki, bizimlә әmәkdaşlıq edәcәk. Leninqraddan yenicә
qayıtmışdım ki, redaksiyamıza zәng çaldı. Әmәkdaşlarımızın bir qismilә elә telefondaca tanış oldu. İndi Şәkiyәnin bizә göndәrәcәyi ilk yazıları gözlәyirik.
HӘLӘLİK, NEVA!
Neva sahillәrindәki görüşlәr xatirәmdә dәrin izlәr buraxıb. Ali
dәrәcәdә vәtәn sevgisi, milli qeyrәt hissi... Torpağa bağlılıq, xalqa
bağlılıq... Vә bütün bunlarla yanaşı vәtәndәn uzaqlarda yaşaya bilmәk hünәri.
Sanmayın ki, yurddaşlarımlız üçün asandır. Qürbәtdә yaşamaq
hәr oğulun hünәri deyil. Onlar isә mәskunlaşıblar. Yaşayırlar, işlәyirlәr. Yeri gәlmişkәn qeyd edim ki, leninqradlı yurddaşlarımızın әksәriyyәti ayaqlarını bu yerә möhkәm dirәmiş adamlardır. Yaşadıqları
cәmiyyәtdә öz mövqelәri, nüfuzları olan, sayılan-seçilәn insanlardır.
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Aralarında yüksәk sәviyyәli ziyalılar, yaxşı mütәxәssislәr çox-çoxdur.
Tәәssüf ki, indiyәdәk respublikamızda onları layiqincә tanıda bilmәmişik. Çünki әlaqәlәrimiz zәif olubdur. Elә bu yazıda da әsas mәqsәdimiz yurddaşlarımızı qismәn dә olsa, oxuculara tәqdim edәrәk, onların
ürәk sözlәrini, düşüncәlәrini, fәaliyyәtlәrini xalqımıza çatdırmaqdır.
Ezamiyyәtdә olduğum sonuncu günlәri Kronştadtda әsgәr oğullarımızın yanında keçirdik. Azәrbaycan ünvanlı әsgәr mәktublarıyla
vәtәnә qayıtdım.
- Hәlәlik, Neva. Sәnin sahillәrindә bir daha yurddaşlarımızla
görüşәnәcәn!..
“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 illәr әsgәr analarının nigarançılığı artıb. Ordu sıralarında baş verәn qanunsuzluqlar, Azәrbaycan övladlarına
qarşı yaranmış ögey münasibәt anaların yuxusunu әrşә çәkib. Әsgәrlikdәn cәnazәsi qayıdan oğullarımızın dәrdi hamımızı göynәdir, narahat edir. Elә buna görә dә
Sankt-Peterburqdakı “Azәri” vә “Dayaq” Azәrbaycan cәmiyyәtlәri vaxtaşırı vilayәtdәki hәrbi hissәlәrdә olur, azәrbaycanlı әsgәrlәrә baş çәkirlәr. Onlar әsgәrlәrimizlә möhkәm
әlaqә yaratmaq niyyәtindәdirlәr. Belә olsun ki, dar ayaqda
azәrbaycanlı balalar özlәrini tәnha hiss etmәsinlәr, uzaq
respublikadan ata-analarını çağırınca, yaxın cәmiyyәtdәn
eloğlularını çağırsınlar, onlara güvәnsinlәr. İndi vilayәtdәki
hәrbi hissәlәrdә azәrbaycanlı әsgәrlәrlә münaqişә baş verәndә komandanlıq da birbaşa Sankt-Peterburqdakı Azәrbaycan
cәmiyyәtlәrinә müraciәt edir.
Yurddaşlarımızın sorağıyla Sankt-Peterburqda olduğum günlәrdә “Azәri” cәmiyyәti Kronştadtdakı donanmanın matroslarıyla, “Dayaq” cәmiyyәti isә şәhәrәtrafı inşaat batalyonundakı әsgәrlәrimizlә
görüşә getmәyә hazırlaşırdılar. Mәn “Dayağ”ın sәdri Paşa Rәcәbova
deyәndә ki, sabah “Azәri”nin üzvlәriylә birgә Kronştadta yola düşürük,
o gülümsünәrәk qayıtdı ki, bizi qabaqlayıblar ha... Dәrhal cәmiyyәt
üzvlәrinә müraciәt etdi ki, komandanlıqla bir daha әlaqә saxlayıb görüşü tezlәşdirmәliyik.
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“Azәri”ylә “Dayaq” arasındakı bu sayaq sәmәrәli rәqabәtin
mövcudluğu mәni sevindirdi. Bir şәhәrdә fәaliyyәt göstәrәn iki cәmiyyәtin daha çox iş görә bilәcәyini әyani surәtdә gördüm, inandım. İstәrdik, İttifaqın müxtәlif regionlarındakı Azәrbaycan cәmiyyәtlәrinin
sayca çoxluğu yurddaşlarımız arasında parçalanmaya yox, mәhz fәaliyyәt dairәsinin genişlәnmәsinә xidmәt etsin. Günәşli bir gündә
Sankt-Peterburqdan Kronştadta yola düşdük. “Azәri” cәmiyyәtinin fәalları hәkim Elmira Mәmmәdova, idmançı Sәid Hacıyev, rәssam Sәrhәd Rzayev, heykәltәraş Tarıverdi Quliyev, tәlәbә Rasim Әliyev, Ramiz
İbrahimov, Rәsul Әzizov, Rafiq Kәlbiyev, tәlәbә-jurnalist Şәkiyә Abdullayeva, Vidadi Zakirov vә başqaları nümayәndә heyәtinin arasındaydı. Kronştadtdakı görüşlәrә Bakıdan “Sunay” folklor rәqs ansamblı
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.
QOSPİTALDA GÖRÜŞ
Kronştadta çatan kimi әvvәlcә N.A.Semaşko adına hәrbi-dәniz
qospitalındakı әsgәrlәrә baş çәkdik. Burada bizim gәlişimizi
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 bayca 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.
“Sunay” gәnc ansambldır, elә üzvlәri dә gәnclәrdir. “Azәrbaycan” assosiasiyasının “Dalğa” firması nәzdindә fәaliyyәt göstәrir. Ansamblın bәdii rәhbәri Zakir vә Leyli Ağayevlәrdir. “Sunay” unudulmuş
qәdim Azәrbaycan rәqslәrini axtarıb-tapır, onu bәrpa edәrәk öz repertuarına daxil edir. Peşәkar musiqiçi vә rәqqaslardan ibarәt an308
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samblın ifasında “Sevgililәr qayası”, “Papaq oyunu”, “Qobustan yallısı”, “Qızlar rәqsi” әsgәrlәrin böyük marağına sәbәb oldu, alqışlarla
qarşılandı. Konsert vaxtı hәrdәn rәqslәr arasında bayatılar deyilir, qәdim meyxana janrından istifadә edilirdi. Xüsusilә, “Mәzәli hadisә” vә
“Naz elәmә” rәqslәri salona hәrarәt gәtirdi. Ansamblın solisti Rәna
İbrahimovanın mәharәtlә ifa etdiyi “Qaval” rәqsi gәnc hәrbçilәri valeh
etdi. Sonra xalq rәqsi “Tәrәkәmә”nin sәdaları salona yayıldı. Azәrbaycan gözәllәrinin plastik hәrәkәtlәri, zәrif yerişlәri, әlvan geyimlәri göz
oxşayırdı. Ümumiyyәtlә, istәr çalğıçıların, istәrsә dә rәqqas vә rәqqasәlәrin sәhnә geyimlәri milli geyimlәrimizin әlvanlığını vә zәnginliyini
gözәl әks etdirirdi. Müxtәlif millәtlәrin nümayәndәlәrinin tamaşa etdiyi konsertdә “Sunay”ın belә gözәl kostyumlarda çıxış etmәsi sözsüz
ki, xalqımızın qәdim milli mәdәniyyәtini nümayiş etdirmәk baxımından
da çox әhәmiyyәtli idi. Heydәr Әliyevin (qarmon), Namiq Abbasovun
(nağara), Әbülfәz Hәsәnovun (nәfәs alәtlәri) vә b. ifasında Azәrbaycan musiqisi ürәklәri fәth edir, solistlәr Bәxtiyar Yaqubovun, Afaq Almәmmәdovanın, Namiq Qafarovun, İradә Hәsәnovanın, Әjdәr
İsayevin, Lalә Rzayevanın vә digәr istedadlı gәnclәrimizin ifasında milli rәqslәrimiz tamaşaçıları heyran qoyurdu.
Bizimlә birgә әsgәrlәrimizin görüşünә getmiş sankt-peterburqlu yurddaşımız Elmira xanım Mәmmәdova doğma musiqinin tәsirindәn
elә kövrәlmişdi ki, göz yaşlarını saxlaya bilmirdi.
– Bizim musiqini hәyәcansız dinlәmәk mümkün deyil.
O qәdәr zәngin, o qәdәr dәrin, o qәdәr mәnalıdır ki... Musiqimizin sәdası gәlincә bütün ruhum bәdәnimdәn oynayır. Qürbәtdә yaşadığım bu illәr әrzindә mәnim Vәtәn hәsrәtimi
az-çox ovunduran Azәrbaycan musiqisi olubdur, – deyirdi Elmira xanım.
Konsert zamanı mәn hәrdәn sәhnәyә yox, tamaşaçı salonuna
baxır, istәr әsgәr balaların, istәrsә dә sankt-peterburqlu azәrbaycanlıların reaksiyasına diqqәt yetirirdim. Yurddaşlarımızın gözlәrindә o
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qәdәr böyük hәsrәt, tәşnә vardı ki... Bütün varlıqlarıyla diqqәt kәsilmişdilәr. Düşündüm ki, biz Bakıda hәr gün televiziyada müxtәlif konsertlәrә baxır, musiqi verilişlәrinin çoxluğundan bәzәn hәtta tәngә
gәlirik. Vәtәnin bu ağır günündә nә qәdәr çalıb-oxumaq olar?! Yurddaşlarımız isә adicә bir konsertә belә hәsrәtdirlәr. Yaxşı olar ki, respublika Mәdәniyyәt Nazirliyi vaxtaşırı yurddaşlarımız yaşayan
regionlara konsert briqadaları, müxtәlif rәqs vә mahnı ansamblları
göndәrsin, hәmvәtәnlәrimizi döğma mәdәniyyәt üçün bu dәrәcәdә
qәribsәmәyә qoymasın.
Konsertin sonunda N.A.Semaşko adına hәrbi-dәniz qospitalının
rәhbәrliyi adından “Sunay” folklor ansamblına yüksәk ifaçılığa vә qospitalın xәstәlәrinә göstәrdiklәri qayğıya, mәnәvi himayәyә görә fәxri
mükafat tәqdim edildi.
HİSSӘDӘ GÖRÜŞ
Qospitalda konsert başa çatdıqdan sonra hәrbi hissәlәrdәki әsgәr oğullarımızla görüşә yola düşdük. 09990 nömrәli hәrbi hissәyә
çatınca vәtәn balaları bizi dövrәyә aldılar. Azәrbaycanın әn müxtәlif
guşәlәrindәn hәrbi xidmәtә yollanmış bu cavan uşaqlar әsgәri hәyatlarından danışır, çәtinliklәrindәn söz açır, әn çox da doğma respublikadakı vәziyyәtlә maraqlanırdılar. Şәrurlu Qabil Qasımov, Kamal
Camalov, Ağәddin Mәhәrrәmov, Nurәddin Rüstәmov, Mehman Mәmmәdov, Babәk rayonundan olan Şәhriyar Nuriyev, Әli Mәmmәdov,
Qәmbәr Nüseynov, Sәbuhi Mәmmәdov, Qәzәnfәr Salmanov, İsmayıllı
yetirmәsi Mübariz Babayev, sabirabadlı İlkin Kәrimov, zaqatalalı İslam Mehdiyev, Füzuli rayonundan gәlmiş Valeh Әhmәdovla İmran Zülfüqarov vә başqaları bizimlә şirin- şirin söhbәt edirdilәr.
Tәbii ki, istәr “Azәri” cәmiyyәtinin üzvlәri, istәrsә dә biz bakılılar әsgәr oğullarımızı nizam-intizamla xidmәt etmәyә, bu nadir imkandan istifadә edәrәk (Kronştadtda yüksәk sәviyyәli hәrbi texnika
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vardır) hәrbi texnikanın sirlәrinә yiyәlәnmәyә, yüksәk hazırlıqlı hәrbi
mütәxәssislәr olmağa can atmağa çağırırdıq. Bir şәrtlә ki, övladlarımız öz vәzifәlәrilә yanaşı hüquqlarını da bilsinlәr vә lazım gәldikdә öz
hüquqlarını qorumağı bacarsınlar. Ordu sıralarında qul itaәtilә yox,
şüurlu intizamla xidmәt etsinlәr.
Әsgәr oğullarımız gileylәndilәr ki, bәzәn Azәrbaycandan bura
gәlәn nümayәndә heyәti yalnız komandanlıqla görüşüb geri qayıdır,
bizimlә heç söhbәt dә etmir. Halbuki, bu uzaqlıqda mәsafәni qәt
edәnlәr birinci növbәdә buna can atmalıdırlar. Bәzәn dә komandanlıqla söhbәt edәndәn sonra әsgәrlәri bir zala toplayıb sәhnәdәn onlara öyüd-nәsihәt verir, komandirlәrinin sözünә qulaq asmağı, itaәtli
olmağı tapşırırlar. Hәrdәn bu tapşırıqlar hәdә-qorxu tonunda deyilir.
İnzibati-amirlik dövrünün yetirmәsi olan nümayәndәlәr hәtta komandanlıqdan xahiş edirlәr ki, “bunları hәr cürә sıxışdırın, iplәrini boş buraxmayın”. Bundan sonra hәmin hәrbi hissәdәki әsgәrlәrimizin
vәziyyәti lap ağırlaşır. Necә deyәrlәr, qaş qayırdıqları yerdә vurub göz
çıxarırlar. Mәsәlәn, bizdәn әvvәl hәmin hәrbi hissәdәki әsgәrlәrimizә
baş çәkmәkçün respublikadan Kronştadta gedәn bir deputatımızla bir
polkovnikin gedişi (tәәssüf ki, әsgәrlәr hәmin şәxslәrin ad-familiyalarını dәqiq xatırlamadıqları üçün adları qeyd edә bilmirik) tәxminәn bu
cür nәticәlәnib. Azәrbaycanlı әsgәrlәr qeyd etdilәr ki, hәmin polkovnikin tәlәbiylә bizә münasibәt daha da sәrtlәşdi. Aramızda rus dilini bilәn vә hamımızın fikrini, narazılığını
komandanlığa çatdıran ikicә nәfәrin ikisini dә Bakıdan gәlәnlәr gedәn kimi qaubvaxta saldılar. Özümüzü dә ayırıb I vә II
mәktәblәrә payladılar (әvvәl komandanlıq azәrbaycanlı
uşaqların hamısını I mәktәbә tәhkim edibmiş). Belәliklә, biz
hәmvәtәnlәrimizin gәlişindәn bir xeyir duymadıq, amma
zәrb-dәstlәrini gördük...
Bizim nümayәndә heyәti hәrbi hissәnin komandiri, I ranq kapitanı Valeri Viktoroviç Katyuxinlә, III ranq kapitanı Vladimir Mixaylo311
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viç Kartaşovla vә başqa zabitlәrlә görüşdü. Mәlum oldu ki, әsgәr oğullarımızın әsas çәtinliyi rus dilini bilmәmәklәridir. Biz komandanlıqdan
xahiş etdik ki, azәrbaycanlı matroslar üçün ayrıca dil kursları tәşkil
etsinlәr.
İkinci çәtinlik ailә tәrbiyәsindәn gәlәn bәlalardan ibarәtdir. “Kişi ev işi görmәz” prinsipi ilә tәrbiyә almış cavanlarımız birdәn-birә әsgәri hәyata uyğunlaşammır, lazım gәldikdә döşәmә silmәyi, kartof
soymağı özünә ar bilir vә bu işlәri öyrәnәnәdәk xeyli әzab çәkir.
Üçüncü, daha ciddi sәbәb isә azәrbaycanlı çağırışçıların sağlamlıq mәsәlәsidir. İstefada olan tibb xidmәti polkovniki Rahib Abbasov bildirdi ki, Azәrbaycandan hәrbi qulluğa göndәrilәnlәr arasında
xәstә gәnclәrә tez-tez tәsadüf olunur. Әslindә belәlәrini hәrbi-tibbi
komissiya әsgәri xidmәtә göndәrmәmәlidir. Lakin respublikamızdan
sәhhәti zәif olan gәnclәrin ordu sıralarına göndәrilmәsi kütlәvi xarakter daşıyır. Әvvәla, onların sağlamlıq dәrәcәsi layiqincә qulluq etmәyә imkan vermir, ciddi hәrbi rejim şәraitindә zәif sәhhәtlәri daha da
pozulur, xәstәlik sürәtlә inkişaf etmәyә başlayır. İkincisi dә, digәr xalqların sağlam nümayәndәlәri arasında xәstә azәrbaycanlı gәnclәr teztez xoşagәlmәz obyektә çevrilir vә mәnsub olduğu millәt barәdә dә
qeyri-mәqbul rәy doğurur.
Kronştadtdakı müxtәlif hәrbi hissәlәrdә әsgәr oğullarımızla görüşlәrimiz bir qayda olaraq konsertlә yekunlaşırdı. Hәr yerdә dә “Sunay”ın bir-birindәn gözәl rәqslәri rus, qırğız, yәhudi, türkmәn, qazax
әsgәrlәrә böyük estetik zövq verirdi. Bu yerdә hәrbi hissәlәrdә konsertlәrimizin tәşkilinә vә keçirilmәsinә böyük kömәklik göstәrmiş, Bakıdan gәlәn ansambl üçün Kronştadta giriş icazәsi almış (Kronştadt
bağlı hәrbi şәhәrdir) Kronştadt Matros Klubunun bәdii rәhbәri Vyaçeslav Georgiyeviç Smirnovun, 25059 nömrәli hәrbi hissәnin әmәkdaşı, kapitan-leytenant İqor Zamaşnyukun adlarını da qeyd etmәk
istәrdim.
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Hәrbi hissәlәrdәki görüşlәrin rәsmi hissәsi Leninqrad cәbhәsinin döyüşçüsü, müharibә veteranı Sәid Hacıyevin çıxışıyla başlandı.
“Sunay”ın bәdii rәhbәri Zakir Ağayev әsgәr oğullarımıza Azәrbaycan
torpağının salamlarını yetirdi. Milli himnimizin sәdaları altında ayağa
qalxan salonu himn bitәn kimi gurultulu alqışlar bürüdü. “İvanka” rәqsinin ifasına salondakı rus әsgәrlәr dә qoşuldu, bu onlarda ruh yüksәkliyi yaratdı. “Gәnclik rәqsi”, “Sevgililәr qayası”, “Cigit rәqsi”...
bir-birindәn şux oyun havalarımız. Matros Mehdi Hәsәnovun oxuduğu muğam xüsusi maraqla qarşılandı.
Görüş “Azәri” cәmiyyәtinin sәdri Mәcnun Şükürovun çıxışıyla
başa çatdı. Komandanlıq adından İqor Za maşn yuk “Su nay” an samb lı nın üzvlәrinә maraqlı konsert üçün tәşәkkür edәrәk, onlara
donanma süvenirini tәqdim etdi. Gәlişimizdәn ürәklәri dağa dönmüş
әsgәr oğullarımızla görüşüb ayrıldıq. Tezliklә Bakıya qayıdacağımı bildiklәrindәn ayrılıq mәqamında o qәdәr mәktub gәtirdilәr ki... – Buradan göndәrәndә bir aya çatır, Bakıdan poçta salın, tez çatsın, – deyә
xahiş etdilәr. Sevinclә götürdüyüm mәktubların üstündәki ünvanlara
diqqәt yetirdim: Bakı, Gәncә, Daşkәsәn, Mingәçevir, Goranboy, Naftalan, Şәmkir, Bolnisi (Gürcüstan Respublikası), Ağdaş... Saymaqla
qurtaran deyil. Kronştadtdan özümlә 50 ünvana xoş soraq gәtirirdim.
Bu xoş soraq mәni Vәtәnә qanadlandırırdı...
MÜӘLLİFDӘN. Yurddaşlarımızın sorağıyla Kronştadta sәfәrim
Azәrbaycan parlamentinin milli ordu yaratmağı qәrara aldığı sessiyadan bir qәdәr әvvәl olmuşdu. Qәrarla әlaqәdar, mәsәlәlәrin qoyuluşu
müәyyәn qәdәr dәyişir. Lakin neçә ki sovet ordusu sıralarında xidmәt
edәn oğullarımız var, bu mәsәlәlәr öz aktuallığını itirmәyәcәkdir. Arzumuzsa budur ki, әsgәr oğullarımızla növbәti görüşümüz respublikadan kәnarda yox, Azәrbaycanda, öz milli ordumuz sıralarında olsun!
“Yurddaş” qәzeti
4 dekabr 1991-ci il, sәh.6
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F.FƏRƏCOV: “...HƏR
DİPLOMLU ZİYALI DEYİL”
Füzuli Ağsu rayonunun Әrәbuşağı kәndindә dünyaya göz açıb.
Axar-baxarlı Azәrbaycan tәbiәti uşaqlıqdan yaddaşına hopub. Xalçalarımızın әlvan naxışları, musiqimizin oynaq tәranәlәri, Әrәbuşağı camaatının el adәtlәri hafizәsinә әbәdilik hәkk olunub. Kәnd uşaqları ilә
cürbәcür oyunlar oynadığı günlәrin bircә anını qaytarmaqçün dünyanı verәrdi. Amma zaman öz sözünü deyib. Uşaqlıq illәri çoxdan arxada qalıb. Erkәn ayrıldığı yaşıdlarının da hәr biri indi ailә sahibidir,
iş-güc adamıdır.
Dәqiq elmlәrә olan marağı, riyaziyyat sahәsindәki qabiliyyәti
Füzuli Fәrәcovu doğma kәnddәn şagirdkәn ayırıb. O, Bakı şәhәrindәki fizika-riyaziyyat tәmayüllü 1 nömrәli orta mәktәbdә tәhsilini başa
vurub. Azәrbaycan Politexnik İnstitutunda qәbul imtahanlarını müvәffәqiyyәtlә verәrәk ali tәhsil almaqçün Moskvaya yola düşüb. Әrәbuşağı kәndindәn başlanan yol Bakıdan Moskvayadәk uzanıb.
Tәlәbәliyin ilk aylarında Moskva mühitinә nabәlәd olan gәnc Füzuli
doğma yerlәr üçün az qәribsәmәyib. Lakin tәhsilә olan böyük marağı doğma torpaq, doğma adamlar hәsrәtinә üstün gәlib. O, müasir
tәyyarәlәrin layihәlәndirilmәsi vә konstruksiyası ixtisası üzrә ali tәhsil alaraq tәyinatla Bakıya qayıdıb.
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–Doğma şәhәrimizә döndüyümә çox sevinirdim. Lakin burada mәnә bildirdilәr ki, Bakıda ixtisasım üzrә iş yoxdur. Mәni yenidәn
Moskvaya – SSRİ Aviasiya Nazirliyinin sәrәncamına qaytardılar. Elә o
vaxtdan da (1982-ci ildәn) Moskva hәyatımın ikinci, daha mәsul dövrü başlandı, – deyә Füzuli illәrin o tayında qalmış xatirәlәri çözәlәyir.
– Paytaxtdakı aviasiya zavodlarında texnoloq, konstruktor, usta, baş
usta, sonra isә sex rәisinin müavini işlәdim. Yaşadığım mühitdә özümә yeni dostlar-tanışlar tapdım. Qaynadım, qarışdım. Ancaq Azәrbaycan hәsrәtini heç vaxt qәlbimdәn çıxara bilmәdim. Әn çox torpaq
üçün, azәrbaycanlı qanı (yәni mәnәviyyatı) üçün, bir dә doğma dil
üçün darıxıram.
Bәli, Füzuli kimi neçә-neçә cavanlarımız işlәmәk üçün Azәrbaycandan kәnara göndәrilib?! Mәgәr onları respublikada yerlәşdirmәk olmazdımı? Doğrudanmı, Azәrbaycanda bu hazır mütәxәssislәrә
ehtiyac yox idi? Bir vaxt tәyinatla ölkәnin әn müxtәlif guşәlәrinә göndәrilmiş yurddaşlarımız ömürlük o yerlәrdә qalası olublar. Hәlә
Ümumittifaq әmәk bölgüsünә әsasәn Arxangelskә, Krasnoyarska, Xabarovska, BAM-a göndәrilәnlәri demirik. Görәsәn, onların sayı nә qәdәrdir? Yad ellәrdә qurduqları ailә Azәrbaycan ruhunu, türk
mәnәviyyatını nә dәrәcәdә yaşadır? Övladları azәrbaycanca bilirmi
özü doğma dilinә hәsrәt qalan yurddaşlarımızın?.. Görәsәn nә vaxtadәk özgә çırağı yandıracağıq?..
– Moskvada 50 minә yaxın azәrbaycanlı yaşasa da, son illәrәdәk әlaqәlәrimiz yox dәrәcәsindәydi. Ona görә dә azәrbaycanlı qızı
tapıb onunla evlәnmәk müşkül mәsәlәydi. Yad mühitdә yaşaya-yaşaya tәdricәn öz mәdәniyyәtimizi unudurduq. Dilimizi yadırğayırdıq. Milli
bayramımız Novruzu keçirә bilmirdik, – deyә moskvalı müsahibim söhbәtinә davam edir. – 1988-ci ildәn başlanan Qarabağ hәrәkatı bizi
dә ayıltdı. Birlәşmәyin, sıx әlaqә saxlamağın zәrurәtini dәrindәn dәrk
etdik. Bir-birinin ardınca “Birlik”, “Dayaq” vә “Ocaq” cәmiyyәtlәrini yaratdıq. Paytaxt әhalisi arasında xalqımızın qәdim mәdәniyyәtini, tari315
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xini tәbliğ etmәyә başladıq. Ermәnilәrin xalqımız әleyhinә tәşkil etdiklәri güclü kampaniyaları bacardığımız qәdәr ifşa etdik.
Füzuli Fәrәcov Moskvadakı “Ocaq” Azәrbaycan mәdәniyyәti
cәmiyyәtinin sәdr müavinidir. Vәtәnpәrvәr, qeyrәtli, tәәssübkeş cavanlarımızdandır. Milli mәdәniyyәtimizin çoxmillәtli paytaxt әhalisinә
tәbliğindә xüsusi fәallıq göstәrir. Cәmiyyәtin keçirdiyi bir sıra elmi
konfransların tәşkilatçılarındandır. Füzuli yaxşı ictimaiyyәtçi olduğu kimi, yaxşı da mütәxәssisdir. Hazırda “Buran” adlanan kosmik tәyyarәnin yığıldığı sexin rәisidir. Aviasiya zavodlarında işlәdiyi müddәtdә
tәhsilini dәrinlәşdirib, ikinci ixtisasa da yiyәlәnib: istehsalatın tәşkilatçısı peşәsinә. Bu ixtisas ona hәm idarәetmәnin, hәm dә insan münasibәtlәrinin psixologiyasına dәrindәn bәlәd olmaqda kömәk edib.
Xarici ölkәlәrdә idarәetmәnin sirlәrini öyrәdib. Yüksәk tәhsil çәtin işinin öhdәsindәn uğurla gәlmәkdә Füzuli Ataş oğlunun әlindәn tutur.
Әbәs deyildir ki, bu gün Füzuli hәmkarları arasında sayılan-seçılәn
yoldaşdır. Kollektivdә nüfuzu var. Onunla birgә hәmin sexdә daha bir
neçә nәfәr azәrbaycanlı işlәyir. Bacarıqlı usta İzzәtәli Ağayev, mühәndis-texnoloq Firdus Kәrimov (indi Bakıya köçüb), adlı-sanlı fәhlә Rәşid Qarayev dә “Buran”ın yığılmasında iştirak edib, sәy göstәriblәr.
Azәrbaycandan uzaqlarda xalqımızın başını uca edәn Füzuli, İzzәtәli,
Firdus, Rәşid kimi oğullarla iftixar etmәk olar.
Kiçik qardaşları da Füzulinin ardınca Moskvaya yollanıb, orada mәskunlaşıblar. Ağsudan pәrvazlanan durna qatarına bәnzәyir bu
beş qardaş. İndi bir-birinә arxa, dayaqdırlar. Qardaşlar vaxtaşırı Azәrbaycana gәlir, kәnddә yaşayan valideynlәrinә baş çәkir, Bakıda yurd
salmış qardaşlarına qonaq olurlar. Gәlişlәrin birindә Füzuli redaksiyamızın da qonağı oldu. Moskvadan, Bakıdan, Qarabağdan, dünyanın
qәribә-qәribә işlәrindәn söhbәt etdik. Maraqlı mülahizәlәrindәn, orijinal fikirlәrindәn mәmnun olduq. Moskvalı azәrbaycanlılar arasında
ziyalılar çoxdurmu? – sualıma “hәr çadralı hәyalı deyil, hәr diplomlu
ziyalı”, – deyә cavab verdi. Bildirdi ki, әksәriyyәti tәlәbәlәrlә fәhlәlәr
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tәşkil etsә dә, moskvalı hәmvәtәnlәrimiz arasında elmi işçilәr, görkәmli alimlәr dә çoxdur. Sevindirici faktsa budur ki, fәhlәlәr arasında
ziyalılarımız çoxdur. Sözün әsl mәnasında ziyalı.
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nәticәsi olaraq Bakıda baş vermiş 20 Yanvar faciәsiylә bağlı moskvalıların fikriylә maraqlandıq. Yәni ki, Moskvadan baxanda hadisәlәr necә tәsir bağışlayır? O dedi ki,
ruslar hamısı bu hadisәdә Qorbaçovu günahlandırır. Bir dә ki, Azәrbaycanda demokratik hәrәkatın inkişafı milli özünüdәrki qabaqlamışdı. Bunlar hökmәn sinxron getmәlidir.
Hamımızı düşündürәn, ürәyimizi ağrıdan hadisәlәrә müsahibimin özünәmәxsus münasibәti varıydı. Yanvar faciәsindәn danışanda
sarsıldığını açıqca gördüm. Düşüncәli baxışları, ağıllı mühakimәlәri
paytaxt sakinlәrinin әhval-ruhiyyәsini aşkarlayırdı mәnimçün. 20 Yanvar cinayәtindә müqәssir olanların nә vaxtsa cәzalanacağına ümidimi
artırırdı...
“Yurddaş” qәzeti
27 mart 1991-ci il, sәh. 2
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41-in YENİYETMƏLƏRİ
ÇİÇӘKLӘR, ÇӘLӘNGLӘR
Yuxudan oyanmış torpaq sanki öz qüdrәtini nümayiş etdirirdi.
Gül çiçәyә, çiçәk gülә qarışmışdı. Yeniyetmәlәr deyә-gülә çiçәk dәrirdilәr. Onlar sabaha yarış tәyin etmişdilәr. Qaliblәrә çiçәk dәstәlәri tәqdim olunacaq, çәlәng verilәcәkdi.
Meşәdәn qayıdan Ulduzun kefi kök idi. Sabahkı yarışda qaliblәr
cәrgәsindә olacağına möhkәm inanırdı. O gecә Ulduz şirin xәyallarla
yuxuya daldı. Sәhәr tezdәn isә... müharibә başlandı. Gәnclәrin hamısı bu xәbәrdәn sarsıldı. Vәdlәşdiklәri vaxtda mәktәb hәyәtinә toplaşdılar. Lakin yarış keçirilmәdi. Qaliblәr namәlum, çәlәnglәr ünvansız
qaldı...
VӘTӘN ÇAĞIRANDA
Yerevandakı S.M.Kirov adına (sonralar M.F.Axundov adına–
M.S.) orta mәktәb. 1941-ci ilin sentyabrı. Bu sentyabr o birilәrә bәnzәmirdi. Bu ilki onuncular da әvvәlki onunculardan fәrqlәnirdi. Getmişdilәr: yaşı çatanlar cәbhәyә, yaşı çatmayanlar hәrbi mәktәblәrә.
Ulduz Kәngәrlinski dә sentyabrı onuncuda deyil, hәrbi mәktәbdә qarşıladı. O, sәy göstәrir, hәrb elmini cidd-cәhdlә mәnimsәmәyә
çalışırdı. Yerevandakı ikiillik hәrbi mәktәbi bitirdikdәn sonra 1943-cü
ildә Ulduzu Tbilisi artilleriya mәktәbinә göndәrdilәr. Bir il sonra kiçik
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leytenant rütbәli Ulduz Kәngәrlinski cәbhәyә yola düşdü...
O, 3-cü Ukrayna cәbhәsindә, 9-cu tankәleyhinә xüsusi atıcı artilleriya briqadasında faşistlәrә qarşı mübarizәyә başladı. Kәşfiyyat,
rabitә sahәsindә mәharәt göstәrdi. Döyüşәn diviziyanın mәrkәzlә
müntәzәm radioәlaqә saxlamasında Ulduzun xidmәti böyük idi.
U.Kәngәrlinski “İgidliyә görә”, “Döyüş xidmәtlәrinә görә” vә başqa
medallarla tәltif olunur. Artilleriya vzvodunun (taqımının – M.S.) komandiri, vzvod qәrargahının rәisi tәyin edilir.
Faşistlәrdәn geri alınan şәhәr vә kәndlәrin sayı-hesabı yox idi.
Ulduzun döyüş yolları uzanırdı – Ukrayna, Rumıniya, Macarıstan, Yuqoslaviya, Avstriya... 1944-cü ildә Macarıstan torpağında ikәn U.Kәngәrlinski Kommunist Partiyası sıralarına namizәdliyә qәbul olunur.
Şücaәtlә döyüşәn gәnc kommunistlәrlә bir cәrgәdә olmağından ruhlanaraq daha inadla vuruşur. Balaton gölü әtrafındakı döyüşlәr gәnc
Ulduzun yaddaşına әbәdilik hәkk olundu. Zamol kәndi uğrunda әsl
ölüm-dirim mübarizәsi gedirdi. Kәnd dәfәlәrlә әldәn-әlә keçdi. Bu döyüşdә göstәrdiyi rәşadәtә görә vzvod komandiri U.Kәngәrlinski
Qırmızı Ulduz ordeni ilә tәltif edildi.
ÜFÜQLӘR GENİŞLӘNİR
1946-cı ildә ordudan buraxıldıqdan sonra Ulduz Kәngәrlinski
doğma Yerevana qayıtdı. Ata ocağının hәrarәti, qayğıları onu öz qoynuna aldı. 1418 gün Bülbül ana sovet әsgәrlәrinin sağlamlığı, hәyatı
keşiyindә dayanmışdı. Sәttar ata arxa cәbhәdә hünәr göstәrmişdi.
Müharibәnin ilk günlәrindәn Leninqrad cәbhәsindә döyüşәn böyük
qardaşı Nurәddin öz qorxmazlığı, vәtәnpәrvәrliyi ilә Ulduza nümunә
olmuşdu. İndi o, ağır yaralı idi, qospitalda yatırdı. Ulduzun gәlişindәn
tәsәlli tapan ana da, ata da, qanadlanıb uçmağa hazır olan balaca İldırım da onu ailәnin dayağı hesab edirdilәr. Ulduz әmәk meydanına
atıldı. Lakin oxumaq, ali tәhsil almaq arzusu da onu rahat buraxmır319
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dı. 1947-ci ildә K.Marks adına Yerevan Politexnik İnstitutunun elektronika fakültәsinә daxil olan U.Kәngәrlinskinin önündә elmin üfüqlәri
açılır. Bir il sonra o, M.Әzizbәyov adına Azәrbaycan Sәnaye İnstitutuna dәyişilәrәk tәhsilini davam etdirir. Elә hәmin il ikinci ali mәktәbә –
Moskvadakı Ümumittifaq Energetika İnstitutunun radiotexnika fakültәsinә (qiyabi şöbәyә) qәbul olunur. Kәngәrlinski hәr iki institutda müvәffәqiyyәtlә tәhsil alır. AzSİ-ni bitirdikdәn sonra Azәrbaycan Elmlәr
Akademiyasının Energetika İnstitutunda aspiranturaya daxil olur. Öz
elmi işi üçün radiotexnika sahәsini seçәn aspirant Kәngәrlinski 1958ci ildә “Neft qazıntısında elektron avtomatik qurğu” mövzusunda müvәffәqiyyәtlә namizәdlik dissertasiyası müdafiә edәrәk, texnika
elmlәri namizәdi alimlik dәrәcәsi alır. 1961-ci ilin mart ayında Kәngәrlinskinin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan Politexnik İnstitutunda radiotexnika, elektronika vә rabitә kafedrası tәşkil edilir.
1969-cu ildә doktorluq dissertasiyası müdafiә edәn U.Kәngәrlinski 1971-ci ildә professor adı almışdır. O, yüzdәn artıq elmi әsәrin
müәllifidir. Rәhbәrlik etdiyi kafedranın әmәkdaşları ilә birlikdә 10-dan
çox tәdris-metodik vәsait yaratmışdır. 1974-cü ildә ADR-ә (indiki Almaniya Federativ Respublikasına – M.S.) ezam olunan professor Kәngәrlinski bir il Drezden Texniki Universitetindә mühazirәlәr
oxumuşdur.
Alimin yaradıcılıq üfüqlәri genişdir, axtarışları gözәl bәhrә verir.
İLLӘRİN O TAYINDA
Bu günlәrdә fәrәhlә bayram etdiyimiz 9 Mayı – Qәlәbә gününü
bizә bәxş edәnlәrin sırasında Ulduz Kәngәrlinski dә vardır. İllәrin o tayında qalan bir әziz xatirә Ulduz müәllimi hәmişә kövrәldir. O zaman,
Qәlәbәdәn sonra Yerevan öz qollarını geniş açaraq müharibәdәn qayıdan oğullarını, o cümlәdәn Kirov mәktәbinin yetirmәlәrini bağrına
basdı. Hәr yanda ehtiram, hәr yanda bayram tәntәnәsi. S.M.Kirov adı320
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na mәktәbdә Böyük Vәtәn müharibәsinin iştirakçıları ilә görüş keçirilirdi. Mustafa Sadıqov, Әkbәr Әkbәrov, Mәmmәd Süleymanov, Adil
Cәfәrov, Ulduz özü... Vәtәni qorumağa getmiş daha neçә-neçә mәrd
oğullar burada idilәr. Vәtәn uğrunda döyüşlәrdә qәhrәmancasına hәlak olmuş Sәttar Abbasov, Әqil Mәmmәdov vә Mәhәrrәm Allahverdi
oğlunun xatirәsinә isә rәyasәt heyәtindә boş kürsülәr qoyulmuşdu.
Görüşün sonunda mәktәblilәr dünәnki cәbhәçilәrin hamısına tәr çiçәklәr bağışladılar. Bu an qızlardan üçü irәli gәlәrәk әllәrindәki çiçәklәri qurumuş çәlәnglәri qayıtmayan üç igidin boş qalmış stulları üstünә
qoydular.
Bu çәlәnglәr 41-ci ilin 22 iyununda ünvansız qalmış çәlәnglәr idi.
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
25 may 1985-ci il, sәh. 4
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DÖRD BACI
“Hörmәtli Raifә müәllim! Salam.
Biz, Yerevandakı M.F.Axundov adına orta mәktәbin komsomolçuları
mәktәbimizin “Şәrәf salnamәsi”ni yazmaq fikrindәyik. Mәqsәdimiz mәktәbimizin yetirmәlәri haqqında söhbәt açmaqdır. Xahiş edirik ki, öz haqqınızda әtraflı mәlumat verәsiniz. Şәklinizi göndәrmәyi dә unutmayın.
Hörmәtlә: mәktәb komsomol tәşkilatı”.
R.H. – “Әziz uşaqlar! Çox şadam ki, vaxtilә qoynunda tәhsil aldı 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 qarlı bir dekabr günündә fәhlә Yusifin ailәsindә ilk
övlad dünyaya gәldi. Adını Raifә qoydular. İlkini oğul istәyәn ataların
әksinә olaraq Yusif kişi qaşqabaq tökmәdi. Sonradan ailәdә daha üç
qız doğuldu. Sonbeşiyi Roza dünyaya göz açanda Yusif ömür-gün
yoldaşı Züleyxaya,– görünür qismәtimiz belә imiş, – deyәrәk köksünü ötürdü.
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Nәnә nәvәlәrinә havadar çıxdı, oğlunu dilә tutdu: – Aslanın erkәyi-dişisi olmaz, ay bala! Sağlıq olsun, böyüyәrlәr, hәrәsinin әli bir
sәnәtә çatar.
Nәnә hәr axşam nәvәlәrini başına yığaraq nağıl söylәyәr, dastanlardan söhbәt açar, düşmәn önündә әyilmәyәn Burla xatından, qoç
Koroğlunun Nigarından, Qaçaq Nәbinin Hәcәrindәn danışardı. Balaca
Raifә nağılların sehrli qanadında yuxuya gedәrdi.
M.F.Axundov adına mәktәbdә oxuduğu illәr Raifәnin yaddaşında silinmәz iz buraxıb. O, әlaçı idi. Zehinliliyi, çalışqanlığı, diribaşlığı
ilә hamının diqqәtini cәlb etmiş, müәllimlәrinin sevimlisinә çevrilmişdi. Hәlә dördüncü sinifdә oxuduğu zaman onun haqqında “Pioner
qanç” (“Pioner çağırışı” – M.S.) qәzetindә “Yaşasın Raifә!” başlıqlı mәqalә dәrc olunur. Mәqalәdә mәktәbli qızın tәhsildәki uğurlarından, ictimai işlәrdәki fәallığından bәhs edilirdi.
1940-cı il. Raifә Hәsәnova kamal attestatı alır. Arzusu onu ADUnun (indiki Bakı Dövlәt Universiteti- M.S.) filologiya fakültәsinә aparır. Mәqsәdi dil-әdәbiyyat müәllimi olmaq, uşaqlıqdan sevdiyi
әdәbiyyatımızı tәdris etmәk idi. Lakin alman-faşist işğalçılarının başladıqları mәnfur müharibә onun arzularını yarımçıq qoyur.
Leninqrad mühasirәsinin ağır günlәri idi. Universitet tәlәbәlәri
hәr gün cәbhәdәn gәlәn xәbәrlәri hәyәcanla qarşılayırdılar. Gündәngünә kurslardakı oğlanların cәrgәsi seyrәklәşirdi. Belә günlәrdәn birindә Raifә daha dözmәdi:
– Biz Hәcәr nәslindәnik, qızlar. Vәtәnin bu ağır günlәrindә yaxamızı kәnara çәkmәk bizә yaraşmaz. Ata vә qardaşlarımızla birgә biz
dә vuruşmalı, son damla qanımız qalana qәdәr doğma sovet torpağımızı faşistlәrdәn müdafiә etmәliyik! – deyә rәfiqәlәrinә müraciәt etdi. Bu çağırış çoxunun ürәyindәn oldu. Auditoriyadan birbaşa
Komsomol Komitәsinә gәlәn qızlar cәbhәyә könüllü getmәyә әrizә
verdilәr. Belәliklә, ikinci kursda Raifә tәhsildәn ayrılası oldu.
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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 ninif rә ti qat- qat ar tdı.
1942-ci il, aprel ayının 8-i. Könüllü gәnclәr dәstәsi cәbhәyә yola düşür. “Әlvida, universitet! Kim bilir, bir dә görüşәcәyikmi?..”
R.Hәsәnova 339-cu zenit artilleriyası polkunda radist kimi hәrbi xidmәtә başladı. İlk dövrlәrdә azәrbaycanlı qızın çәtinliklәri çox idi.
Gecәlәr sübhәdәk yatmayıb rus dilini öyrәnir, sәnәtdә kamillәşirdi.
Döyüş rәfiqәlәri Novitskaya, Tsibadze, Poğosova vә başqaları ondan
kömәklәrini әsirgәmirdilәr. Qısa müddәtdә Raifә radist sәnәtinә mükәmmәl yiyәlәndi, imtahan verib birinci dәrәcәli radist adını aldı. Polk
qәrargahında işlәyәn Raifәni komsomol komitәsinә katib seçdilәr.
Radioqramı qәbul etmәkdә dә, göndәrmәkdә dә Raifә çox çeviklik göstәrirdi. O, radiostansiyasını göz bәbәyi kimi qoruyurdu. Yaxşı xidmәtinә görә dәfәlәrlә Ali Qәrargahın vә 339-cu polkun qәrargah
rәislәrinin tәşәkkürünü almışdı.
Polkda qәlәbә xәbәrini birinci olaraq starşina (gizir– M.S.) R.Hәsәnova aldı. İndi dә Qәlәbә gününü xatırlayarkәn onun gözlәrindә sevinc qığılcımları görünür, dodaqlarına tәbәssüm qonur.
Qәlәbәdәn sonrakı illәr bir-birini әvәz etdikcә Raifә Hәsәnovanın da hәyat kitabına yeni-yeni sәhifәlәr yazılırdı.
1946-cı il. ADU-nun iclas salonu. Sinәsindә “Qafqazın müdafiәsinә görә”, “Almaniya üzәrindә qәlәbәyә görә” medalları parlayan
tәlәbә qız universitetin komsomol komitәsinә katib seçilir.
1950-ci il. Universiteti müvәffәqiyyәtlә bitirәn Raifә aspiranturada saxlanılır.
1957-ci il. Raifә “XIX әsr rus-Azәrbaycan әdәbi әlaqәlәri tarixindәn” mövzusunda dissertasiya müdafiә edәrәk filologiya elmlәri
namizәdi alimlik dәrәcәsi alır. Hәmin ildәn dә R.Hәsәnova ADU-nun
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Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi kafedrasında müәllim işlәmәyә başlayır.
Hazırda o, kafedranın dosentidir.
Gәncliyindәn bu günәdәk keçdiyi hәyat yolunda Raifә xanım
müxtәlif ictimai vәzifәlәrdә çalışmışdır. O, Azәrbaycan SSR Ali Mәhkәmәsindә xalq iclasçısı, Bakı Sovetinin deputatı, universitet qadınlar
şu ra sı nın sәd ri, fa kül tә par ti ya bü ro su nun ka ti bi vә di gәr ic timai vә zi fә lә rә seçilmişdir.
Raifә xanım deyir:
– Bizim gәncliyimiz odun-alovun içindә keçib. Hazırki beynәlxalq vәziyyәt bir ana kimi, bir vәtәndaş kimi mәni dә narahat edir.
Arzu edirәm ki, bugünkü gәnclik biz gördüyümüz müharibә dәhşәtlәrini görmәsin.
... İllәr ötüb. Nәnәnin vaxtilә tәsәlli kimi sәslәnmiş sözlәri hәqiqәtә çevrilib. Bu gün Raifә xanımın bacıları haqqında da fәrәhlә danışmaq olar:
Zәrifә Hәsәnova 30 ildәn artıqdır ki, Azәrbaycan SSR Ali Mәhkәmәsinin üzvüdür. Әmәkdar hüquqşünasdır.
Esmiralda Hәsәnova Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasının
Şәrqşünaslıq İnstitutunda şöbә müdiridir, fәlsәfә elmlәri namizәdidir,
hazırda doktorluq dissertasiyası üzәrindә işlәyir...
Kimya elmlәri namizәdi Roza Hәsәnova uzun müddәt ali mәktәbdә dәrs deyib. Hazırda Azәrbaycan SSR EA-nın Botanika İnstitutunda baş elmi işçidir.
Bu gün dә Raifә xanımın gözlәri önündә suyu gözәl, havası gözәl Yerevan, bağlı-bağatlı bir hәyәt, dörd yanı gül-çiçәklә әhatә
olunmuş birmәrtәbәli ev – ata-baba evi canlanır.
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
24 dekabr 1983-cü il, sәh.4
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LENİNQRADA BAĞLI ÜRƏK
SӘHİFӘLӘRİN SӘSİ
“Sovet Ermәnistanı” qәzetinin 1944-cü il 140-cı nömrәsindә “Cәsur döyüşçü Әvәz Aslanov” sәrlövhәli mәqalә diqqәti cәlb edir:
“...Sevimli Leninqrad şәhәrinin müdafiәsindә Aslanovun xüsusi
qoçaqlığı olmuşdur. O, hәmin şәhәr uğrundakı döyüşlәrdәn birindә 15
alman saldat (әsgәr – M.S.) vә zabitini öldürmüş, iki düşmәn tankını
mәhv etmiş, ona görә dә “Döyüş xidmәtlәrinә görә” medalı ilә tәltif
edilmişdir. Bundan ruhlanan Aslanov daha coşqun mәtanәtlә vuruşaraq
Leninqrad uğrunda aparılan başqa bir döyüşdә 30 almanı cәhәnnәmә
vasil etmiş, “Leninqradın müdafiәsinә görә” medalı almışdır...”.
Müharibә dövrünün bir sıra cәbhә qәzetlәrindә, o cümlәdәn
115-ci qırmızı diviziyanın “Vәtәn uğrunda” qәzetindә dә Ә.Aslanovun
adına tez-tez rast gәlmәk olur. “Döyüş ustalığı”, “Kommunistlәr Vәtәn
uğrunda belә döyüşürlәr”, “Düşmәnin taxta-torpaq atәş nöqtәlәri havaya sovrulur” vә başqa mәqalәlәrdә gәnc Әvәzin rәşadәtindәn dönәdönә bәhs olunur.
İgid azәrbaycanlı balasının Leninqrad uğrunda gedәn döyüşlәrdә göstәrdiyi şücaәt unudulmazdır.
MÜHASİRӘ GÜNLӘRİ
...Cavanca oğlan idi. Yerevan Pedaqoji Texnikumunu yenicә bitirmişdi. Nәrimanlı kәnd mәktәbindә riyaziyyat dәrsi deyirdi. Ordu sıralarına çağırıldı. İl yarım Belorusiyada, sonra Leninqradda xidmәt etdi.
Hәrbi işi hәvәslә öyrәnirdi.
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Vıborq altında müharibәnin başlanması xәbәrini aldılar. Cәsur sovet әsgәrlәri son damla qanları qalana qәdәr inqilablar beşiyi Leninqradı müdafiә edәcәklәrinә and içdilәr. Onlar alman-faşist işğalçılarını Lenin şәhәrinә buraxmamağı
qәt etmişdilәr. Mühasirә günlәri başlandı...
Elә müharibәnin ilk günlәrindәncә Әvәz Aslanov Kommunist
Partiyası sıralarına daxil olmağa әrizә verdi. 1942-ci ilin aprelindә partiya üzvlüyünә qәbul olundu. Partiya biletini alanda Vәtәni mәrdliklә
müdafiә edәcәyinә and içdi vә sonadәk andına sadiq qaldı.
Әvәz müәllim danışdıqca epizodlar bir-birini әvәz edir.
Düşmәnә döyüş sursatı vә canlı qüvvә gәtirәn dәmiryol körpüsünü dağıtmaq lazım idi. Komandir bu işi baş serjant (baş çavuş – M.S.)
Ә.Aslanova tapşırdı. O, yoldaşları ilә körpünün dağıdılması planını әtraflı müzakirә etdikdәn sonra dәstәsini götürüb tapşırığı yerinә yetirmәyә yollanır. Әmәliyyat zamanı gәnc kommunist üç yerdәn yaralanır.
Lakin döyüşdә dәstә başçısının rolunu vә mәsuliyyәtini yaxşı dәrk etdiyindәn mövqeyindә möhkәm durur, tapşırığı layiqincә yerinә yetirir.
Puşkin şәhәri әtrafındakı kilsәdә mәskәn salmış frislәrdәn (faşistlәr nәzәrdә tutulur – M.S.) “dil” gәtirmәk lazım idi. Bu iş dә qafqazlı balasına tapşırılır. Ә.Aslanovun başçılığı ilә 13 cәsur kәşfiyyatçı kilsәni
mühasirәyә alır. Gözәtçi faşistlәrdәn biri duyuq düşür. Atışma başlanır.
Vәtәn oğulları döyüşdә c anlarını әsirgәmirlәr. İgidlәrdәn doqquzu döyüş meydanında hәlak olur, sağ qalanlar yaralı olsalar da әliboş qayıtmağı özlәrinә rәva bilmirlәr. Hissәyә gәtirdiklәri “dil” – alman zabiti
bizim komandanlığa xeyli gәrәkli mәlumat verir.
SӘNӘTİN UCASI
Böyük Vәtәn müharibәsi qәhrәman sovet xalqının qәlәbәsi ilә
başa çatdı. Odun-alovun içindәın keçmiş, dәfәlәrlә yaralanmış Әvәz dә
doğma elә – Göyçә mahalına qayıtdı. Arzusuna uyğun olaraq müәllimliyi – sәnәtin ucasını seçdi. Müharibәdәn dәrhal sonra dәrs demәk da327
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ha çәtin idi. Atasız, qardaşsız qalmış uşaqları parta arxasında oturtmaq
o qәdәr dә asan deyildi. Qәlbi sınıq uşaqların rәğbәtini qazanmaq müәllimdәn son dәrәcә hәssaslıq, ustalıq tәlәb edirdi. Geniş köksündә müәllim ürәyi döyünәn Әvәz Aslanov şagirdlәrin inamını, mәhәbbәtini
qazandı. Müәllim qәlbinin hәrarәti ilә neçә-neçә körpә qәlbi isindirdi.
V.İ.Lenin adına Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji İnstitutunda ali tәhsil aldı. Dәrs dedikcә keçmiş döyüşçü Böyük Vәtәn müharibәsindәn söz
açdı. Mühasirә günlәrindә leninqradlı uşaqların cәsurluğundan, mәğrurluğundan epizodlar danışdı. Aslano 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 simvoluna çevrildi.
Әvәz müәllim “Vicdanlı әmәyә görә”, “Әmәkdә fәrqlәnmәyә görә” medalları ilә tәltif edilmişdir. O, yüzlәrlә gәncin pәrvazlanıb hәyat
yoluna çıxmasına әmәk sәrf edib. 1965-ci ildә Ә. Aslanova Ermәnistan
SSR-in әmәkdar müәllimi adı verilmişdir.
Son illәrdә Vardenis RXMŞ-dә (Göyçә rayon xalq maarifi şöbәsindә– M.S.) metodkabinetin müdiri işlәyәn Әvәz müәllim müharibә veteranı kimi tez-tez mәktәblәrә gedir, gәnclәrin hәrbi vәtәnpәrvәrlik tәrbiyәsindә
yaxından iştirak edir.
El mәhәbbәti qazanmış müәllimin sinәsini bәzәyәn orden vә medallar arasında “Qırmızı Ulduz” ordeni, “Almaniya üzәrindә qәlәbәyә
görә”, “Keniqsberqin alınmasına görә”, “İgidliyә görә”, Qәlәbәnin vә
SSRİ Silahlı Qüvvәlәrinin yubiley medalları vә bir çox başqa tәltiflәr vardır. Müharibәdәn sonrakı illәrdә Ә. Aslanov dәfәlәrlә Leninqrada dәvәt olunmuşdur.
Şagird qәlbindә hәr müәllimin öz izi, öz cığırı qalır. Әvәz müәllim
dә elimizin-obamızın tarixini sevә-sevә öyrәdәrәk hәr qәlbdә bir çıraq
yandırmışdır. Sülhә, sәadәtә sәslәyәn çıraq. Vәtәnә mәhәbbәtdәn od
alan çıraq.
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
27 oktyabr 1984-cü il, sәh. 4
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İLLƏRDƏ QALAN İZLƏR
Payızın ortaları idi. Günәşin ilıq nәfәsi hәr yerdә duyulurdu. Әkbәr kişi hәyәtdә әylәşib tәsbehini çevirirdi. Xәyal onu qanadları arasına almışdı, nәsә fikirlәşirdi. Bәlkә dә arxada qoyduğu illәri bir-bir
kino lenti kimi göz önündәn keçirirdi. Qәfil salam onu xәyaldan ayırdı. Mәqsәdimizi bildirdik. Alnındakı qırışlar gәrildi, üzü güldü.
Gәlinini sәslәdi. Bir azdan ortaya armudu stәkanda çay gәldi.
Bir qurtum içmәmiş müsahibimin xatirәlәri çözәlәndi, ötüb keçәn günlәri birәr-birәr yada saldı:
– 1928-ci il idi, qolçomaqlara, yerli bәylәrә qarşı mübarizә günbәgün güclәnirdi. Arzuların yolu mәni Vedi Rayon Komsomol Komitәsinә çәkib apardı. Mәni komsomol sıralarına qәbul etdilәr. O gündәn
dә üzәrimә böyük vәzifәlәr düşdü. Komsomol özәyinin tapşırıqlarını
şәrәflә yerinә yetirmәk üçün qüvvә vә biliyimi әsirgәmәdim.
Hәqiqәtәn dә Әkbәr әmi bir komsomolçu kimi mübarizlik göstәrmiş, qarşıya çıxan çәtinliklәri aradan qaldırmaq üçün gәnclik mәtanәti, iradәsi nümayiş etdirmişdir. 1930-1932-ci illәrdә briqadir
işlәdiyi vaxt komsomolçu Әkbәr özünü әsl tәsәrrüfatçı kimi tәsdiqlәmiş, kolxoz iqtisadiyyatını möhkәmlәndirmәk üçün әlindәn gәlәni әsirgәmәmişdir.
1941-ci ilin yanvar ayı onun hәyat salnamәsinә silinmәz iz kimi
daxil olmuşdur. Әkbәr Әkbәrov hәmin il partiya sıralarına qәbul edilmişdir. Alman faşistlәri ölkәmizә xaincәsinә basqın edәndә Ә.Әkbәrov
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tәzәcә evlәnmişdi. Çoxları kimi o da silaha sarılaraq Vәtәni müdafiәyә getdi.
– Stalinqrad cәbhәsi, burada gedәn gәrgin döyüşlәr bu günkü
kimi yadımdadır. Arxada Volqa dayanırdı. Partiya, Vәtәn uğrunda hamı canını fәda etmәyә hazır idi. Yer, göy lәrzәyә gәlmişdi. Düşmәn pulemyotundan açılan güllәlәr torpağı deşik-deşik etmişdi. Macal tapıb
başımızı belә qaldıra bilmirdik. Bir dә gördüm ki, arxadan sәngәrimә
bir rus әsgәri özünü darmacal saldı. Ayağından isti qan axırdı. Rәngi
solmuşdu. Tez yarasını bağladım. Qәrara gәldim ki, özümlә bәrabәr
onu da sәngәrdәn sürüyә-sürüyә çıxarıb aparım. Pulemyotdan açılan
atәş sol qolumu ağır yaraladı. Göydәn tökülәn düşmәn mәrmilәri torpağı başıma sovururdu. Bir özbәk sürünә-sürünә gәlib bizi düşmәnin
caynağından çıxardı. Yaramı sarıdılar, tez hәrbi qospitala yola saldılar.
Bu epizodu demәkdә mәqsәdim odur ki, bәlkә dә o özbәk әsgәri imdadımıza çatmasaydı, biz çoxdan dünyaya vida etmiş olardıq.
Әkbәr Әkbәrov cәbhәdә әsgәri borcunu lәyaqәtlә yerinә yetirәrәk düşmәnә qarşı igidliklә vuruşmuşdur. İkinci Pribaltika cәbhәsindә, Ginzburqun alman faşistlәrindәn azad edilmәsindә o, böyük
şücaәt göstәrmişdir.
Müharibә qәlәbә ilә qurtardı. Dünәn cәbhәdә döyüşәn әsgәrlәr indi öz ata-analarının, ailәlәrinin yanına qayıtdılar. Doğma torpaq
istәyi, ailә mәhәbbәti Әkbәr әmini dә çәkib gәtirdi. Yenidәn әmәk
meydanına atıldı. Kolxozda bir sıra vәzifәlәrdә çalışdı. Hәmişә dә qabaqcıllar sırasında addımlamışdır. 1970-ci ildәn Әkbәr Әkbәrov mәnalı istirahәtә çıxmışdır. Vәtәn, partiya veteranın әmәyini әvәzsiz
qoymamışlar. Onun döşünü bir sıra orden vә medallar bәzәyir. “İgidliyә görә”, “Yaponiya üzәrindә qәlәbә”, “Stalinqradın müdafiәsi uğrunda” vә Qәlәbәnin “25 illik”, “30 illik” yubiley medallarına layiq
görülmüşdür.
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Әkbәr әmi ilә söhbәtimiz bitmәk üzrә idi. Dәrindәn köks ötürüb
bu sözlәri dedi:
–Müharibәnin acısını, dәhşәtlәrini görmüşәm. Düşmәn güllәsi
ilә milyonlarla gәnc susdurulmuş, ürәyindәki arzuyla bәrabәr әbәdiyyәtә qovuşmuşdur. İndi dünyamızı, azad sәmamızı daha tәhlükәli
vәziyyәt gözlәyir. Amerika hökumәtinin üzdәniraq siyasәti bütün dünyada tәşviş doğurmuşdur. Mәhz beynәlxalq vәziyyәtin belә gәrgin
dövründә cavanlarımızı vәtәnpәrvәrlik ruhunda böyütmәliyik. Burada
veteranların öhdәsinә çoxlu işlәr düşür. Tәcrübә vә biliyimizi yorulmadan onlara öyrәtmәliyik.
Ararat rayonu (Vedi rayonu), Şirazlı kәndi
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
21 fevral 1984-сü il, sәh. 2
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XEYİRXAHLIĞA
TƏLƏSƏN İNSANLAR
Tәbiәtdә bütün rәnglәr gözәldir – ağ da, qırmızı da, qara da...
Hәrәsinin öz yeri, öz cazibәsi var. Lakin tәbiәtin rәnglәr tacında şah
rәng – ağdır. Ta qәdimlәrdәn ağ rәng ülviliyin, xeyirxahlığın, sülhün,
sәadәtin rәmzi olub. Xalq nağıllarında “ağ qoçlar” işıqlı dünyanı, “ağ
atlı” igidlәr xeyirxah qüvvәlәri tәmsil ediblәr. Bu gün dә ağ göyәrçin
sülh rәmzidir. Hәkim xalatı da ağdır. Ağappaq. Çünki hәkim әn böyük
xeyirxahdır, sevinc-sәadәt mәnbәyidir tәbabәt.
***
– Yazdığınız dәrmanların xeyiri dәydi. İndi özümü xeyli yaxşı
hiss edirәm. Daha mәslәhәt gördüyünüz o biri dәrmanlara ehtiyac
qalmadı.
– Lap yaxşı, müәllim. Ağrımırsınızsa daha dәrman içmәyin. Amma pәhriz saxlamağı unutmayın. Çox yox, bir-iki hәftә. Sonra ürәyiniz istәyәn yemәklәrdәn istifadә edә bilәrsiniz,– deyә hәkim anketdә
müәyyәn qeydlәr edәrәk xәstәni yola salır.
Növbәti xәstә dispanser qeydiyyatında olan G.Q-dır. Ağ xalatlı
hәkim qız onu da gülәrüzlә qarşılayır.
– Qızım, deyәcәksәn xalam ağrıyandan-ağrıyana mәni yada salır. Vallah, qocalıq pis şeydir, bir yerin ağrıyan kimi başlayırsan yüz fikrә düşmәyә. Dedim, gedim bir yoxlanım...
Gәnc hәkim xәstәni diqqәtlә dinlәyәndәn sonra ayağa qalxdı.
Fonendoskopu qulaqlarına qoyub xәstәni müayinә etmәyә başladı.
Qan tәzyiqini ölçdü. Nәbzini yoxladı.
Nailә Rәhimova Ararat (Vedi rayonu –M.S.) rayon poliklinika332
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sında terapevt işlәyir. Birinci terapevtik sahәyә nәzarәt edir. Neçә-neçә fәhlә, qulluqçu, kolxozçunun müalicәsindә, xәstәliklәrin qarşısının
alınmasında, әmәk qabiliyyәtlәrinin bәrpasında insanlara xidmәt göstәrir. Peşәsinin vurğunu olan Nailә qurub-yaradan insanların sağlamlığı keşiyindә möhkәm dayanır. Gәnc terapevtin otağından çıxan
müәllim dә, mühәndis dә, kolxozçu da qәlbindә günәş boyda inam
aparır, hәkimin xoş rәftarından özünü gümrahlaşmış hiss edir.
Rayonun baş hәkimi R.A. qeyd etdi ki, Nailә Rәhimova ağıllı,
mülayim, xoşrәftar hәkimdir. Öz işini sevir, qayğıkeşdir. Nailә internaturanı da bizim yanımızda keçib. İxtisasına yaxşı yiyәlәndiyi ilk aylardan mәlum olub. Sәmimiliyi, hәssaslığı ilә hәm xәstәlәrin, hәm dә
kollektivin rәğbәtini qazanıbdır.
Hәkimlik fәaliyyәti әrzindә Nailә Rәhimova çox xәstәlәri müalicә edib, müxtәlif xarakterli adamlarla üzlәşib. Birisini beş-on dәqiqәyә müayinә edib yola saldığı halda, digәrinә saatlar da azlıq edib. O,
әhali arasında profilaktiki tәdbirlәrin görülmәsindә dә fәallıq göstәrir.
Qrip, dezinteriya kimi yoluxucu xәstәliklәr mövzusunda tez-tez mühazirәlәr oxuyur, xәstәliklәrin klinikası (ilk әlamәtlәri) vә profilaktikası
barәdә söhbәtlәr edir.
...Ursadzor kәndinә gәlin köçmәyi yaxın illәrin söhbәtidir. Bәlkә dә Nailәnin toyunda çalınan zurna-qavalın sәsi hәlә dә çoxunun
qulağından getmәyib. Ancaq bu gün kәnddә onu hamı dar günün kömәkçisi kimi tanıyır. “Nailә hәkim”, “Nailә doxdur” sözlәri ursadzorluların dilindәn düşmür. Gündüzündәn-gecәsindәn asılı olmayaraq
el-gün dar ayaqda rahat ürәklә Nailә hәkimә pәnah gәtirir.
İlk baxışda adama elә gәlir ki, terapevtlik asan peşәdir: nә var
ki, diaqnoz qoy, dәrman yaz, ya da xәstәxanaya göndәr. Lakin... dәqiq diaqnoz olmadan hansı xәstә tezliklә sağalıb ayağa qalxa bilәr,
yaxud hansı cәrrahiyyә әmәliyyatı uğurlu keçәr? Heç bir! İlk müayinәdәncә diaqnozu düzgün müәyyәnlәşdirmәk, xәstәyә gәrәkli dәrmanlar yazmaq hәkimdәn tәbabәtin sirlәrinә dәrindәn bәlәd olmağı
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tәlәb edir. Әks halda xәstәnin müalicә edәn hәkimә inamı itәr. İnam
olmayan yerdә isә heç bir müalicә fayda vermәz.
N.Rәhimova: – İki ildә bir dәfә dörd-altı ay müddәtindә stasionara gedirik. Xәstәxanada işlәdiyimiz hәmin müddәtdә xәstәlәri daha yaxından müşahidә edir, apardığımız müalicәnin nәticәsini
görürük. Bu da bizim püxtәlәşmәyimizә, tәcrübәli terapevt kimi yetişmәyimizә çox kömәk edir. Terapevtik şöbә rәhbәrliyinin biz gәnclәrә
göstәrdiyi qayğı әvәzsizdir. Ümumiyyәtlә çalışıram ki, xәstәlәrimi daha çox tәbii dәrmanlarla – bitkilәr, çiçәklәrlә müalicә edim. Çöllәr-çәmәnlәr min cür dәrdin dәrmanı olan müalicә әhәmiyyәtli bitkilәrlә –
әtirli yarpız, itburnu, kәklikotu, gicitkan, qantәpәr vә sairә ilә doludur.
Bu sahәdә daim axtarışlar aparır, şәfaverici bitkilәrin xüsusiyyәtlәrini
oxuyub-öyrәnirәm. Göründüyü kimi bu, çox lazımlıdır.
...Nailә balaca qız idi. Böyük bacısı Gülbahar hәmişә tәbabәtә
dair maraqlı yazılar tapıb özündәn kiçik bacılarına oxuyar, bu qәdim
elmin sirlәrindәn, xәstәlәrә şәfa verәn hәkimlik peşәsinin gözәlliyindәn danışardı. O, Azәrbaycan Dövlәt Tibb İnstitutunun farmakologiya fakültәsini fәrqlәnmә diplomu ilә bitirdi. Ailәyә ikinci hәkim
diplomunun gәlişi toya-bayrama çevrildi. Nailә dә özünә hәyat yolu
seçәndә tәrәddüdsüz “Gülbaharın yolu” ilә getdi. 1973-cü ildә Şidli
kәnd orta mәktәbini bitirib N.Nәrimanov adına Azәrbaycan Dövlәt
Tibb İnstitutunun müalicә-profilaktika fakültәsinә daxil oldu.
Ailәdә böyüyәn altı övladın üçü hәkimdir. Tәbabәtә sonsuz mәhәbbәti bacılarına da aşılamış olan Gülbahar hәmişә deyir:
– Xәstәnin gözündә hәkim әn әziz, әn doğma adamdır. Hәkim
dә gәrәk xәstәyә ana kimi yanaşsın.
Ana – hәkim. Bәli, bu sözlәr arasında xeyli yaxınlıq vardır. Genişqәlblilik, qayğıkeşlik, fәdakarlıq mәnasında. Böyüklük mәnasında!..
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
16 iyun 1984-cü il, sәh.4
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ORDENLİ MEXANİZATOR
Yaydır. Günәş öz qәlbinin hәrarәtini sәxavәtlә paylayır. Dağlardan әsәn sәrin meh qara xallı lalәlәrin başına sığal çәkir. Mavi Sevan
(Göyçә gölü – M.S.) günәşin zәrrin şәfәqlәri altında bәrq vurur. Göz
işlәdikcә uzanıb gedәn taxıl zәmilәri sarı köynәyә bürünür. Yaşıl tütün
plantasiyaları göz oxşayır. Tarlalarda işlәyәn qız-gәlinlәrin, hünәrvәr
mexanizatorların qadir әmәklәri ilә tükәnmәk bilmәyәn sәrvәtlәr yaranır. Belә sәrvәt yaradanlardan birinin sorağı ilә Vardenis rayonundakı (Göyçә mahalı – M.S.) Kiçik Mәzrә kәnd kolxozuna getdik. Onunla
iş başında görüşdük. İdarә etdiyi traktorla ot preslәyirdi.
Başı işә
möhkәm qarışmışdı.
– Kәndimizin fәxri Hәmid Zeynalov bax budur, – deyә kolxoz
idarә heyәtinin sәdri Telman Muradov pәhlәvan cüssәli, uca boylu,
orta yaşlı mexanizatoru bizә tәqdim etdi.
Söhbәtimiz xeyli çәkdi. Uğurlardan, nailiyyәtlәrdәn danışdıq,
fәth edilәn zirvәlәrә nәzәr saldıq. Aydın oldu ki, Hәmid mahir mexanizator olmaqla yanaşı, hәm dә gözәl tәsәrrüfatçıdır: mütәxәssis dәqiqliyi ilә apardığı hesablamalar, gәtirdiyi dәlillәr diqqәti cәlb edirdi.
H.Zeynalov vurğunu olduğu doğma kәndin hәr qarış torpağına yaxşı
bәlәddir. O öz taleyini bu tәsәrrüfata çoxdan bağlayıbdır. Doğma
kәnddә yeddiillik mәktәbi bitirәn gündәn kolxozda işlәyir. Gәnclik hәvәsi ilә işә başlayan yeniyetmә Hәmid kolxozun bütün işlәrindә әzmlә
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çalışdı, püxtәlәşdi. Әmәk meydanında böyüdü, bәrkidi. Buradan әsgәrliyә yola düşdü.
H.Zeynalov ordu sıralarında nümunәvi xidmәt etdi. İntizamlılığı ilә fәrqlәndi. Xidmәt müddәti başa çatanda Hәmidi ordudan komsomol putyovkası ilә Altay vilayәtinә oxumağa göndәrdilәr. Volçinski
rayonunda peşә öyrәnәn gәnc doğma elә mexanizator kimi qayıtdı.
M.Әzizbәyov adına kolxozda әmәk fәaliyyәtini davam etdirmәyә başladı. Tütünçü qız Gülgәzlә evlәndi, mehriban ailә qurdu. İndi o vaxtdan 20 il keçir. Bu illәr Hәmidin hәyat kitabına parlaq sәhifәlәr bәxş
edib. İndi hәmkarları onu öz peşәsinin vurğunu, işinin әsl ustası, torpağa bağlı insan kimi tanıyırlar.
Torpaq deyir “öldür mәni, dirildim sәni”. Mexanizator Hәmid bu
el kәlamını özünün әmәk devizinә çevirmişdir. Tarla bahadırı torpağın
hәr qarışından bol mәhsul götürmәk üçün istәr sahәlәrin şumlanmasında, istәr gübrәlәnmәsindә, istәrsә dә biçindә sәy vә bacarığını әsirgәmir. Zәhmәtkeş mexanizator torpaq qarşısında әyildikcә
gündәn-günә ucaldı. Sәsi-sorağı kәnddәn-kәndә yayıldı.
1971-ci il. Bu tarix H.Zeynalovun hәyatında unudulmaz illәrdәn
biridir. İşindә böyük uğurlar qazanan mexanizator yüksәk dövlәt mükafatına – “Şәrәf nişanı” ordeninә layiq görüldü. Partiya vә hökumәtimizin sadә әmәk adamına bu diqqәti, qayğısı H.Zeynalovu daha
yüksәk zirvәlәrә sәslәdi. O gündәn mexanizator ikiqat mәsuliyyәtlә
işlәdi. Vәtәnin yüksәk mükafatı müqabilindә partiyanın vә xalqın etimadını yeni-yeni şanlı әmәk nailiyyәtlәri ilә möhkәmlәndirdi.
On birinci beşillikdә dә H.Zeynalov partiya vә dövlәtimizin çağırışına sәs verәrәk Әrzaq proqramının yerinә yetirilmәsi uğrunda,
qәnaәt vә qәnaәtcillik uğrunda mübarizәyә qoşuldu. Beşilliyin ilk illәrindә plan vә öhdәliklәri 125-135 faiz yerinә yetirәn mexanizator Hәmid özәk ilindә bu göstәricini 143 faizә çatdırdı. 1984-cü il Hәmid
Zeynalov üçün daha yaddaqalan oldu. Әmәk meydanında göstәrdiyi
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hünәrlәrә görә Vәtәnin daha bir yüksәk mükafatı – “Qırmızı Әmәk
Bayrağı” ordeni ilә tәltif edildi. Mexanizatorun nailiyyәtlәrindәn söhbәt açan kolxoz sәdri T.Muradov dedi:
– Kolxozumuzda qabaqcıl mexanizatorlar çoxdur. Novruz Cәfәrov, Valeh Musayev, Eyvaz Әlәsgәrov vә başqaları plan vә tapşırıqları
hәmişә artıqlaması ilә yerinә yetirirlәr. Lakin Hәmid Zeynalov xüsusilә fәrqlәnir. O, yaxşı yoldaşdır, bacarıqlı mexanizatordur, bütün mövsümi işlәrdә can-başla işlәyir. Hәmid texnikanın dilini gözәl bilir.
Müxtәlif markalı maşınları mәharәtlә idarә edir. Ona etibar edilәn texnikanı hәmişә saz saxlayır. Әn başlıca xüsusiyyәti işgüzarlığıdır.
Hәmid Zeynalov hәm dә fәal ictimaiyyәtçi, kәnd sovetinin
deputatıdır. Әsl xalq elçisi kimi bütün kәnd camaatının dәrin hörmәtini qazanıbdır. Bәli, Kiçik Mәzrә kәndinin camaatı Hәmidә xüsusi ehtiram bәslәyir.
Ordenli mexanizatorun ailәsindә qәlbi Vәtәnә mәhәbbәtlә döyünәn üç övlad böyüyür. Qızı Sevda anasının yolunu tutaraq kolxozda tütün becәrir. Oğulları Әli ilә Aydın dәrs әlaçısıdırlar.
– Uğurlarınızı nә ilә әlaqәlәndirirsiniz? – deyә Hәmidә müraciәt etdikdә bir anlığa fikrә getdi, sonra gülümsәyәrәk dedi:
– Axı, mәn nә etmişәm ki... Tәmiz havası, barlı-bәrәkәtli torpağı, әmәksevәr adamları olan belә bir eldә yaşayıb-yaratmaq hamımızın arzusu deyilmi?... Partiya vә hökumәtimizin qayğısı sayәsindә
gündәn-günә uğurlarımız artır. “Qırmızı Әmәk Bayrağı” mәni Әrzaq
proqramına yeni-yeni töhfәlәr daxil etmәyә sәslәyir...
– Gün o gün olsun ki, sәni daha yüksәk mükafat üçün tәbrikә
gәlәk, Hәmid!
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
31 iyul 1984-cü il, sәh.2
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TORPAĞA BAĞLI
Sәxavәtlidir ana torpaq. Әsirgәmir varını nazını çәkәnlәrdәn,
ona qayğı göstәrәnlәrdәn. Ucaldır qәdirbilәn övladları el gözündә. Bir
dә halallıq sevir torpaq...
Bu hikmәti dәrk etdiyi gündәn mehrini torpağa saldı Xuraman.
Ülfәt bağladı anamız torpaqla. Qәlbinin hәrarәti barmaqlarına süzüldü. Әkib-becәrdikcә isitdi torpağı әllәrinin hәrarәtilә, odlu nәfәsilә,
gülümsәr baxışıyla.
Әmәksevәr bir ailәnin zәhmәt bulağından su içib o. Ata-anası
körpәlikdәn Xuramanın başını torpaq әtirli әllәri ilә çox sığallayıblar.
Bәlkә elә bu sığallardan çöküb qәlbinә torpaq mәhәbbәti?! Torpaqla
ülfәt bağladığı gündәn bәrkә-boşa düşüb, mәtinlәşib. Ucalıb. Yenә
ucalacaq!
Xuraman Әkbәrova Şirazlı kәndindәki “İnternasional” kolxozunun üzümçü-tәrәvәzçisidir. Orta mәktәbdәn birbaşa tәsәrrüfata gәlәndә müәllimlәri, tay-tuşları tәәccüblәnmişdilәr ki, görәsәn, onilliyi
müvәffәq qiymәtlәrlә bitirdiyi halda niyә qüvvәsini-biliyini hәr hansı ali
mәktәbdә sınamadı. İllәr illәrә qovuşduqca Xuramanın düz yol seçdiyinә heç kәsdә şübhә qalmadı. Sәn demә, onun sәadәti torpaqdaymış.
Bu gün Ararat rayonunda (Vedi rayonunda –M.S.) X.Әkbәrovanı hamı
tanıyır. Halal zәhmәt, alın tәri gәnc qızı el içindә şöhrәtlәndirib. Sinәsindә parlayan “XI beşilliyin 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 uğurla yola saldığı illәrin yadigarıdır. Xuraman Әkbәrova hünәrvәr zәhmәtinә görә bu il Vәtәnin
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daha bir mükafatı – “Әmәkdә igidliyә görә” medalı ilә tәltif edilmişdir.
İşlәdiyi 7 nömrәli briqadanın uğurları ildәn-ilә artır. Briqadanın
tәrәvәz sahәlәri, üzüm bağları hәr mövsümdә el sәrvәti ilә dolu olur.
Çünki bu bağlarda, bu sahәlәrdә qәlbi yaratmaq eşqi ilә coşan, torpağa bağlı insanlar çalışırlar. Cari ildә onlar bol mәhsul istehsal edәrәk dövlәtә xeyli keyfiyyәtli meyvә-tәrәvәz satmışlar. Bu әmәk
qәlәbәsindә Xuramanın da layiqli töhfәsi vardır. Komsomolçu-gәnclәrin әksәriyyәt tәşkil etdiyi bu briqadada әmәk qabaqcılları çoxdur. Gülnarә Mәmmәdova, Rahilә Mirzәyeva, Qәndab Mustafayeva vә
başqaları tәsәrrüfatın fәxridirlәr. Tәrәvәz plantasiyaları, üzüm bağları
bu qız-gәlinlәrin hünәr meydanıdır. Becәrdiklәri nemәtlәr yalnız sudan, torpaqdan vә günәşdәn deyil, onların hәrarәtli әllәrindәn dә güc
alır. Zәhmәtin bәhrәsini gördükcә sevincdәn dağa dönür ürәklәri.
Hәr il min-min tonlarla kәhrәba mәhsul toplayır bu diyarın
üzümçülәri. Asan peşә deyildir üzümçülük. Balaca bir laqeydlik görәn
kimi “küsür” tәnәk. Küsür vә bağbandan barını әsirgәyir. Qayğı, nәvaziş görәndә isә zümrüd plantasiyaların barını-bәhrәsini yığıb-yığışdırmaq olmur.
Söhbәt zamanı torpağın “dilini” yaxşı bilәn bacarıqlı tәsәrrüfatçılar iş-güclәrindәn hәvәslә, ilhamla danışdılar:
– İllәrin tәcrübәsindәn yәqin etmişik ki, üzüm tәnәyinin hәr zoğu, hәr yarpağı öz dәrd-sәrini, nә istәdiyini yaxşı bağbana “deyir”.
Düzü, bu cәhәtdәn bәxtimiz gәtirib. Mәhz Xuraman kimi yaxşı bağbanlarla işlәdiyimizә görә, briqadamız hәr il plantasiyalardan istәnilәn
mәhsulu götürür.
Kolxoz idarә heyәtinin sәdri dә qoçaq azәrbaycanlı qızı barәdә ağızdolusu danışdı:
– Kolxozumuz tәsadüfi olaraq “İnternasional” adlandırılmayıb.
Sözün әsl mәnasında kәndimiz beynәlmilәl ailәdir. Burda müxtәlif millәtlәrin nümayәndәlәri yaşayır, çiyin-çiyinә işlәyir, tәsәrrüfatımızın na339
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iliyyәtlәrini gündәn-günә artırmağa sәy göstәrirlәr. O ki qaldı Xuramana, od parçasıdır. Keyfiyyәtli işinә, bacarığına, qoçaqlığına söz ola
bilmәz. Mehribanlığı vә sadәliyi Xuramanı beynәlmilәl ailәmizdә hamıya sevdirib. Kolxoza gәldiyi gündәn bütün tәsәrrüfatın, kәndin, camaatımızın qayğıları ilә yaşayır. Fәal ictimaiyyәtçidir. Adamlara qarşı
hәssas vә qayğıkeşdir. Elә bu xüsusiyyәtlәrinә görә dә әmәkçilәrimiz
Xuraman Әkbәrovanı Ermәnistan SSR Ali Sovetinә deputat seçmişlәr.
Xalq elçisi olan bu gәnc qız hәr an, hәr dәqiqә kәndin qayğıları
ilә yaşayır. Deputat Xuraman düşünür, axtarır, tapır, böyük fәallıq göstәrir. O, kәnd yollarının asfaltlaşdırılmasında, küçәlәrә elektrik işığı,
şәxsi hәyәtlәrә su çәkilmәsindә seçicilәrinә әlindәn gәlәn kömәyi әsirgәmir. Deputat qızın qayğıları, xalqdan aldığı tapşırıqlar hәlә çoxdur
– kәndin yaxınlığında poliklinika-xәstәxana binasının inşası, istirahәt
parkı salınması, Böyük Vәtәn müharibәsindә hәlak olanların şәrәfinә
ucaldılacaq xatirә abidәsi, qaz kәmәri çәkilmәsi, telefon şәbәkәsinin
genişlәndirilmәsi vә bir çox başqa problemlәrin hәllindә hәmyerlilәri
öz nümayәndәlәrinin kömәyini, müdaxilәsini gözlәyirlәr.
X.Әkbәrova hәm dә briqada komsomol tәşkilatının katibidir. O
dәfәlәrlә rayon komsomol komitәsinin Fәxri qramotasını almışdır.
– On ikinci beşilliyin start ilindә yüksәk göstәricilәrә nail olduq. Tapşırıqları yerinә yetirmәk üçün var qüvvәmizlә çalışırıq, – deyir Xuraman – taleyimi torpağa bağladığıma çox şadam. Ona qoyulan
әmәyin müqabilindә insanı dönә-dönә mükafatlandırır.
Bәli, insan zәhmәti, insan qayğısı sayәsindә torpaqdan min cür
nemәt hasil edilir. İnsan torpağa әyildikcә, torpaq insanı ucaldır.
Hәmişә dә ucaldacaq!
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
27 noyabr 1986-cı il, sәh.4
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GÜNƏŞ ZİRVƏLƏRƏ
GÜLÜMSƏYİR
Fәsillәrin tacı bahar dağlar diyarı Krasnoseloya (Göyçә mahalı–
M.S.) yenicә qәdәm qoyub. Qış öz qar әtәklәrini yamaclardan çәkib
zirvәdә cәm edib. Meşәlәr zümrüd libasa bürünüb. Günәş zirvәlәrә
gülümsәyir...
Dağlar qoynunda boy atan bu rayonda bir kәnd var – Cil kәndi. Әmәksevәr adamları dağlar kimi vüqarlıdır bu kәndin. Beşillikdәnbeşilliyә qәlәbә iftixarı ilә ilә addımlayan Cil tәsәrrüfatının tütünçülәri
XI beşillikdә dövlәtә 448,4 ton әvәzinә 512,7 ton tütün sataraq planı 114 faiz ödәmişlәr. Bu yüksәk göstәricidә layiqli töhfәsi olan әmәk
qәhrәmanlarından biri tütünçü Narıngül Qarayevadır.
VALİDEYN YOLU
Gözünü açandan, hәyatı dәrk edәn gündәn anasını әliqabarlı,
atasını iş başında görüb Narıngül. Yeddi övlad tәrbiyә edәn Hürü ana
tütün becәrirdi. Evdә işindәn, peşәsindәn danışmağı da unutmurdu.
Onun söhbәtlәri qızı Narıngülün qәlbindә dәrin iz salmışdı. Adlı-sanlı
tütünçü Mәsmә Abbasovanın Lenin ordeni ilә tәltif edilmәsi kәnddә
әlamәtdar hadisәyә çevrilmişdi. Hәr evdә, hәr ocaqda söhbәt ondan
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gedirdi. Hәmin axşam Әli kişinin süfrәsi başında da söz Mәsmәdәn
düşdü. Elә orda da Narıngül qәtiyyәtlә bildirdi:
– Sabahdan anamla tütünә gedәcәyәm. Özüm dә gәrәk Mәsmә kimi tütünçü olam!
... O vaxtdan çox illәr keçib. Narıngül Qarayeva Cil tәsәrrüfatının bayraqdar tütünçüsünә çevrilib. Dәfәlәrlә sosializm yarışının qalibi, beşilliyin zәrbәçisi döş nişanlarını alıb. 1975-ci ildә III dәrәcәli
Әmәk Şöhrәti ordeni ilә tәltif edilib. 1979-cu ildә әmәk cәbhәsindәki
nailiyyәtlәrinә görә rayon soveti N.Qarayevaya şәxsi istifadә üçün
növbәdәnkәnar minik maşını verib.
İllәr illәrә calandıqca sovxozda Narıngülün yetirmәlәrinin dә
sayı artıb. Gәnc tütünçülәr Tahirә Namazova, Sücaәt Tanrıverdiyeva
bu gün hami-tәrbiyәçilәrinin adını şәrәflә doğruldurlar. Hazırda qızı
Ceyran da Narıngülün yolu ilә gedәrәk tütün becәrir. Ana yolu: Hürü
– Narıngül, Narıngül – Ceyran. Estafet davam edir.
Beşilliklәri qәlәbә әzmi ilә qarşılayıb, qürurla yola salan tütünçü Narıngül ildә 2000-2500 kiloqram tütün yarpağı tәhvil verir.
Ötәn beşilliyin hәr bir ilini uğurla başa vuran N.Qarayeva 1985-ci ildә
rekord mәhsul – 854 kiloqram müqabilindә 3186 kiloqram tütün yığmışdır. Bütövlükdә o, on birinci beşillikdә 3908 kiloqram әvәzinә
12346 kiloqram tütün yarpağı tәhvil verәrәk, bir beşillikdә üç beşilliyin normasını yerinә yetirmişdir. Әhsәn bu hünәrә, әhsәn, Narıngül!
ADİ, BӘNZӘRSİZ SӘHӘRLӘR
Hәr sәhәr Narıngül rәfiqәlәri Midvarı Mazanova, Tamara Zamanova, Gövhәr Allahverdiyeva, Dostu Elyazova ilә birlikdә tütün sahәlәrinә yollanır. Sәhәrlәr adi sәhәrlәrdir. Lakin heç biri digәrinә
bәnzәmir. Hәrәsinin öz gözәlliyi, öz qayğıları var...
Payızdan şumlanmış plantasiyalar yaz açılan kimi tütünçülәri öz
qoynuna alır. Sahәlәr aqrotexniki qaydada gübrәlәnir, hazırlanır. İşlәri
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tәcrübәli әmәkçilәr aparır.
N.Qarayeva özü xidmәt etdiyi iki şüşәlikdәn başqa, könüllü olaraq on şüşәliyә dә baxır, cücәrti alınan yerlәrdә bitkilәrә qayğı ilә qulluq edir. Yaxın günlәrdә hәmin şitillәr sahәlәrә köçürülәcәkdir.
Narıngül Qarayeva deyir:
– Rayonumuzun tәbii şәraiti tütünçülüyün inkişafı üçün çox әlverişlidir. Әl әmәyi çox olsa da, tütünçülük gәlirli sahәdir, biz әmәkçilәrin maddi rifahına yaxşı tәsir edir. Bütün kәnd zәhmәtkeşlәri kimi,
biz tütünçülәr dә partiyamızın XXVII qurultayının qarşıya qoyduğu vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә çalışırıq. Sürәt beşilliyinin birinci ilindә
mәn dә 3500 kiloqram tütün yarpağı istehsal etmәyi öhdәmә götürmüşәm. Gәrәk bu imtahandan da alnıaçıq, üzüağ çıxaq!
Biz sәnә inanırıq. Sürәt beşilliyinin hәr ilini rekord göstәricilәrlә yola salacağına әminik, Narıngül!
EL ANASI
Әmәyilә elinin-obasının gözündә ucalan N.Qarayeva fәal ictimaiyyәtçi kimi dә xalqın dәrin hörmәtini qazanmışdır. Kәnddә, rayonda kimi dindirdiksә hamısı birağızdan: – Narıngül bizim fәxrimizdir,
sözün әsl mәnasında el anasıdır! – dedi. Yalnız tütün becәrmәklә kifayәtlәnmәyәn bu hünәrvәr qadın sovxozun bütün işlәrindә canlabaşla iştirak edir. Hәtta zarafatla deyirlәr ki, Narıngül fermada yem
bölgüsünә nәzarәtçi tәyin edilәndәn bәri mallar kökәlib.
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.
Mәktәb valideyn komitәsinin sәdri kimi dә N.Qarayevanın qayğıları çoxdur. Valideynlәri mәktәb tәdbirlәrinә cәlb etmәk... Müәllim–
şagird–valideyn üçlüyünün möhkәm әlaqә saxlamasına sәy
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göstәrmәk, bir növ mәktәblә ailәlәr arasında körpü yaratmaq...
Narıngül Qarayevanın çoxşaxәli fәaliyyәti ilә tanış olduqca, zәngin hәyat dastanını vәrәqlәdikcә heyrәtlәnmәyә bilmirsәn: bir qadın,
özü dә Vәtәnçün sәkkiz övlad böyüdәn ana bu qәdәr işin öhdәsindәn
necә gәlir?! Bu el anası necә tükәnmәz enerjiyә malikdir!..
***
Günәş zirvәlәrә gülümsәyir. Bir dә әmәyin zirvәsini fәth etmiş
dağ vüqarlı insanlara. Ömrünün günәş payı çox olsun, Narıngül bacı!
Qәlbinin hәrarәti, әllәrinin sürәti azalmasın. İşlә, yarat! Sevindir bizi
әfsanәyә bәnzәr hünәrinlә!
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
13 may 1986-cı il, sәh. 2
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NƏCİB PEŞƏ
13 ildir ki, Tәranә Mehdiyeva Yerevandakı M.F.Axundov adına 9
nömrәli orta mәktәbdә ingilis dilini tәdris edir. Öz nәcib peşәsini sevәn, müәllim adı ilә fәxr edәn Tәranә müәllimә fәnnini xüsusi hәvәslә öyrәdir. Kollektivin dәrin rәğbәtini qazanmış gәnc müәllimә daim
axtarışdadır, xarici dilin tәdrisindә әn yeni metod vә üsullar arayır-tapır. Şagirdlәrә düzgün tәlәffüz vәrdişlәri aşılamaq üçün maqnitofon
yazılarından, ingilis dilindә tәşkil edilmiş sәhnәciklәrdәn, ekskursiyalardan geniş istifadә edir. Maraqlı tәdbirlәrdә öyrәdilәn yeni söz vә
ifadәlәr daha yaddaqalan olur, şagird hafizәsindә silinmәz iz buraxır.
“Ailәdә”, “Yad şәhәrdә”, “Muzeydә”, “Ekskursiya zamanı” mövzulu tәdbirlәr bir növ tamaşa-dәrs, sәhnәcik xüsusiyyәti daşıyır, dili mәnimsәmәkdә şagirdlәrә çox kömәk edir.
T.Mehdiyeva belә deyir:
– İngilis dili beynәlxalq dildir. Şagirdlәrimә bu dili mükәmmәl
öyrәtmәk әn böyük arzumdur. Görkәmli rus pedaqoqu Uşinski şagirdi mәşәlә bәnzәdәrәk qeyd etmişdir ki, bu mәşәli alışdırmaq müәllimin vәzifәsidir. Әgәr mәn böyük sәlәfimin bu tәlәbinә qismәn dә olsa
әmәl edә bilmişәmsә xoşbәxtәm.
Bәli, sәn xoşbәxtsәn, Tәranә müәllimә. Ona görә xoşbәxtsәn
ki, gәnc nәslin tәlim-tәrbiyәsinә hәsr etdiyin ömür sonsuzdur. Çünki
müәllim ömrü bitmir, tükәnmir. O, şagirdlәrinin ömründә davam edir.
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
4 oktyabr 1986-сı il, sәh.3
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ŞAGİRDLƏRİN SEVİMLİSİ
– Şagirdlәrinizin sizә qarşı mәhәbbәtinin sirri nәdәdir? Axı, riyaziyyat kimi çәtin bir fәnni şagirdlәrә sevdirmәk, üstәlik onların mәhәbbәtini qazanmaq hәr müәllimә nәsib olmur...
–Ürәyimi uşaqlara verirәm. Onları özümdәn çox sevirәm!–deyә sәmimiyyәtlә dillәndi.
Nәcib peşәsinә ürәkdәn bağlanan Susilә Abbasova 18 ildir ki,
maarif cәbhәsindә çalışır. Qәlbinin hәrarәtini, gözlәrinin nurunu damla-damla şagirdlәrinin yoluna çilәyir. S.Abbasova fәnnini xüsuisi hәvәslә, tәmkinlә tәdris edir. Tükәnmәz gәnclik enerjisi ilә çalışaraq
daim arayıb-axtarır, müxtәlif mövzuların öyrәdilmәsindә yeni-yeni metod vә üsullardan istifadә edir. Әmәksevәr müәllimin sәyi gözәl nәticәlәr verir. İllәr illәrә calandıqca onun yetirmәlәri arasında riyaziyyat
müәllimlәrinin, mühәndislәrin, dәqiq elmlәr sahәsindә işlәyәn digәr
mütәxәssislәrin sayı artır. Yüksәk peşә ustalığına malik, pedaqoji mәharәti ilә fәrqlәnәn Susilә Abbasova dәfәlәrlә respublika Maarif Nazirliyinin qramotalarına layiq görülmüş, 1986-cı ildә isә “Әmәkdә
fәrqlәnmәyә görә” medalı ilә tәltif olunmuşdur.
– Müәllimliyi tәsadüfәnmi seçibsiniz, yoxsa müәyyәn bir sәbәbi vardır?
– Düzü, bu suala konkret cavab vermәkdә çәtinlik çәkirәm.
Heç vaxt unuda bilmәdiyim bir müәllimim olub – Yazgül müәllimә.
Mәktәbimizdә qadın müәllimlәr azlıq tәşkil edirdi. Yazgül müәllimә o
qәdәr gözәl, o qәdәr nәcib, o qәdәr mәdәni bir qadın idi ki, hamımız
ona valeh olmuşduq. Mәnә elә gәlirdi ki, ona bәnzәmәk üçün mütlәq
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müәllim olmaq lazımdır. Elә bu arzu-istәk bağladı mәni müәllimliyә!..
Bir dә ictimai işlәrә böyük marağım var idi. Dәrsdәn sonra birbaşa pioner otağına qaçar, tәdbirlәrin hazırlanmasında yaxından iştirak edәrdim. Mәktәbdәn ayrılmaq istәmәzdim.
Belәcә, parta arxasında cücәrәn arzular Susilәni Kirovabad
(Gәncә – M.S.) Pedaqoji İnstitutuna aparıb çıxardı. Qiyabi yolla ali
tәhsil alan gәnc qız müәllimliyә başladı. İlk gündәn qәlbәn uşaqlara,
doğma evi hesab etdiyi mәktәbә bağlandı. Hazırda S.Abbasova Masis rayonundakı (Zәngibasar rayonu – M.S.) Sayat-Nova kәnd orta
mәktәbindә işlәyir. İllәrdәn bәri taleyini bu tәhsil ocağına bağlayan
Susilә müәllimә ictimai işlәrә can yandırır, bütün sahәlәrdә fәallıqla
çalışır. Mәktәb ilk partiya tәşkilatının katibi kimi dә onun qayğıları çoxdur. Azәrbaycanlı, ermәni vә kürd balalarının tәhsil aldığı beynәlmilәl
mәktәbdә şagirdlәrin hәrbi-vәtәnpәrvәrlik vә beynәlmilәlçilik ruhunda tәrbiyә olunması partiya tәşkilatının diqqәt mәrkәzindәdir.
– Mәktәb islahatının tәlәblәri ilә әlaqәdar nә kimi tәdbirlәr hәyata keçirmisiniz?
– Bu sahәdә görülәsi işlәrimiz çoxdur. İlk növbәdә altı yaşlı
uşaqları mәktәbә cәlb etmiş, onlar üçün islahatın әsas tәlәblәrinә müvafiq şәrait yaratmışıq. Mәktәb islahatının әsas tәlәblәrindәn biri şagirdlәrin әmәyә hazırlanması, onların peşәyönümü mәsәlәsidir.
Bununla әlaqәdar olaraq VIII–X siniflәrdә oxuyan 25 şagirddәn ibarәt şagird-istehsalat briqadası tәşkil etmişik. Briqadaya mәn rәhbәrlik edirәm. Bu il 11 hektar sahә götürmüşdük. Şagirdlәrimiz hәmin
sahәni böyük hәvәslә әkib-becәrdilәr. 6 hektarda kartof, 3 hektarda
çuğundur, 2 hektarda isә kәlәm yetişdirdik. Sahәlәrdәn yüksәk keyfiyyәtli bol mәhsul topladıq. Әmәyinin bәhrәsini görәn uşaqların sevinci aşıb-daşırdı. Bir cәhәti xüsusi qeyd etmәk istәyirәm ki, әmәk
meydanı tәhsildә qabaqcıl olmayan oğlan vә qızların qabiliyyәtini dә
üzә çıxarır, onların gәlәcәk hәyat yolunun müәyyәnlәşmәsindә mühüm rol oynayır. Müşahidә etmişәm ki, dәrslәrә hazır gәlmәyәn, zәif
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oxuyan şagirdlәr belә sahәdә özlәrini intizamlı aparır, var qüvvәlәri ilә
işlәyirlәr. Briqadamızın üzvlәrindәn Rәhman Nәcәfov, Yazgül Sadıqova, Fәridә Nağıyeva, Asәf Hәsәnov, Şәlalә Ağayeva, Bahar Hüseynova nümunәvi işlәri ilә fәrqlәndilәr.
Hәr sәhәr hәvәslә mәktәbә yollanan, şagirdlәrin yığın-yığın suallarına sәbrlә cavab verәn Susilә müәllimә çәtin pedaqoji işlә yanaşı rayonun ictimai-siyasi hәyatında da fәal iştirak edir. O, kәnd
Sovetinin deputatı, Nizami kәnd Soveti İcraiyyә Komitәsinin üzvüdür.
Seçicilәrin tapşırıqlarını yerinә yetirmәk üçün var qüvvәsi ilә çalışır.
Respublika müәllimlәrinin V qurultayında böyük etimad göstәrәrәk Susilә Abbasovanı Ümumittifaq müәllimlәr qurultayına nümayәndә seçmişlәr. Bu barәdә o, hәyәcanla danışır:
– Ölkә müәllimlәrinin ali mәclisinә nümayәndә seçilmәyim mәni çox sevindirir. Әminәm ki, bir pedaqoq kimi mәni vә hәmkarlarımı
düşündürәn suallara qurultayda cavab tapacağam. Bu böyük etimadın müqabilindә isә daha yaxşı işlәmәli, yenidәnqurma dövrünün tәlәblәri ilә ayaqlaşmalıyam.
– Sәnә gәlәcәk pedaqoji fәaliyyәtindә müvәffәqiyyәtlәr arzulayırıq, Susilә!
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
3 oktyabr 1987-ci il, sәh.4
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MÜƏLLİM – MÜHAZİRƏÇİ
Ömrünün yarıdan çoxunu gәnc nәslin tәlim-tәrbiyәsinә hәsr etmiş Rza Tağıyev 36 ildir ki, xәritә önündә dayanır. 36 ildir ki, Rza müәllim әlindәki çubuğun ahәstә hәrәkәti ilә dönә-dönә “Haradan
başlanır Vәtәn” sualına cavab verir. Vәtәn torpağını qarış-qarış, diyardiyar tanıdır, sevdirir mәktәbli balalara.
1951-ci ildә Bakıda Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji İnstitutunu bitirәn R.Tağıyev mәnalı bir ömür yolu keçmişdir. Bakı şәhәrindә pedaqoji fәaliyyәtә başlayan gәnc Rza az sonra doğma Ermәnistana
qayıdır. Masis (qәdim Uluxanlı, keçmiş Zәngibasar – M.S.) rayonunun
Qaraqışlaq (sovet dövründәki – Dostluq) kәnd mәktәbindә müәllimlik edir.
Yerevan şәhәrindәki Mәşәdi Әzizbәyov adına sәkkizillik mәktәbdә dәrs dediyi illәr Rza Tağıyevin pedaqoji fәaliyyәt salnamәsindә
әsas yer tutur. Uzun illәr burada tarix-coğrafiya fәnlәrini tәdris edәn
Tağıyev yüzlәrlә oğlan vә qıza dәrin bilik vermişdir. O, mәktәblilәrin
hәyata hazırlanmasında var qüvvәsini sәrf etmişdir. Hazırda Yerevandakı 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 işlәyir. O, yalnız pedaqoji fәaliyyәtlә kifayәtlәnmәyәrәk mәktәbin ictimai hәyatında yaxından iştirak edir. Bu gün Axundov adına mәktәbdә keçirilәn elә bir tәdbir yoxdur ki, Rza müәllim
orda fәal iştirak etmәsin.
R.Tağıyev “Bilik” cәmiyyәtinin üzvüdür. Özünәmәxsus iş meto349
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du olan fәal mühazirәçini tez-tez әmәk kollektivlәrindә, zәhmәtkeşlәr
arasında görmәk olur. Mühazirә vasitәsilә tәbliğata mühüm әhәmiyyәt verәn Rza müәllim mәtbuatı müntәzәm surәtdә izlәyir, mәruzәlәrin mövzusunu әvvәlcәdәn dәqiqlәşdirir. Mövzunu konkret şәkildә yerli
şәraitlә, günün tәlәblәri ilә әlaqәlәndirdiyinә görә söhbәtlәri hәmişә
dinlәyicilәrә xoş tәsir bağışlayır. Mәruzәlәrә hazırlaşarkәn pedaqoji
tәcrübәsindәn dә geniş istifadә edәn R.Tağıyev valideynlәr qarşısında çıxış edәrkәn gәnclәrin hәrbi-vәtәnpәrvәrlik, beynәlmilәlçilik ruhunda tәrbiyә olunması üçün gәrәkli tövsiyәlәr verir.
Rza müәllim hәm dә gözәl ailә başçısıdır. Hәyat yoldaşı Tamaranın, qızı Tamellanın da pedaqoji tәhsillәri var. Müstәqil hәyata qәdәm qoymuş Tamella atasının yolunu tutub – müәllimdir, musiqi dәrsi
tәdris edir. Oğulları Ramiq Moskvada ali tәhsil alır, Namiq isә ordu sıralarında xidmәt edir. Krasnoyarsk diyarından tez-tez әsgәr Namiqin
xoş sәdası gәlir.
Rza müәllim deyir:
– Müәllimlik şәrәfli peşәdir. Dәrs dediyimiz hәr bir şagird bizә
doğma övladımız qәdәr әzizdir. Hәr dәfә müәllimlәr otağından jurnal
әlindә çıxan dünәnki şagirdlәrim Nailә Әliyevanı (fizika müәllimi), Roza Zeynalovanı (dil-әdәbiyyat müәllimi) gördükcә fәrәhim yerә-göyә
sığmır. Bu gün biz eyni kollektivdә, çiyin-çiyinә işlәyirik. Bundan böyük sevinc, mükafat nә ola bilәr?!
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
26 mart 1987-ci il, sәh.3
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SABAHIN SORAĞINDA
Son zәng günü Yerevandakı M.F.Axundov adına 9 nömrәli orta mәktәbin dәhlizindә sәfәrbәredici şüarlar diqqәti cәlb edir: “İyunun
1-i imtahanların birinci günüdür”, “İmtahanlardan “4” vә “5” qiymәtlәr almağa çalışın!”. Bu şüarlar şagirdlәri dәrin biliklәrә yiyәlәnmәyә
çağırır. Mәslәhәt saatları cәdvәli dә mәktәbdә gedәn qaynar işdәn
xәbәr verir. Burada işlәyәn müәllimlәrin әksәriyyәti ali tәhsillidir. Dәrslәr kabinet üsulu ilә tәdris olunur, zәngin laboratoriya, emalatxana, kitabxana vardır. Tәhsilin mәzmununa, onun ideya-nәzәri tәmayülünün
güclәndirilmәsinә qayğı artırılmışdır.
Hәyatın astanasında duran onuncularla söhbәt etdik, onların
rәngarәng arzular dünyasına düşdük.
Kәmalә Mirzәyeva – Universitetin filologiya fakültәsinә qәbul
olunmaq arzusundayam. Bәdii kitabları sevirәm.
Elşad Hәsәnov – Politexnik institutunda oxumaq istәyirәm. Mühәndis olmaq hәsrәtindәyәm.
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.
Rahib Rüstәmov – Uşaqlıqdan atama iş zamanı tamaşa edәndә böyük zövq almışam. Mәn dә atam kimi tәmirçi olmaq istәyirәm.
Qönçә Mәmmәdova – Dәrziyә hörmәtim var. Biçib-tikmәyә çox
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hәvәsliyәm. Әmәk meydanı mәnim yolumu gözlәyir.
Nәhayәt, şagirdlәrin illәrdәn bәri hәsrәtlә, hәvәslә gözlәdiklәri
son zәngin sәsi eşidildi. Bu zәngin sәsindә çağırış – sabahın sorağında olan gәnclәri işlәmәyә, oxumağa, yaratmağa, qorumağa sәslәyәn
çağırış vardı. Mәktәbin direktoru Adil Süleymanov onunculara imtahanlarda müvәffәqiyyәt, hәyatda cansağlığı arzuladı. Müәllimlәrdәn
Mәmmәd Süleymanov, Süsәn Mirzәyeva, Zeynәb Nağıyeva, Nәcibә
Hәsәnova vә başqaları öz doğma övladları kimi sevdiklәri mәzunlara
uğurlar dilәdilәr.
X sinif şagirdlәri Kәmalә Mirzәyeva vә Solmaz Mәmmәdova çıxış edәrәk bildirdilәr ki, doğma mәktәbdәn ayrılsaq da, hәmişә ürәyimiz burada olacaq, tәlim-tәrbiyәmizdә әmәk sәrf etmiş müәllimlәrimizi
heç vaxt unutmayacağıq.
Hәyәcandan doğan bir anlıq sükutu salona daxil olan birincilәrin hay-küylü addım sәslәri pozdu. Üz-gözündәn sevinc yağan körpәlәr әllәrindәki çiçәk dәstәlәrini onunculara tәqdim etdilәr.
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
28 may 1983-cü il, sәh.4
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AL BAYRAQ DALĞALANIR
Mәktәbli yayı davam edir. Zümrüd meşәlәrin qoynunda, sәfalı
dağların döşündә yerlәşәn pioner düşәrgәlәri üzәrindә yenә dә al
bayraq dalğalanır. Hәr tәrәfdә uşaqların şәn qәhqәhәlәri eşidilir. Minlәrlә fәhlә, kәndli, ziyalı balası düşәrgәlәrdә dincәlir, mәnalı istirahәt
edir. Respublikamızda stasionar pioner düşәrgәlәri ilә yanaşı, şәhәrtipli düşәrgәlәr, әmәk vә istirahәt düşәrgәlәri dә fәaliyyәt göstәrir.
Vardenis rayonunun (qәdim Göyçә mahalı – M.S.) Kiçik Mәzrә kәndindәki düşәrgә dә belәlәrindәndir.
***
- Drujina, düzlәn! Farağat! Manqa başçıları raporta!
Raport verәnlәrin sәsi cingildәyir. Tәbillәr sәslәnir. Pioner şeypurunun sәdaları altında al bayraq qaldırılır. Qaynar hәyatla çağlayan
düşәrgә günlәrindәn biri başlayır...
Kiçik Mәzrәdәki әmәk vә istirahәt düşәrgәsi M.P.Vaqif adına orta mәktәbin nәzdindә yerlәşir. Mәktәbin idman zalı vә meydançası, kitabxana vә emalatxanası uşaqların ixtiyarına verilmişdir. Pioner vә
mәktәblilәrin mәnalı istirahәti üçün düşәrgәdә mövsümә mütәşәkkil
başlanmışdır. Tәdbirlәr proqramı rәngarәngdir. Burada yuxarı sinif şagirdlәri istirahәt etmәklә yanaşı, hәm dә kolxoz әmәkçilәrinә yaxından
kömәklik göstәrirlәr. Bu il düşәrgәdә istirahәt edәn pioner vә komsomolçular kolxozun 6 hektar çuğundur sahәsini becәrmәyi, 200 hektar
sahәnin otunu toplamağı öhdәyә götürmüşlәr. Әmәk saatlarında
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mәktәblilәr qarğıdalı, çuğundur becәrir, tütünün alağını vurur, sahәlәrin daşını tәmizlәyirlәr.
Düşәrgәdә hәr növbәnin sonunda “Mәnim әmәyim respublikanın әmәyinә qovuşur” devizi altında kolxozda görülmüş işlәri yekunlaşdıran toplantı keçirilir. Birinci növbәnin qabaqcılları - Müşfiqә
İbrahimova, Rita Musayeva, Qurbani Nәcәfov, Yaşar Rüstәmov, Valya Mәmmәdova vә başqaları düşәrgә rәhbәrliyi tәrәfindәn qramota
almışlar.
İstirahәt saatlarında düşәrgәdә maraqlı, rәngarәng tәdbirlәr
keçirilir. Söhbәt zamanı qızlar vә oğlanlar maraqlı keçәn yay istirahәtindәn danışdılar.
Leyla Mәmmәdova: Düşәrgәdә keçәn günlәrimiz unudulmazdır. Mәnә әn çox xoş gәlәn tәdbirlәr tematik sәhәrciklәr, viktorinalar,
bir dә kitab müzakirәlәridir.
İsmayıl İbrahimov: Әmәk qabaqcıllarından sağıcı Kövsәr Quliyeva vә Qırmızı Әmәk Bayrağı ordenli Hәmid Zeynalovla görüşümüz
çox sәmәrәli oldu.
Elşәn Әlәsgәrov: Dostluq, beynәlmilәlçilik, hәrbi vәtәnpәrvәrlik mövzusunda keçirdiyimiz söhbәtlәr mәni daha çox maraqlandırır.
Tamara Hüseynova: Ekskursiyalar әn çox xoşuma gәlәn tәdbirlәrdәndir. Belә tәdbirlәr zamanı yoldaşlarımızı daha yaxından tanıyır,
bir-birimizin xasiyyәtinә bәlәd oluruq.
Aşıqlar yurdu Göyçә mahalında poetik sözә mәhәbbәt sonsuzdur, tükәnmәzdir. Düşәrgәdә şeir gecәlәrindә tez-tez Aşıq Alının, Aşıq
Әlәsgәrin incә ruhlu qoşmaları sәslәnir. S.Vurğunun, B.Vahabzadәnin
müdrik poeziyası, V.Mayakovskinin mübariz şeirlәri qәlblәri fәth edir.
Şeir deyәnlәr arasında Svetlana Qasımova xüsusilә fәrqlәnir.
Konsertlәrdә balaca Zaurun oxuduğu mәktәbli mahnıları qәlb
oxşayır. Validә Nәcәfovanın ifasında “Qәşәngdir”, “Ceyran” mahnıları
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hәrarәtlә qarşılanır. Xaqani Rzayev gitaranı, Natiq Abdullayev qarmonu mәharәtlә dillәndirir.
Düşәrgәdә dil-әdәbiyyat müәllimi Mәşdi Sadıqovla nәğmә müәllimi Akif Binnәtovun rәhbәrliyi altında sәhnәciklәr hazırlanır. Mәktәblilәr M.F.Axundovun “Hacı Qara” pyesindәn parçaları sәhnәlәşdirmişlәr.
Uğurla oynanılan tamaşa alqışlarla qarşılanmışdır. Sonra S.Vurğunun
“Vaqif” pyesindәn hazırlanmış parçalar göstәrilmişdir.
Müәllimlәrlә söhbәt etdik. Bәdәn tәrbiyәsi müәllimi Әkraf Hümmәtov dedi:
- Uşaqlara әn çox xoş gәlәn idman yarışlarıdır. Yarışlarımız
“Ümid startları” adlanır. Qaliblәrә xatirә hәdiyyәlәri verilir. Şahmat yarışlarının qalibi Vüqar Hüseynov mükafatlandırılmışdır.
Düşәrgә rәisi Bahar İsmayılova dedi ki, hәr il mövsüm әrzindә
düşәrgәmizdә 200 nәfәr pioner dincәlir. Kolxoz hәmkarlar tәşkilatının
hesabına hәr gün uşaqlara pulsuz yemәk verilir. Valideyn komitәsinin
üzvlәri, deputatlar vә kәnd sovetinin sәdri ilә birlikdә düşәrgәdә vaxtaşırı yoxlamalar keçiririk. Dәstә rәhbәrlәri Zinaida Tatarintsevanın vә
Zakir Mustafayevin iş planları tәdbirlәrlә zәngindir. Çalışırıq ki, düşәrgә günlәri mәktәblilәrin xatirәlәrindә әn çox yadda qalan sәhifә olsun.
- 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

355

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

GÜNÜN TƏLƏBLƏRİ
SƏVİYYƏSİNƏ*
Hәyat durmadan inkişaf edir, adamların hәyat tәrzi gündәn-günә yaxşılaşır. Bu gün kәnd zәhmәtkeşi teatra, kinoya, konsertә, idmana böyük maraq göstәrir, asudә vaxtını daha sәmәrәli keçirmәk
istәyir. Bütün bunlar kәnd yerlәrindәki mәdәniyyәt ocaqları qarşısında yüksәk tәlәblәr qoyur. Әhalinin mәdәni istirahәtinin tәşkili, asudә
vaxta diqqәt vә qayğı bu gün ölkәmizdә bütün tәşkilatların fikrini mәşğul edәn aktual mәsәlәdir. Lakin faktlardan göründüyü kimi, yerlәrdә
bu haqlı vә prinsipial tәnqiddәn çox lәng nәticә çıxarırlar.
Ardanışda vә Cildә (qәdim Göyçә mahalı, sovet dövründәki
Krasnoselo rayonunun kәndlәri – M.S.) klublarda aparılan iş, әhalinin
mәdәni tәrbiyәsi, asudә vaxtının tәşkili xeyli yaxşı sәviyyәdәdir. Ardanış kәndindәki xalq çalğı alәtlәri ansamblının, dram dәrnәyinin sorağı qonşu kәndlәrә dә çatıb. Ustalıqla hazırlanmış teatr tamaşaları
әhalinin rәğbәtini qazanır. Kәnddә idmanın inkişafına da geniş yer verilir. İdman metodisti Әli Abdullayevin bilavasitә rәhbәrliyi vә tәşki*Yazı ixtisarla verilir.
Qeyd: 1986-cı ildә Krasnoselo Rayon Partiya Komitәsinin tәlimatçısı İradә
Hacıyeva vә Rayon İcraiyyә Komitәsi mәdәniyyәt şöbәsinin müdiri H.K. ilә birgә
keçirdiyimiz hәmin reyddәn bәzi qeydlәri bu kitaba daxil etmәkdәn mәqsәdimiz
sovet hakimiyyәtinin son illәrindә Ermәnistandakı Azәrbaycan kәndlәrinin vәziyyәti
barәdә tarixi mәlumatları nәsillәrә ötürmәkdir.
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latçılığı sayәsindә şahmat, futbol vә voleybol yarışları keçirilir. Bu yarışlar öz әtrafında xeyli hәvәskarı birlәşdirir. Rayon icraiyyә komitәsi
mәdәniyyәt şöbәsinin müdiri H.K. da qeyd etdi ki, Ardanışda mәdәniyyәt işi, asudә vaxta qayğı rayon miqyasında yüksәk sәviyyәdәdir.
Ağbulaq sovxozu rayonun iri tәsәrrüfatlarındandır. Sovxozun
gәliri ildәn-ilә artsa da, kәndin mәdәni simasında dәyişiklik nәzәrә
çarpmır. Mәdәniyyәt ocağını – klub-kitabxananın yerlәşdiyi binanı mәdәniyyәt obyekti adlandırmaq düzgün olmazdı. Burada asudә vaxtı
sәmәrәli keçirmәk üçün heç bir şәrait yoxdur. Kino salonu yazın isti
günündә buzxananı andırırdı. Bәs qışda burada necә otururlar? Yalnız kino verilәn axşamlar bir-iki saatlığa yandırılan soba buranı necә
qızdıra bilәr? Kәnd әhalisinin әn çox asudә vaxta malik olduğu qış aylarında bu soyuq salona kim gәlәr vә burada necә tәdbir keçirmәk
olar? Klub yerlәşәn otaqda ikicә palçıqlı stuldan vә şkaf adlandırılan
әşyadan başqa heç nә görmәdik. Asudә vaxtlarını yalnız nәrd vә domino oynamağa sәrf edәnlәr klubda sәmәrәli istirahәt üçün heç bir
şәrait olmamasından, tәdbirlәrin yeknәsәkliyindәn bolluca gileylәndilәr. Binanın sonuncu dәfә nә vaxt tәmir edildiyini heç kәs yadına sala bilmәdi. Klubda fәaliyyәt göstәrәn yeganә dәrnәk bәdii özfәaliyyәt
– mahnı dәrnәyidir ki, onun da cәmi doqquzca nәfәr üzvü vardır. 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.
Toxluca kәnd klubunda sәliqә-sahman diqqәti cәlb edirdi.
“Onlar Vәtәnә xidmәt etmişlәr”, “İdman vә gözәllik”, “Mülki müdafiә”
guşәlәri, tennis stollarının әtrafı çoxadamlı idi. Hiss olunurdu ki, burada tәnqiddәn nәticә çıxararaq klubun istirahәt guşәsinә çevrilmәsi
sahәsindә müәyyәn iş görmüşlәr. Lakin... Nöqsanlar hәlә dә çoxdur.
Kino salonu sınıq-salxaq stullarla doludur. Sovxoz rәhbәrliyinin laqeyd
münasibәti üzündәn rayonda Toxluca klubu üçün ayrılmış 200 stul
hәlә dә öz ünvanına çatmayıb. Klub binasının әtrafının abadlaş357
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dırılması da hәlә ki, yada düşmür. Klubda fәaliyyәt göstәrәn dәrnәklәr azlıq tәşkil edir, kәnd әhalisinin maraq dairәsini әhatә edә bilmir.
Şәkil çәkmәyә hәvәsi vә qabiliyyәti olanlar çoxluq tәşkil etdiyi halda,
klubda rәsm dәrnәyi yoxdur. Bu barәdә düşünmәk lazımdır.
Gölkәnd klubunda oturmağa stul yoxdur. Köhnәlәr sıradan çıxıb, yenilәr isә müәyyәn hissәciklәrin çatışmaması üzündәn quraşdırılmayıb. Görәsәn, tamaşaçılar kinoya ayaqüstәmi baxacaqlar? Kim
vә nә zaman tapıb gәtirәcәk hәmin hissәciklәri?
Әmirxeyir kәnd klubunda heç bir çalğı alәti yoxdur. Alәtsiz özfәaliyyәt dәrnәyi tәşkil etmәk mümkündürmü?
Bәryabad kәndindә klub binası qәza vәziyyәtindәdir. Әvvәla,
klub adlanan tikilinin yolu belә yoxdur. Camaat çayın kәnarındakı ensiz cığırdan çәtinliklә keçir. Yaz aylarında çayın suyu qalxanda isә kluba bu yolla getmәk qeyri-mümkün olur. Binanın namünasibliyi az imiş
kimi salonda zibil dizә çıxırdı. Aylarla kluba qәdәm basmayan xidmәtçi görünür, uçuq tavanın altında qalmaqdan qorxur. Amma hәr ay maaş cәdvәlinә cәsarәtlә qol çәkir.
Klubun yenidәnqurmaya, әsaslı tәmirә ehtiyacı vardır. Avadanlıqsız, yarıuçuq binada yerlәşәn klubda, şәxsi evin zirzәmisindә yerlәşәn kitabxanada hansı mәdәni tәdbirdәn söz açmaq olar? Yaxşı
olmazmı ki, sovetlik Bәryabadda klub-kitabxana üçün yeni bir bina inşa edilmәsi barәdә tәşәbbüs göstәrә. Vaxtı çatmış bu mәsәlә ilә mәşğul olmaq lazımdır.
Çaykәnd klubunda isә vәziyyәt tamamilә başqa şәkildәdir. Burada mәdәni tәdbirlәr arabir kino göstәrmәklә mәhdudlaşır. Klub müdiri Etibar Kәrimovun dediyinә görә, dram dәrnәyi mәşqlәrә axşamlar
kino seansı qurtardıqdan sonra başlayır. Bu nә dәrәcәdә inandırıcıdır? Gecә saat 22.00-dan sonra keçirilәn mәşqә kimlәr gәlәr?
Meşәkәnd klubu yenicә tәmir olunmuşdur. Salona 50 әdәd tәzә yumşaq stul düzülmüşdür. Lakin burada da qarmondan savayı heç
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bir çalğı alәti yoxdur. Klub müdiri Gülnaz Sәrdarova gәncdir, tәcrübәsizdir, bacarıqlı vә işbilәn yoldaşların kömәyinә, dәyәrli mәslәhәtlәrinә ciddi ehtiyac duyur. Meşәkәnddә klub işi çox primitiv şәkildә tәşkil
edilib, işçilәr müxtәlif siyasi kampaniyalara dair mühazirә vә mәruzәlәr oxumaqdan başqa heç nә etmirlәr. İş planı düzgün tәrtib edilmir,
burada konkretlik, dәqiqlik çatışmır.
Ümumiyyәtlә, Krasnoselo rayonunda klub vә kitabxanalara cәlb
olunanların sayı respublikanın orta göstәricisindәn aşağıdır. Ötәn il
rayonda sosial-mәdәni tәdbirlәr üçün ayrılmış 230 min manat vәsaitin yalnız 57 min 500 manatından (sovet rublu nәzәrdә tutulur – M.S.)
istifadә olunmuşdur. Tәsәrrüfat rәhbәrlәri, müvafiq kәnd sovetlәri
klub-kitabxana binalarının tәmir olunmasına laqeyd yanaşırlar. Son on
ildә 11 kәnddә klub binaları qәtiyyәn tәmir olunmamışdır. Rayonun
mәdәniyyәt ocaqlarından yalnız altısının binasında qızdırıcı sistem vardır. Sobalar vasitәsilә qızdırılan binalarsa kәnd Sovetlәrinin, ilk partiya tәşkilatlarının zәif nәzarәti sayәsindә kifayәt qәdәr yanacaqla
tәmin olunmur. 1985-ci ildә rayon klubları üçün 105 min manatlıq avadanlıq, müxtәlif әşyalar, alәtlәr alınmışdır. Lakin hәlә dә klublarda bu
sahәdә ciddi kәsir vardır.
Mәdәniyyәt ocaqlarında işlәyәn kadrların seçilmәsi, buraya bacarıqlı, istedadlı, hәvәskar şәxslәrin cәlb edilmәsi dә vacib mәsәlәdir.
Klubların işi yenilikçilik, tәşәbbüskarlıq ruhunda qurulmalıdır. Dәrnәklәrin işindә zәhmәtkeşlәrin fәal iştirakına nail olmaq, estetik tәrbiyәnin, әdәbiyyat vә idmanın tәbliği sәviyyәsinin yüksәlmәsinә ciddi
diqqәt yetirmәk lazımdır. Zәhmәtkeşlәrin sosial sәrvәt olan asudә
vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәsi aktual mәsәlәdir vә bu mәsәlә hamını narahat etmәlidir.
“Sovet Ermәnistanı” qәzeti
3 iyun 1986-cı il, sәh.4
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TƏLƏBƏLİK İLLƏRİ*
Yenә qızılı payız öz qanadlarını ana tәbiәtin üzәrinә gәrib. Әtraf mühit libasını dәyişib, ağacların “yarpaq-yarpaq pıçıltısı” başlayıb.
Ömür-günümüz yeni bir dövrә – şıltaq payız günlәrinә qәdәm basıb... Bu günlәrin neçә vaxtdan bәri yol gözlәyәnlәrinin – tәlәbә
gәnclәrin bayramı başlayıb. Ali mәktәblәrin, tәdris ocaqlarının qapısı
taybatay açılıb. Gәnc oğlan vә qızlar öz doğma evlәrindәn daha doğma olan elm vә bilik mәrkәzlәrinә, auditoriyalara qayıdıblar. Romantika ilә dolu tәlәbәlik illәrinin yeni sәhifәlәri vәrәqlәnmәyә başlayıb...
***
K.Marks adına Qırmızı Әmәk Bayrağı ordenli Yerevan Politexnik İnstitutu respublikanın böyük vә qabaqcıl tәhsil ocaqlarından biridir. Burada minlәrlә gәnc tәhsil alır, elm vә bilik öyrәnir. İnstitutun
hәyәtindә bir qrup gәnc diqqәtimizi cәlb etdi. Onlar Azәrbaycan dilindә nә barәdәsә qızğın mübahisә edirdilәr. Öyrәndik ki, bu gәnclәr günәşli Azәrbaycandandırlar. Odlar yurdunun dilbәr guşәlәrindәn –
Ağdamdan, Şәkidәn, Astaradan, Qazaxdan... olan bu gәnclәr institutun mexanika fakültәsindә oxuyurlar.
Fakültәnin dekanı M.V. dedi:
– Bir ali mәktәbdә bütün sahәlәr üzrә mütәxәssislәr hazırlamaq üçün ixtisaslı kadrlar, praktik mәşğәlә obyektlәri olmadığından

* Mәqalәnin hәmmüәllifi Mirzә Yusifovdur.
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1981-ci dәrs ilindәn etibarәn kooperativ qәbul üsuluna müraciәt olunmuşdur. Bu üsula әsasәn, qardaş Azәrbaycan vә Cürcüstan respublikalarının hәr birindәn on nәfәr abituriyent eksperiment yolu ilә qәbul
imtahanlarını verdikdәn sonra bizim fakültәyә göndәrilir. Qәbul zamanı hәmin abituriyentlәrin rus dilini yaxşı bilmәsi vә texniki fәnlәrdәn
hazırlıqlı olması әsas götürülür. Üçüncü kursdan hәmin tәlәbәlәrin
kosmik cihazlar üzrә mühәndis-konstruktor vә maşınqayırmada keyfiyyәtә nәzarәtin avtomatlaşdırılması üzrә mühәndis-mexanik hazırlayan sahәlәr üzrә ixtisaslaşması başlayır. Fakültәdә tәlәbәlәrdәn ibarәt
beynәlmilәl qruplar yaradılır. Bu cür qrupların tәşkili hәm qardaş xalqların övladlarının bir-birinin dilini, adәt-әnәnәsini öyrәnmәk, hәm dә
tәlim prosesindә orta sәviyyәni tәmin etmәk baxımından olduqca yaxşı nәticәlәr verir...
Doğrudan da, institutda olduğumuz vaxt istәr tәlәbәlәrlә, istәrsә müәllim-professor heyәti ilә olan söhbәtlәrimizdә fakültә dekanının dediklәrinin şahidi olduq.
İbad Teymurov üçüncü kurs tәlәbәsidir. Yerevan Politexnik
İnstitutuna ilk әrizә verәnlәrdәn, azәrbaycanlı tәlәbәlәrin ilk pionerlәrindәndir. Öz dәrin biliyi, sәmimiyyәti ilә qrup yoldaşlarının, müәllimlәrin rәğbәtini qazanıb. Fakültә komsomol vә hәmkarlar
tәşki 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 qoruyur.
İbadın kurs yoldaşı Elxan Mehdiyev barәdә dә yalnız xoş sözlәr eşitdik. Müәllimlәri bildirdilәr ki, Elxan istedadlı tәlәbәdir, әla qiymәtlәrlә oxuyur. İnstitutun tәlәbә elmi cәmiyyәtinin fәal üzvüdür.
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İndiyәdәk müxtәlif sәpkilәrdә maraqlı axtarışlar aparıb. Hazırda “Kepler qanunları vә ümumdünya cazibә qanunu” mövzusunda elmi iş üzәrindә çalışır. Azәrbaycanlı tәlәbәnin dәrin biliyi, yüksәk çalışqanlığı
gözәl ümidlәr doğurur.
Xatirә Hacıyeva sәfalı Şәkidә boya-başa çatıb:
– 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.
Hәmin gün birinci kurs tәlәbәlәrinin – Mehdi, Namiq, Yunis vә
başqalarının demәyә daha çox sözlәri var idi. Axı, cәmisi bir neçә hәftәdir ki, onlar öz arzularına çatmış, adlarının yanına yeni bir ad – tәlәbә adı yazmışlar. Qarşıda onları biliklәr alәminә maraqlı “sәyahәtlәr”,
neçә-neçә yuxusuz gecәlәrin bәhrәsi olacaq sevinc, fәrәh dolu günlәr gözlәyir.
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:
– Tәlәbәyik, tәlәbә... Doğrusunu deyim ki, bir vaxtlar bu adın
oduna çox yanmışam, özüm üçün әn yüksәk zirvә hesab etmişәm tәlәbәliyi. İndi budur, sovet Konstitusiyasının biz gәnclәrә verdiyi tәhsil
hüququ nәticәsindә öz arzuma çatmışam. Biz azәrbaycanlı tәlәbәlәr
üçün böyük fәxrdir ki, respublikamızın adını onun hüdudlarından kәnarda tәmsil edirik. Әlbәttә, qarşıda çәtin imtahanlar, ciddi sınaqlar
gözlәyir bizi. Lakin biz – birinci kurs tәlәbәlәri möhkәm biliyimizә, yuxarı kurs yoldaşlarımızın qardaşlıq kömәyinә, fәnn müәllimlәrimizin
tәlәbkarlığı vә sәmimiyyәtinә bel bağlayaraq bu sınaqlardan alnıaçıq362
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gülәrüz çıxacağımıza şübhә etmirik.
Oxuduğum qrupda mehriban vә qayğıkeş yoldaşlar çoxdur –
Manuka, Vaxtanq mәnim yaxın dostlarımdır. Biz dәrslәrә birlikdә hazırlaşır, boş vaxtlarımızı birlikdә keçiririk. Yataqxanada üçüncü otaq
yoldaşımızı gürcü tәlәbәlәrdәn seçmişik.
***
Zeytunda bir ünvan var. Bu ünvanda yalnız vә yalnız gәnclәr
yaşayır. Hәr axşam tәlәbә şәhәrciyi adlanan hәmin ünvandan gitaranın sehrli tellәrindәn qopan “Yanıq Kәrәmi”, “Sona bülbüllәr”, “Dalğalar” әtrafa yayılır, hәzin Azәrbaycan musiqisi neçә-neçә ürәklәri
әfsunlayır, riqqәtә gәtirir...
“İllәr quş qanadlıdır”,– deyiblәr. Günlәr ötәcәk, elә bir vaxt gәlib çatacaqdır ki, onların adları yanına yeni adlar – alim, müәllim, mühәndis, konstruktor yazılacaq. Tәlәbә adı öz ömrünü başa vursa da,
tәlәbәlik illәrinin qәlblәrdә oyatdığı kövrәk xatirәlәr heç vaxt unudulmayacaq, yaddan çıxmayacaqdır.
“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”
İrәvan şәhәrindә, ziyalı ailәsindә dünyaya göz açıb. İxtisası filoloq, peşәsi jurnalistdir. Mәnsur şeirlәr yazır. Azәrbaycan EA-nın Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun
dissertantıdır. Jurnalist fәaliyyәtinә “Sovet Ermәnistanı” qәzetindәn başlayıb. Taleyindәn qaçqınlıq faciәsi keçib. “Azәrbaycan qadını” jurnalında, Azәrbaycan Bәdii Tәrcümә vә
Әdәbi Әlaqәlәr Mәrkәzindә çalışıb. “Yurddaş”qәzetinin әsasını qoyanlardan biridir. İllәrlә sıx әmәkdaşlıq etdiyi, çalışdığı
Azәrbaycan radiosunda populyar verilişlәrdәn sayılan “Qız
qardaşım” radio toplusunun yaradıcısı vә aparıcısıdır. Hazırda Azәrbaycan Milli Televiziyasının “Xәbәrlәr” baş redaksiyasında çalışır. Parlament müxbiri kimi televiziya şәrhçisi
mәharәtinә görә Az.KİVİ Hİ-nin tәqdimatıyla respublika
Mәtbuat Fondunun Fәxri fәrmanı ilә tәltif olunub.
– Mәnzәrә xanım, köhnә iş yoldaşı kimi çoxdandır görüşüb söhbәt etmәmişik. Buna baxmayaraq, içәri girәn kimi
vaxt qıtlığından şikayәtlәndiniz. Yәni işiniz o qәdәr çox olur
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ki, dostlarla hәrdәnbir söhbәt etmәyә dә vaxt tapmırsınız?
– Bәxtiyar müәllim, yaxşı bilirsiniz ki, bu, insanın özünü özündәn alan sәnәtdir. Bәlkә elә peşәmizin xoşbәxtliyi dә bundadır, bәdbәxtliyi dә. Fakt budur ki, әsl jurnalistin özü üçün yaşamaq imkanı
yoxdur. Yәni o, yalnız sәnәt üçün yaşayır, adi bir mәqalә, reportaj hazırlayıb ortaya çıxaranadәk günlәrlә axtarışda olur. Gәrәk sәnәtkar
özü-özünü tәkrarlamaya. Hәr hansı formada özünütәkrarlama jurnalist üçün ölüm demәkdir. Ona görә dә hәmişә axtarış aparır, müxtәlif
sahәlәrdә qәlәmini sınamalı olursan. Belәliklә saatlar günlәrә, günlәr
aylara calanır, bir dә ayılıb görürsәn ki, köhnә dostlardan xeyli uzaq
düşmüsәn.
– Siz daha çox hansı mövzuda yazmağı xoşlayırsınız?
– Siyasәt. Mәn uzun illәr ideologiya, mәdәniyyәt vә publisistika sahәlәrindә çalışmışam. Hәrdәnbir dә iqtisadiyyatdan yazmışam.
Siyasәtә isә hәtta siyasәtdәn yazmaq qadağan olunduğu vaxtlarda
da toxunmağa çalışmışam. Çünki elm dә, maarif dә, mәdәniyyәt dә
qlobal baxımdan yanaşanda siyasәtin tәrkib hissәlәridir.
– Mәnzәrә xanım, bәdnam Dağlıq Qarabağ hәrәkatı
başlanan vaxtlar ermәnilәr tәrәfindәn tәqib vә tәhqirlәrә,
ölüm vә işgәncәlәrә mәruz qaldığımız anları xatırlatmaq istәmәzdim. Ancaq mәsәlә ondadır ki, kәnd yerlәrindә ermәnilәrlә azәrbaycanlılar bir-birini yaxından tanıdığından
üz-üzdәn utanırdı. Biri qorxur, biri çәkinir, bәzilәri isә bizә
“hörmәt edirdi”. Amma şәhәrdә belә deyildi. Siz Yerevanda
yaşayırdınız, azәrbaycanlı olduğunuzu da bilirdilәr...
– Bәli, o illәrdә başımız çox müsibәtlәr çәkib. Amma buna baxmayaraq mәn öz işimdә idim. Yerevanda işlәyir, Bakıya lazımi informasiyanı ötürür, bәzәn vacib bildiyim sәnәdlәri şәxsәn özüm gәtirib o
vaxtkı Azәrbaycan KP MK-ya tәqdim edirdim. Yadınızdadırsa, hәtta bir
dәfә redaksiyadan çıxanda – “Zvartnos” aeroportu әlә keçirilәn gün,
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yәni 5 iyul 1988-ci ildә mәni öldürmәk dә istәdilәr.
– Bәli. Onda mәn dә aeroporta gedirdim. “Sovet Ermәnistanı” üçün Bakıdan göndәrilәn materialı götürmәli idim.
– Hәmin vaxt әgәr özümü bir qәdәr itirsәydim, elә oradaca öldürәcәkdilәr. Ermәnicә tәmiz danışırdım, o qәdәr cәsarәtlә cavab verdim ki... Onlar fikirlәşdilәr bәlkә sәhv salıblar...
– Bәs Sizi nişan verәn kim idi?
– Bizim nәşriyyatda, mәtbәәdә işlәyәn bir ermәni qızı. Sonradan hәtta Ermәnistan KP MK-nın nümayәndәsinin iştirakı ilә redaksiyamızın yığıncağı sәviyyәsindә dә hәmin mәsәlә müzakirә olundu.
Amma üstünü açıb-ağartmamağı mәslәhәt bildilәr. Nә isә.
Bir dәfә şәhәrdә Qarabağın Ermәnistana birlәşdirilmәsi üçün
imza toplandığını gördüm. Hәmin sәnәdlәri Moskvaya göndәrәcәkdilәr. Qarabağ komitәsinin üzvlәrinә özümü ermәni kimi tәqdim edib
dedim ki, bunlardan verin aparım qocalara, evdәn bayıra çıxa bilmәyәnlәrә dә imzalatdırım. Vә hәmin sәnәdlәrdәn – sәsvermә blanklarından bir neçә nüsxә alıb göndәrdim Bakıya, Vәzirova çatdırdılar.
Blankları verәndә ermәnilәr mәndәn sәnәdlәrimi istәdilәr. Dedim ki,
yanımda heç bir sәnәd yoxdur. Halbuki çantamı açsaydılar vәsiqәmdәn tutmuş pasportumadәk hamısı oradaydı. Bundan sonra ünvanımı
vә telefonumu soruşub öz yanlarında qeyd etdilәr. Özgә bir ünvan dedim. Tәsadüfәn, mәni sorğu-suala tutan oğlanlardan biri hәmin mәhәllәnin sakini çıxdı. İnanın ki, az qala ürәyim qırılıb ayaqlarımın altına
düşdü. Hәmin mәhәllәni yaxşı tanıdığımdan çox inandırıcı şәkildә bir
az aralıda yaşadığımı bildirib vәziyyәtdәn çıxdım.
Hәlә Sumqayıt hadisәsindәn әvvәl ermәni ümummilli hәrәkatının lideri Paruyr Hayrikyan mәnә mәktubla “Ermәni vә Azәrbaycan
xalqlarına çağırış”larını göndәrmişdi. (Ermәni mәtbuatında da arabir
çıxış etdiyimdәn imzamı tanıyırdılar). Çağırışda Moskvanın tәhriki ilә
iki xalq arasında dәhşәtli bir qırğının olacağına işarә var idi. Bu sә404
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nәdlәri yığıb Bakıya, Az.KP MK-ya gәtirdim, sonra isә tәrcümә elәdim,
hәmfikirlәrimlә bәrabәr surәtlәrini çıxartdırıb Ermәnistandakı azәrbaycanlıların vәziyyәtini şәrh edәn mәktubla birgә SSRİ-nin vә bütün
müttәfiq respublikaların Ali Sovetlәrinә göndәrdik. Ümumiyyәtlә, bu
istiqamәtdә çoxlu işlәr görmüşük.
...Yerevandasa vәziyyәt get-gedә gәrginlәşirdi. Axşamlar teztez “Sovet Ermәnistanı” әmәkdaşlarının qapılarını döyür, tәhdid edirdilәr. Әvvәl elә bilirdik ki, hәmin tәqiblәr yalnız bir neçәmizә qarşı
yönәldilib. Sonradan mәlum oldu ki, bu hamımıza qarşı tәşkil olunmuş aksiyadır. Hәtta bir dәfә sahә müvәkkili evimizә gәlib xәbәrdarlıq etdi ki, heç bir şey aparmadan şәhәri tәrk et, yoxsa sәni
öldürәcәklәr. Ona dedim ki, sәn sovet milisisәn, elәmi? Dedi ki, bәli.
Dedim: mәn dә sovet vәtәndaşıyam, bir halda ki, 2 min quldurun 1
qızı öldürmәkçün hücuma keçәcәyi sәnә bәllidir, zәhmәt çәk mәnim
tәhlükәsizliyimi qoru!
Qayıtdı ki, bilirsәn, mәnim o qәdәr qüvvәm yoxdur gәlәnlәrin
qarşısını alam. Bir dә ki, sәn öldürülәndәn sonra mәnim tutulub cәzalandırılmağımın sәninçün nә әhәmiyyәti var?! Hәmin axşamın sәhәrisi şәhәr komendantına müraciәt etdim...
– Bәs bunları niyә bu günә qәdәr yazmayıbsınız, demәyibsiniz?
– Hәlә Bakıdakı 1988-ci il mitinqlәrindә mәnә dәfәlәrlә deyirdilәr ki, çıx tribunaya danış, sәnin sözün daha әsaslıdır, әlindә faktların var. Bilirsiniz, kütlә qarşısına çıxmaq böyük mәsuliyyәtdir, gәrәk
dediyin hәr kәlmәnin rezonansını düşünәsәn.
Vә bu mәsuliyyәti dәrk etdiyimdәn hәmin tәklifdәn imtina edirdim. Heç vaxt gözә girmәk, irәli çıxmaq, siyasi liderlik iddiasında olmamışam. Sadәcә, vacib saydığım işlәri görmәyi özümә borc
bilmişәm. İndi nәyә nail olmuşam, nә qәdәr xalqıma xeyir vermişәm,
ümumi işimizә kömәk etmişәm deyә bilmәrәm, amma vicdanım ra405

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

hatdır ki, vәtәnin vә millәtin taleyi hәll olunan mәqamlarda әlimi yanıma salıb oturmamışam, övladlıq borcumu yerinә yetirmәyә çalışmışam. Özü dә ölümü gözümün altına alıb o işlәri görmüşәm. Hәmin
günlәrdә o qlobal mәsәlәlәrin fonunda ölüm nәydi ki... O barәdә yazmağa gәlincә isә düşünmüşәm ki, bu mәnim taleyimdir, qismәtimdir
yaşamışam. Yazmağa nә ehtiyac var.
– Mәnzәrә xanım, deyәsәn xatirәlәr bizi çox uzaqlara
apardı. Onsuz da bugünkü qayğılarımız kifayәt qәdәrdir. Gәlin mövzunu dәyişәk. Uzun müddәtdir mәtbuatda çalışırsınız.
Bir jurnalist kimi deyә bilәrsinizmi, o vaxt işlәmәk asan idi,
yoxsa indi?
– Bilirsiniz, jurnalist üçün işlәmәk, özü dә әsl jurnalist kimi işlәmәk hәmişә çәtin olub. Çünki әvvәllәr demokratiya yox idisә dә,
jurnalistikada mәktәb var idi. Çox tәәssüf ki, söz azadlığına geniş
meydan verildiyi indiki dövrdә jurnalistika mәktәbini itirdik. O vaxtlar
nәdәn yazırsan yaz, bütün sahәlәrdә stabillәşmiş normalar var idi. Vә
sәnin yazın o normalara cavab vermәliydi. Elә bilmәyin mәn şablon
tәrәfdarıyam. Jurnalist qәlәmi әlinә alanda mәsuliyyәt hiss edirdi. İndi çoxlarında o mәsuliyyәt yoxdur. Ucuz sensasiya naminә nәdәn desәn yazırlar.
– Mәnzәrә xanım, Siz jurnalistikanın bütün mәrhәlәlәrini keçibsiniz. Yәni qәzetdә, jurnalda, radioda işlәyibsiniz vә
hazırda da televiziyada çalışırsınız. Bunlar sәnәtә bağlılıqdan
irәli gәlir, yoxsa taleyin qismәtindәn?
– Mәn jurnalistikanı lap uşaqlıqdan sevirdim. Hәmişә mәndәn
soruşanda ki, böyüyәndә kim olacaqsan, deyirdim jurnalist. Gülürdülәr ki, atasının kreslosunu әlindәn alacaq.
Yazmağa şeirlә başlamışam. Poemam da olub. Mәktәbdә divar
qәzetinә mәqalәlәr yazırdım. O ki qaldı jurnalist peşәsinә, mәncә kamil sәnәtkar olmaq üçün sahәlәrin hәr birinin spesifikasına dәrindәn,
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özü dә praktikada bәlәd olmaq vacibdir. Adicә jurnalla qәzet jurnalistikası nisbәtәn yaxın görünsә dә, aralarında böyük fәrq var. Mәn bunu “Azәrbaycan qadını” jurnalında işlәyәndә duydum. Jurnalda daha
çox problematik mәsәlәlәrә, köklü mövzulara yer ayrılmalıdır ki, 3-4
ay sonra oxucuya çatanda yazı aktuallığını itirmәsin. Qәzetdә deyilәn
söz isә bu günün sözü olmalı, operativ informasiya yükü daşımalıdır.
Radio yığcam, lakonik dili sevir. Televiziyanın isә vizual ünsiyyәt imkanları genişdir. Jurnalistikanın mәrhәlәlәrini pillә-pillә keçmәyimi sәnәt taleyimin әn böyük uğuru hesab edirәm.
– Mәncә, televiziyanın imkanları daha geniş, әhatәli olsa da, jurnalistin formalaşması üçün qәzet ilkin vә yaxşı
mәktәbdir?
– Bәli.
– Mәnzәrә xanım, elә hal olubmu ki, yazdığınız mәqalәnin vә ya kimlәsә müsahibәnin sonralar peşimançılığını çәkәsiniz?
– Qәtiyyәn.
– İstәyirsiniz bir misal çәkim. Bax bir il bundan әvvәl
televiziyada Әbülfәz Elçibәyin ideyalarını tәbliğ edir, müsahibәlәr götürürdülәr. Ә.Elçibәy yox, başqa biri olsun, fәrqi yoxdur. Televiziyada deyilәn söz sonrakı gündә yaddan çıxa
bilәr. Amma qәzetdә belә deyil. İndi qәzetdә tәriflәdiyin adamı bir dә görürsәn ki, köhnә nömrәlәrdә tәnqid edibsәn. Son
illәr belә şeylәr tez-tez olur. Sizin yaradıcılığınızda necә?
– Әgәr jurnalist obyektivdirsә, onun öz mövqeyi varsa, qәrәzsizdirsә, o heç vaxt dünәn dediyi sözdәn bu gün xәcalәt çәkmәz.
Әsas mәsәlә bundadır. Bir dә ki, jurnalistin yazısında zamanın ruhu olmalıdır. Yoxdursa, demәli o, jurnalist deyil. Oxucu da jurnalistin yazısını tәhlil edәndә ona mütlәq zaman vә mәkan kontekstindә
yanaşmalıdır. Jurnalisti, yaxud yazıçını yaşadığı dövrdәn, o tarixi şә407
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raitdәn tәcrid edib yaradıcılığına qiymәt vermәk düzgün deyil.
Jurnalist әsasәn dә ictimai-siyasi mövzulara ayıq-sayıq yanaşmalı, kor-koranә hansısa partiya vә ya şәxsiyyәtә xidmәt göstәrmәmәlidir. Onsuz da bizdә yaranan partiyaların çoxu ideologiya әtrafında
yox, şәxsiyyәt әtrafında formalaşıb. Hәmin şәxsiyyәt reytinqini itirәndә onu tәbliğ edәn jurnalist dә qalır pis vәziyyәtdә.
Mәn heç vaxt cәbhәçi olmamışam, amma AXC-nin tәrәfdarı olmuşam vә demokratik hәrәkatda ömrümün illәrini qoymuşam. Mәn
bunu necә inkar edә bilәrәm? (Halbuki bu gün çoxları inkar edir!) Bu,
mәnim hәyatımdır. Amma AXC hakimiyyәtә gәlәndәn sonra onların
kadr siyasәtini bәyәnmәmişәm vә bu nöqsanı televiziyada tәnqid
edәn birinci şәxs mәn olmuşam. Tәsәvvür edin ki, hәmin material barәdә “Gün” proqramı başlananda Prezident Aparatına mәlumat çatdırdılar vә şәxsәn Dövlәt katibi Pәnah Hüseynovun göstәrişi ilә mәnim
reportajım proqramdan çıxarıldı. Yәni demәk istәyirәm ki, AXC-yә rәğbәtim hәqiqәti demәkdә, gördüyümü yazmaqda mәnә mane ola bilmәmişdi, iqtidarda olmaları da gözümü qamaşdırmamışdı. Amma
yaltaq yazarlar var ki, adamları mәhz kreslosuna görә tәriflәyir vә yıxılana balta çalmağa birinci başlayırlar. Bir hәqiqәti iqtidardakılar xüsusilә dәrk etmәlidirlәr ki, yaltağa güvәnmәk olmaz!
– Teleşirkәtin sabiq sәdri Mәmmәd İsmayıl vaxtilә Milli
Mәclisdә çıxış edәrәk bildirdi ki, televiziya dövlәtә xidmәt
edir. Sәhv etmirәmsә, hәmin verilişi Siz aparırdınız. Bu fikrә
münasibәtiniz.
– Dövlәt televiziyası dövlәtin mәnafeyinә xidmәt etmәlidir, iqtidarda oturanların mәnafeyinә yox. Çox tәәssüf ki, hәmkarlarımız bәzәn dövlәtin mәnafeyi ilә iqtidardakıların mәnafeyini qarışdırırlar. Kim
iqtidara gәlirsә, sәhv-düz bütün hәrәkәtlәrini tәriflәyib deyirlәr ki, bu,
dövlәtin mәnafeyidir. Şәxsәn mәnim üçün dövlәtin vә millәtin mәnafeyi әsasdır, iqtidardakıların yox. Heç vaxt iqtidardakılara yarınmağa
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çalışmamışam. Gördüklәrimi, duyduqlarımı qәlәmә almışam. Çünki
vәzifә sahiblәri tez-tez dәyişir, dövlәt vә millәtsә dәyişmәzdir. Әbәdinin mәnafeyini müvәqqәtiyә qurban vermәk olmaz.
– Bәli. Dövlәtin mәnafeyi vә millәtin mәnafeyi var ki,
bunlar da üst-üstә düşmәlidir. Amma son illәr tәrsinә olub.
– Bilirsiniz, iqtidara kim gәlirsә, onu tәrif kampaniyası başlanır.
Bu da işә xeyirdәn çox ziyan vurur. Bir misal çәkim. İndiki parlament
tәzә seçilәndә sessiyalarda bәzi deputatların Heydәr Әliyevi sıxışdırmaları hamımızın yadındadır. Onda mәn radio üçün hazırladığım süjetdә Heydәr Әliyevin böyük tәcrübәyә malik dünya miqyaslı siyasәtçi
olduğunu qeyd edib onun potensial imkanlarından istifadә etmәyin,
qüvvәlәri birlәşdirmәyin zәrurәtindәn yazmışdım. Hәmin fikirlәr
mәtndәn çıxarılmışdı. Sonra elә oldu ki, süjet ümumiyyәtlә efirә gedәsi olmadı. Bu yay Gәncә hadisәlәri ilә әlaqәdar Heydәr Әliyev Surәt Hüseynovla görüşә gedәndә dә dövlәt televiziyasından tәkcә mәn
getdim, özü dә könüllü, Gәncәdәn qayıdandan sonra elә oldu ki,
Heydәr Әliyev Ali Sovetә sәdr seçildi, bu dәfә fırfıra kimi başladılar
dörd yanında gәzişmәyә. Belә zirәk “jurnalistlәrimiz” çoxdur.
– Mәnzәrә xanım, bilirik ki, Sizin potensial imkanlarınız genişdir. Qaynar jurnalist fәaliyyәtinizlә yanaşı elmi işlә
dә mәşğulsunuz, bәdii yaradıcılıqla da. Nә vaxtsa o sahәlәrdәn hәr hansına olan maraq jurnalistikanı üstәlәyә bilәrmi?
– Çәtin. Gәlәcәk haqqında proqnoz verә bilmәrәm. Amma bu
gün mәnimçün informasiya sahәsindә çalışmaqdan vacib iş yoxdur.
Bütün dünya siyasәtinә informasiyanın fәal tәsir göstәrdiyi dövrümüzdә millәtimizi düçar olduğu bәlalardan xilas etmәk üçün Azәrbaycan
hәqiqәtlәrini ölkә vә dünya ictimaiyyәtinә çatdırmaq hәr birimizin şәxsi karyerasından qat-qat vacibdir.
“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...
MӘNZӘRӘ. Gözәl addır, deyilmi?! Özü dә gözәldir: bәstәboy, şirindil bir qızdır. Aydın nitqi, mәlahәtli sәsi var. Bircә ki... ötkәmliyi olmasaydı.
Niyә belә deyirәm, hә? Çünki onun dilavәrliyinә hәmişә hәsәd
aparmışam. Elә lap açığını deyim: paxıllanmışam. Mübahisәlәrimiz,
mәrc tutan günlәrimiz olub. Hamısında da uduzan mәn, udan o! Budur, indi dә odlana-odlana (haqqında bir cümlә dә yazmayacağıma
söz versәm dә) portretini cızıram: telejurnalist Mәnzәrә Sadıqova şәrhçilik mәharәtinә görә Mәtbuat Fondunun Fәxri fәrmanını vә pul mükafatını (döz, canım, döz görüm) alıb.
...“Qardaşlığımız” “düşmәnçiliyimiz”dәn başlayıb. Yerevanda
“Sovet Ermәnistanı” qәzetinin redaksiyasından. Mәnzәrә müәllimlikdәn korrektorluğa gәlmişdi. Od parçasıydı. İşdәn beşәlli yapışmışdı.
Ondakı bu hәvәsә elә darılırdım ki! Әlacım sancmağa qalmışdı: “Filoloqdan qәzetçi olmaz, belә üzülmә, xanım”. Söz altda qalandımı heç:
“Sәn öz halına yan. Biz elә anadangәlmә jurnalistik” (uzun müddәt
“Sovet Ermәnistanı”nda şöbә müdiri işlәmiş atasına işarә edirdi).
Od parçası ürәyindәki atәşә bәlәdmiş. Çox keçmәdi ki, korrektorluqda da “müәllimliyә” başladı. Hәm dә şöbәlәri “yazı atәşinә” tutdu. “Yuxarıya” – әdәbi işçiliyә çәkdilәr.
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Bu da bәs deyilmiş. Bir dә xәbәr tutduq ki, Bakıya gedib-gәlir,
mövzu götürüb – elmi iş yazır. Elә o gündәn Mәnzәrәnin gücünә hamılıqla inandıq, “qız qardaşımız” bilib, qulluğunda dayandıq...
Bir günsә...Taleyimizә didәrginlik payı düşdü. Bakıya pәnah gәtirdik. Bir müddәt çoxumuzdan sәs-soraq çıxmadı. Yenә dә qız qardaşımız! Radio dalğalarından: әdәbi-bәdii, gәnclәr üçün proqramlardan
eşitdik sәsini. Az sonra isә “Mәnzәrә Sadıqova” adı yeni bir verilişin,
“Qız qardaşım” (!) radiotoplusunun qanadlarında süzdü.
Budur, artıq ikinci ildir ki, qız qardaşımın yaradıcısı, bәlәdçisi olduğu bu maraqlı veriliş yurdumuzu qarış-qarış dolaşır. Cәbhәdә vuruşan, tarlada çalışan, hәbsxanada yatan ana vә bacılarımızın
dәrd-sәrindәn, ibrәtli taleyindәn danışır.
Mәnzәrәnin qәzet sәhifәlәrindәn ayaq açıb radio dalğalarında
püxtәlәşәn jurnalistlik bacarığı bu gün mavi ekrandan daha qabarıq
görünür. İnformasiya kimi ağır bir janr sahәsindә çalışır. Milli televiziyamızın әn çox sayılıb-seçilәn “Günün xәbәrlәri” proqramının parlament müxbiri olmaq sizә asan gәlmәsin. Nә yaxşı ki, Mәnzәrә üzәrinә
düşәn mәsuliyyәti gözәl dәrk edir. Әgәr belә olmasaydı, onun Milli
Mәclisin iclaslarından hazırladığı reportajlar başqalarınınkından seçilmәzdi.
Özünәmәxsus dәst-xәtti var. Bir qayda olaraq aydın vә sәlis danışır. Baş vermiş hadisәni cәsarәtlә, obyektivcәsinә şәrh etmәyә can
atır. Hәr hansı qanunvericilik aktının mahiyyәtini açıqlamaqda, xalqa
nә verә bilәcәyini saf-çürük etmәkdә mәharәtinә söz ola bilmәz.
...Hәrdәn qız qardaşımdan söz çәkirәm: “Filoloq ola-ola qәzetdәn yapışdın, indi dә radiodan, televiziyadan tutubsan. Bәs
sonra?... “Sözümü tamamlamağa qoymur: “Öz dәrdinә qal. Hәr şeyi
ölçüb-biçmişәm. Gәlәcәkdә mütlәq ixtisasıma qayıdacağam – elmi işi411

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

mi davam etdirәcәyәm, bәdii yaradıcılıqla mәşğul olacağam...” – deyir. Sözlәrinә inanmasam da üzә vurmuram, ürәyimdә deyirәm:
Tәki sağlıq olsun, qız qardaşım!”.
“Ekran-efir” qәzeti
13 avqust 1993-cü il, sәh. 2
Mirzә Yusif “Könül söhbәtlәri”,
Bakı - 2004, sәh.193-194

412

VI Fəsil. MƏNİ BELƏ TANIYIRLAR

ZÖHRӘ ӘSGӘROVA

QIZ QARDAŞIMIZ
İnsan öz tale ulduzu altında doğulduğu gündәn arzularının
ünvanına tәlәsir. Bu tәlәskәnlik, gәrginlik içindә özümüzdәn çox özgәlәrin dәrd vә qayğılarının selinә düşürük. Hәssas qәlbli adamların budur hәyat mәramı. Başqalarının sevinci onun әn böyük mükafatıdır.
Belә tanıyıb, tәbiәtinә bәlәd olduğumuz Mәnzәrә Sadıqova öz jurnalist fәaliyyәtindә zamanın nәbzini tutan, hәr birimizi narahat edәn suallara cavab verә bilәn maraqlı yazıları ilә seçilir, yadda qalır. Onu da
qeyd edәk ki, qәlәmlә silahlanmış Mәnzәrә Sadıqovanın adı, sorağı
özündәn әvvәl Bakıya gәlmişdi. “Әdәbiyyat vә incәsәnәt”, “Azәrbaycan müәllimi” vә digәr qәzetlәrdә dәrc olunan mәqalәlәri onu Azәrbaycan oxucularına tanıtmışdı. Ermәnistanda yaşayan soydaşlarımız
Mәnzәrә xanımın tütünçü Narıngül Qarayevaya hәsr olunmuş mәqalәsini “Azәrbaycan qadını”na göndәrәrәk arzularını bildirmişdilәr. Bu
әmәk qәhrәmanının hünәrinә hәsr olunmuş mәqalә sәmimiyyәti, hәrarәtiylә jurnalın redaksiya heyәtinin diqqәtini cәlb etdiyindәn “Sovet
Ermәnistanı” qәzetinә mәktub göndәrәrәk Mәnzәrә Sadıqovanı
“Azәrbaycan qadını” ilә әmәkdaşlığa dәvәt etmişdilәr. Bәlkә dә elә bu
sәbәbdәndir ki, Bakıya köçdükdәn sonra Mәnzәrә xanımın ürәk qızdırıb üz tutduğu ünvan vә ilk iş yeri “Azәrbaycan qadını” jurnalının redaksiyası oldu.
Nә qәdәr ki müharibә odu, dәhşәti torpaqlarımızı qarsıma413
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mışdı, Mәnzәrә xanım zәhmәt adamlarının hünәrinә, bacarığına hәsr
edirdi yazılarını.
O, yaxın keçmişi, Ermәnistandan mәcburi köçdüyü günlәri bir
daha xatırlayanda qeyd etdi: – Torpaqlarımıza göz dikәn ermәnilәrin
әlifbasına belә baxa bilmirdim o qaçhaqaçdan sonra. Mәnim kimi on
minlәrlә azәrbaycanlı öz doğma torpağından köçürülüb qaçqın adıyla damğalansa da, bu acı tale ilә mübarizә aparmaq oldu mәqsәdim.
Mәnzәrә xanımın hәssas, zәrif qәlbindәn süzülәn sәmimi, bәdii yazılara heç vaxt oxucular, dinlәyicilәr laqeyd qala bilmirlәr. Çünki
bu sәmimiyyәtdә bәrli-bәzәkli, şişirdilmiş faktlar yoxdur, yalnız inkarolunmaz hәyat hәqiqәti var. Hәqiqәt onun üçün hәyatda әn yüksәk
meyardır.
Mәnzәrә Sadıqovanı tamaşaçılar televiziyadan parlament müxbiri kimi dә tez-tez apardığı reportajlardan tanıyırlar. Milli Mәclisin iclaslarından hazırladığı verilişlәri xüsusilә yaddaqalandır. Dәrin analitik
tәhlillәr, qanunların, millәt vәkillәrinin qanunvericilik fәaliyyәtinin şәrhi vә onlara obyektiv münasibәt tәqdirәlayiqdir. Müxbir–vәtәndaş kimi hadisәlәrә, Mәclisdә vәzifәsindәn asılı olmayaraq çıxışlara onun öz
münasibәti var. Siyasi mövzularda rәsmi qәbullardan hazırladığı reportajlarda Mәnzәrә xanımın dәsti-xәtti aydın seçilir.
Mәnzәrә Sadıqova Bakıya gәldiyi gündәn bir çox mәtbuat sahәlәrindә çalışmış, “Yurddaş” qәzetinin әmәkdaşlarından biri kimi maraqlı problematik mәqalәlәrlә çıxışlar etmişdir. İstedadlı jurnalistin
radio fәaliyyәti ayrıca söhbәtin mövzusudur.
Әyninә әsgәr paltarı geyib vәtәnin müdafiәsinә qalxmış Ceyran Soltanmuradova (Şuşa), Eyzәngül Kazımova (Qubadlı), Rüxsarә
Cumayeva (Ağdam) kimi qeyrәtli el qızlarımız barәdә söhbәtlәri, Şәhidlәr Xiyabanında dәfn olunan ilk döyüşçü qız Rәhilә Orucovaya, düşmәn әlinә keçmәmәk üçün axırıncı güllәsini özünә vuran Qaratel
Hacımahmudovaya, cәsur jurnalistlәr Salatın Әsgәrovaya, Çingiz Mus414
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tafayevә, Alı Mustafayevә vә başqalarına hәsr olunmuş radiooçerklәri
gәnclәrә mübarizә әzmi, vәtәnpәrvәrlik hisslәri aşılayıbdır. Mәnzәrә
xanım “Qız qardaşım” radiotoplusunu 3 ildir ki, mәharәtlә aparır. Ondan radiotoplunun mәhz niyә “Qız qardaşım” adlandığını soruşanda
gülümsündü: “Sovet Ermәnistanı” qәzetindә әmәkdaşların içindә yeganә jurnalist qız mәn idim. Ona görә dә mәni “Qız qardaş” deyә çağırırdılar. Nәdәnsә bu adı çox sevirәm. “Qız qardaşım” radio
toplusunda müxtәlif hәyat tәrzi ilә bir-birinә bәnzәmәyәn qız vә qadınlarımızın taleyini araşdırır, onların uğurları ilә sevinir, kәdәri ilә
qәmlәnirik. Lakin bu qәm passiv, bәdbin bir hiss deyil. Hәr verilişdәn
sonra Moskvadan, Baltikyanı ölkәlәrdәn, Sankt-Peterburqdan, Orta
Asiyadan vә әlbәttә ki, respublikamızın müxtәlif guşәlәrindәn toplumuza onlarla mәktub gәlir. Azәrbaycanlı qızlarımızın milli adәt-әnәnәlәrә müasir münasibәtindәn, harada yaşamasından asılı olmayaraq
millәtimizin adını uca tutmağından, bizi düşündürәn bir çox problemlәrdәn bәhs etmәklә yanaşı dünya qadınlarının hәyat tәrzindәn, türk
xalqlarının, ümumәn Şәrq dünyasının yetişdirdiyi görkәmli qadın şәxsiyyәtlәrdәn söhbәt açmağımız mәncә, dinlәyicilәri daha çox cәlb edir.
Mәnzәrә xanımın “cәmiyyәt vә şәxsiyyәt” kontekstindә araşdırıb oxuculara, dinlәyicilәrә tәqdim etdiyi mövzular öz aktuallığı ilә diqqәti cәlb edir. Qız qardaşımızın çılğın, sәmimi tәbiәtinә bәnzәyir
yazıları. Kövrәk qәlbi coşub-daşanda şairlәşir, bir anlıq müharibәnin
acısını unudub dünyanı yeddi rәngdә görür, insanlar gözündә nağıllaşır. Bu nağıllar dünyası onu ömrünün hansı günlәrinә aparır? Axı uşaqlıqdan şeir yazırdı, poeziya hәvәskarıydı. Bir dә axı torpağımızın dilbәr
guşәlәrinә, mәnzәrәsinә heyran olmamaq, ilhamlanmamaq mümkündürmü?! Tәbiәt gözәlliklәri qarşısında Allahın qüdrәtinә, onun yaratdığı kamil әsәrә necә qiymәt vermәyәsәn?! Mәktәbdә elә yığıncaq,
mәclis olmazdı ki, şeirlә çıxış etmәsin. Xüsusilә S.Vurğunun “Azәrbaycan” şeirini söylәyәndә sanki qәdim torpağı köksünә sıxıb ona öz övlad mәhәbbәtini şairin diliylә odlu-alovlu sәslә etiraf edirdi. Bu doğma
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etiraf isә indi efirdә daha çox vә tez-tez sәslәnir.
Jurnalist Mәnzәrә Sadıqova parlament müxbiri kimi televiziya
şәrhçisi mәharәtinә görә respublika Mәtbuat fondunun Fәxri fәrmanı ilә, “Qız qardaşım” radio toplusuna görә Azәrbaycan Kütlәvi İnformasiya Vasitәlәri İşçilәrinin Hәmkarlar İttifaqının “Azәrbaycan
bayrağı” fәxriyyә diplomu ilә tәltif olunub. Qız qardaşımıza yeni uğurlu yaradıcılıq sәhәrlәri arzulayıram. Sәhәrlәrin birindә qәlәbә müjdәsi, sevinc göz yaşı nәsibimiz olsun vә qız qardaşımızın dilindә,
qәlәmindә sülh, әmin-amanlıq arzuları ümidlә doğulsun.
Mәnzәrә xanım, haqq sәsiniz hәmişә efirdә ucalsın.
“Azәrbaycan qadını” jurnalı
№ 1-2 1994-сü il, sәh.28
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ALMAZ ÜLVİ

SƏN ÖZÜN ŞEİRSƏN…
Mәnzәrә xanımı ilk dәfә Axundov adına Dövlәt kitabxanasında
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.
– Mәnzәrә xanım İrәvandan gәlib. Akademiyanın Әdәbiyyat İnstitutunda dissertantdır. Elmi iş müdafiә etmәk istәyir. Çox zәhmәtkeş,
ağıllı qızdır. Dediyindә inadcıldır. Özünә qarşı çox tәlәbkardır.
Elә o vaxtdan hәmişә gözlәrimlә o qoçaq qızı axtarmışam.
Müxtәlif qәzet-jurnallarda imzasını görәndә yazılarına diqqәt etmişәm. Mәnzәrә Sadıqova Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin filologiya
fakültәsini bitirib doğma İrәvana qayıtmışdı. Bir müddәt müәllim işlәsә dә, yaradıcılığa olan hәvәsi onu “Sovet Ermәnistanı” qәzetinә gәtirib çıxarmışdı. Redaksiyada uzun illәrin jurnalistlәri sırasında özünә
yer tapdı, imzasını tanıtdı, oxucular qazandı. Hәlә bununla kifayәtlәnmәyәrәk dissertasiya üzәrindә işlәmәk marağını da yәqinlәşdirmişdi. Çәtin bir mövzu üzәrindә işlәyirdi. Gәrәk ki, Azәrbaycan dram
әsәrlәrinin ermәni sәhnәsindә oynanılmasına hәsr olunmuş elmi iş
idi. O, çәtinliklә olsa da İrәvan dövlәt arxivlәrini bir-bir araşdırmış,
bütün materialları әldә edә bilmişdi. Hәr ilki növbәti görüşümüzdә
tәdqiqatından danışır, dәyәrli faktlar topladığını bildirirdi. Demәk olar
ki, işini tamamlamışdı vә tezliklә müdafiәyә başlayacaqdı. Onun ciddiyyәti, tәlәbkarlığı mәndә belә bir inam oyatmışdı ki, Mәnzәrәnin toxunduğu mövzu yüksәk sәviyyәdә başa çatmalıdır. Vә günlәrin birindә
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Qarabağ mәsәlәsi ortaya atıldı. Qarabağın qara günlәri İrәvan torpağından ayaq açdı. Orada yaşayan bütün azәrbaycanlılar yurd-yuvalarından perik salındılar. Mәnzәrә xanım da yurdundan, evindәn, işindәn
didәrgin olunmuşdu. Hәr şey arxada qalmışdı.
Tәzәdәn binә salmalıydı – ev-eşik, dolanışıq, iş-güc qurmalıydı. Hәr şeyi bünövrәdәn başlamalıydı. Çox illәrin yorğunluğuyla, ağrısıyla hәr şey yoluna düşdü. Amma necә… Bir dәfә Mәnzәrә xanım
mәni evlәrinә qonaq dәvәt etmişdi. Anası Rübabә xanım gözәl süfrә
açmışdı, plovun әtri liftәcәn gәlirdi. Ananın narahatçılığı hәr gün yadımdadır: “Allah hamını qorusun, mәnim bircә balamı da onların içindә. Bir-birinizdәn muğayat olun. Mәnzәrәni tәk qoymayın.”
Rübabә ana qızının yüz oğula dәyәsi ağlı, fәhmi, savadı, qoçaqlığı, mәrdliyi olduğunu bilsә dә, onu hamıya etibarlayırdı.
Mәnzәrә xanım didәrgin hәyatına öyrәşdi. Yenә dә yaradıcı işә
bağlandı. “Azәrbaycan qadını” jurnalındakı fәaliyyәti unudulmazdır.
Radiodakı vәtәnpәrvәr yaradıcılığı lentin yaddaşında çox güman ki,
Qızıl Fondda saxlanır. Nәhayәt, televiziyaya – AzTV-nin “Xәbәrlәr”
proqramına gәlib çıxdı. Talenin işidir. İndi Azәrbaycanda bu adı hamı
tanıyır: Mәnzәrә Sadıqova. Onun sәsi eşidilәndә hәr kәs, bütün tamaşaçılar ciddi, sәmimi bir informasiyanı eşidәcәklәrinә әmin olurlar.
Mәnzәrә xanım bir vaxtlar qәzet-jurnalda özü üçün oxucu auditoriyası topladığı kimi, televiziyada da ciddi tamaşaçı mәhәbbәti qazandı.
Nәhayәt o, 1995-ci ildә çoxdan tamamladığı elmi işini yenidәn
sahmanlayıb Az.MEA-nın Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunda müdafiә etmәyi qәrarlaşdırdı. Sәnәdlәrini tәqdim etmişdi. ...O gün Mәnzәrә çox hәyәcanlı idi. Bir az narahatçılıq keçirirdi. Mövzusu çәtin iş idi
– onu qәbul edәnlәr, etmәyәnlәr iclas otağına yığışmışdılar. İndiki kimi gözümün qabağındadır. Mәnzәrә tribunada çox alovlu, bir az da
ciddi, tәlәbkar görkәmdә dissertasiya işini müdafiә edirdi. Sonra opponentlәrin iradlarına eyni sәviyyәdә cavab verdi. İnsafәn opponent418

VI Fəsil. MƏNİ BELƏ TANIYIRLAR

lәri Mәnzәrәnin müdafiә etdiyi sahәnin materiallarına bәlәd olduqlarından işin diqqәtәlayiqliyini dәyәrlәndirmәkdәn çәkinmәmişdilәr. Amma yer-yerdәn haqsız iradlar, hücumlar. Mәnzәrә qәtiyyәn әhvalını
pozmurdu. Mәntiqli cavablarıyla hamını susdururdu. Nәhayәt çәtinliklә olsa da o, qalib gәldi.
Filologiya elmlәri namizәdi Mәnzәrә Sadıqova hәm dә insanpәrvәrlikdә әvәzsizdir. Yadımdadır, 1991-ci ildә Aktyor evindә bir tәdbir keçirilirdi. AzTV-dәn çәkiliş qrupu dәvәt olunmalıydı. Amma elә bil
qәsdәn bütün yollar bağlanmışdı. Mәnzәrә xanım onda hәm dә radioda işlәyirdi. Onun qәtiyyәtli tәrpәnişiylә hәr şey yoluna düşdü. O
tәdbir çox yüksәk sәviyyәdә TV-dә dәfәlәrlә işıqlandırıldı. Burada
onun yoldaşlıq münasibәtindәn dә irәlidә vәtәnpәrvәrlik mövqeyi dayanmışdı.
İllәr ötür. Zaman dәyişir. Amma işıqlı, zәhmәtkeş insanlar daha
da mәtinlәşir, nurlanırlar. Rәhmәtlik Rübabә ananın ürәk çırpıntısıyla
dediyi – “Allah hamını qorusun, mәnim tәk balamı da onların içindә”
– sözlәrini hәmişә xatırlayıram. Bәlkә dә bu yazı o ana ruhunun diqtәsiylә araya-әrsәyә gәldi.
Mәnzәrә xanım Sadıqova illәr, günlәr kimi hәr gün qaçha-qovdadır. İstәyәrdim ki, o da bir hovur dayansın vә bir azca da özü, öz
taleyi üçün yaşasın. El-oba, vәtәn taleyini hәr şeydәn üstün tutanlar
nәdәnsә özlәrini hәmişә unudurlar. Onlara da Allah yardımçı olur.
Sәnә şәrqi qoşum, şeir nәdir ki,
Ovunsun ürәyin, ovunsun tәki.
Sәn özün şeirsәn, elә şeir ki
Şairlәr heyrәtdәn ay hәsәd çәkir.
Almaz Ülvi “Müharibә ağrılarım”,
Bakı – 2005, sәh. 347-349
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SӘNUBӘR

“QIZ QARDAŞIM”IN SÖZÜ
HƏLƏ ÇOXDUR
Bu günlәrdә Azәrbaycan radiosunun әn populyar verilişlәrindәn
sayılan “Gәnclik” studiyasının “Qız qardaşım” radio toplusu gәnc nәslin hәrbi vәtәnpәrvәrlik tәrbiyәsindә oynadığı müstәsna rola görә vә
efirә çıxmasının 2-ci ildönümü münasibәti ilә Azәrbaycan Kütlәvi İnformasiya Vasitәlәri İşçilәri Hәmkarlar İttifaqının “Azәrbaycan bayrağı” fәxriyyә diplomu ilә tәltif olunub.
Efirә çıxdığı ilk gündәn müxtәlif ictimai-siyasi, sosial problemlәrimizlә bağlı mübariz çıxışları, taleyimizә yazılanların hәr üzünü
gәnclәrimizin dili ilә açıqlayaraq mәnәvi dünyamıza yol açan maraqlı
söhbәtlәri ilә qәlbimizi ovsunlayan “Qız qardaşım”ın redaktoru vә aparıcısı, televiziyanın “Xәbәrlәr” baş redaksiyasının şәrhçisi Mәnzәrә
Sadıqovadır.
“Qız qardaşım” necә dünyaya gәlib, hansı qayğıları, nә kimi
planları vә perspektivlәri var? Bu suallara Mәnzәrә xanım belә cavab
verdi:
– Qadınların müxtәlif problemlәri әvvәllәr dә yazılarımın әsas
mövzusu olub. Ona görә dә Teleradio Şirkәtinin keçmiş sәdr müavini
Şamil Mәcidovun qızlar üçün xüsusi veriliş hazırlamaq barәdә tәklifi
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mәnim ürәyimdәn xәbәr verdi. Demәk istәdiyim söz çox idi vә indi dә
qurtarmayıb. Bu iki ildә indiyә qәdәr efirdәn vә ekrandan eşidilmәyәn
bir çox mәnәvi mәsәlәlәrdәn, müxtәlif sosial bәlalara mәruz qalmış
gәnclәrimizin taleyindәn, qadınlarımızın qayğılarından söz açmış, arzu vә istәklәri ilә oxucuları tanış etmәk üçün müzakirәlәr, diskussiyalar tәşkil etmişik, onları düşündürәn, narahat edәn bir çox mәsәlәlәrin
hәllinә çalışmışıq.
Bundan başqa, Şәrqin yetişdirdiyi bütün görkәmli qadın şәxsiyyәtlәri dinlәyicilәrimizә tanıtmağı özümüzә borc bilirik. Biz bu әnәnәni davam etdirmәklә yanaşı, müasir qadın xadimlәrimizi vә
qәhrәmanlarımızı da unutmuruq. Eyni zamanda dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә yaşayan qadınların hәyat tәrzi vә mәişәti haqda da mәlumat
veririk. Onu da qeyd edim ki, elimizin-günümüzün bu çağında bütün
söhbәtlәrimizin әvvәli dә, sonu da Vәtәnin qeyrәtini çәkәn, torpağımızın düşmәnlәrdәn tәmizlәnmәsi üçün canlarından keçәn igid oğullarımızın, qızlarımızın, bu gün cәbhә bölgәlәrindә qәhrәmanlıq
göstәrәn gәnclәrimizin taleyinә bağlıdır...
“Sәhәr” qәzeti
16 fevral 1994-cü il, sәh. 1
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ZEYNAL ӘLİOĞLU

“QAÇQINLIQ ALT-ÜST ETDİ
HƏR ŞEYİ...”
Әziz oxucu, fotoşәkildәn sizә baxan qızı tanıdınızmı? Diqqәtlә
baxın, özü dә tez-tez televiziyada nәzәri cәlb edәn, maraqlı reportajlar, müxtәlif verilişlәr aparır. Milli Mәclisdәn dә hәmçinin. Düz tapmısınız, Mәnzәrә Sadıqovadır. Mәnzәrә xanım telejurnalistdir. Onun
mәlahәtli sәsi, aydın nitqi, xüsusi şәrhçilik mәharәti vardır. Özü dә
sanki ekran üçün yaranıb. Mәhz göstәrilәn cәhәtlәr telejurnalist üçün
zәruri vә vacibdir.
Mәnzәrә xanımla üzbәüz әylәşmişik. O, şirin dillә söhbәt edir,
mәnsә çox hәvәslә dinlәyirәm. Gözlәrim önündә onun keçdiyi yol sanki vәrәqlәnir. Onun hәyatının yazılmamış kitabının hәlә açılmamış sәhifәlәri aynada görünürmüş kimi canlanır. Arada suallarla müdaxilә
edirәm onun şirin, bir az da әndişәli, kәdәrli söhbәtinә... Söhbәtimizin bәzi anları ilә oxucuları tanış etmәk istәyirәm.
– “Әslimiz-nәslimiz qәdim İrәvandandır. Mәn dә orada dünyaya gәlmişәm. İrәvan şәhәrindә Gedәr çayın sahilindә böyük bağ-bağçamız, ikimәrtәbәli geniş, rahat ev-eşiyimiz vardı. Atam (Hüseyn kişi
– Z.Z.) jurnalist olub, tәqaüdә çıxana kimi “Sovet Ermәnistanı” qәzetindә işlәyib.
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Orta mәktәbi İrәvanda bitirmişәm. Qızıl medala düşürdüm. Vermәdilәr, hansı ermәni razı olardı ki, onların öz uşaqları qala-qala türk
uşağı (azәrbaycanlı – Z.Z.) qızıl medal alsın?! Bu, mәni hәvәsdәn salmadı. 1972-ci ildә Bakıya gәlib Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin filologiya fakültәsinә daxil oldum.
...Uşaqlıqdan şeirlәr yazar, mәclislәrdә şeirlәr oxuyar, ictimai işlәrdә yaxından iştirak edәrdim. Elә bir mәclis, şәnlik olmazdı ki mәn
orda şeir söylәmәyim. Sәmәd Vurğunun “Azәrbaycan” şeiri dilimin
әzbәri idi. Bir tәdbir belә hәmin şeirsiz keçmirdi. Elә buna görә dә
mәni hәm mәktәbdә, hәm dә kәnarda çox vaxt adımla deyil, “Azәrbaycan” deyә çağırardılar...
...Universiteti bitirib qayıtdım İrәvana. Bir müddәt işsiz qaldım.
Hәmin müddәtdә İrәvandakı ermәni, rus vә Azәrbaycan dillәrindә çıxan qәzetlәrlә әmәkdaşlıq etdim. Nәhayәt, “Sovet Ermәnistanı” qәzetinә korrektorluğa işә düzәldim. Orada qayda belә idi: jurnalistliyә
başlayan hәr bir adam işә korrektorluqdan başlamalıydı, sonra qabiliyyәtinә görә redaksiyada yer boşaldıqca pillә-pillә qalxırdı...
Elmi işә çox hәvәsim vardı. Universitetdә oxuyanda da fikrim
aspiranturaya daxil olmaq idi. Tәhsilimi başa vuranda Bakıda qalsaydım bu yolu davam etdirәcәkdim. Lakin müәyyәn sәbәbdәn İrәvana
qayıtmalı oldum. Elmi axtarışlara hәvәs mәni rahat buraxmırdı.
“C.Cabbarlı dramaturgiyası ermәni әdәbi-mәdәni mühitindә (19201960-cı illәr)” mövzusu üzәrindә (tәsdiq olunmamış – Z.Z.) işlәmәyә
başladım boş vaxtlarımda. Yerevandakı arxivlәrdәn topladığım materiallar, o cümlәdәn ermәni sovet dramaturgiyasının banisi sayılan tanınmış dramaturq Derenik Demirçyanın seçilmiş әsәrlәrindәn
oxuduğum bir fikir bu mövzunu işlәmәk zәrurәtinә dair qәnaәtimi
möhkәmlәndirdi. O yazırdı ki, “mәn Bakıda C.Cabbarlının “Sevil”inә
baxdım vә çox tәsirlәndim, mәn dә bu yolu seçdim”.
Bakıya gәlib çox hissәsini işlәyib qurtardığım hәmin işi – möv423
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zunu Әdәbiyyat İnstitutuna tәqdim etdim, xeyli götür-qoy etdilәr, nәhayәt razılaşdılar. Minimumları verdim, tezislәrim, mәqalәlәrim elmi kitablara daxil edildi, gәnc alimlәrin konfranslarında mәruzәlәrim
dinlәnildi vә s. 1989-cu ildә C.Cabbarlının 90 illik yubileyinә kimi müdafiә etmәk istәyirdim. İşin qızğın çağında ermәnilәrin “Qarabağ mәsәlәsi” çıxdı ortaya. Mәlum köçkünlük faciәsi başlandı. Qaçqınlıq hәr
şeyi alt-üst etdi...
Bakıya pәnah gәtirdik. Bir müddәt ermәni mәtbuatını, radio-televiziyasını izlәyir, onların Azәrbaycana qarşı qәrәzli yazılarını, dediklәrini tәrcümә edib azәrbaycanlı, rus oxuculara çatdırmaqla mәşğul
olurdum. Ermәnilәrin fikri başqa idi. Onların azәrbaycanlıları İrәvandan
köçürtmәklә kifayәtlәnmәyәcәklәri aydınca hiss olunurdu. Bu vacib cәhәtә ilk günlәr o qәdәr dә әhәmiyyәt verilmәdiyindәn vәziyyәt gәlib bu
yerә çıxdı, Azәrbaycanın әrazisi ermәni tәcavüzkarları tәrәfindәn zәbt
edildi, adamlar öldürüldü, kәndlәr yandırıldı... Düşmәn adi düşmәn
deyil, güclü arxası olan tarixi düşmәndir, qisasçıdır, qatildir, beynәlxalq
canidir...”
Gәnc Mәnzәrә xanım İrәvanda yaşadığı ömrünün qısa bir müddәtindә nә qәdәr haqsızlıqların şahidi olub, didәrginlik dövründә isә
kipriklәri ilә od götürüb. Bütün bunlar nәinki bir yazıya, hәtta onlarca yazıya belә sığışan deyil. Onun Milli Mәclisdәn hazırladığı reportajlarda da bu ağrı-acı hiss edilir. Mәnzәrә xanım hәmin ağrı-acıları
reportajlara qataraq Azәrbaycan xalqını, onları Milli Mәclisdә tәmsil
edәn millәt vәkillәrini ayıq-sayıq olmağa, şәxsi mәnafeyi bir kәnara
qoyub, xalqımızı ermәnilәrin soyqırımından xilas etmәyә çağırır...
M.Sadıqovanın bu xidmәti Azәrbaycan Kütlәvi İnformasiya Vasitәlәri İşçilәri Hәmkarlar İttifaqının tәqdimatı әsasında mükafatlandırılmışdır. Respublika Mәtbuat Fondunun Fәxri fәrmanına vә pul
mükafatına layiq görülmüşdür.
“Addım” qәzeti
2 sentyabr 1993-cü il, sәh. 3
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UĞUR OLSUN, “QIZ QARDAŞIM”!
Gәnc nәslin hәrbi vәtәnpәrvәrlik tәrbiyәsindә oynadığı
müstәsna rola görә vә efirә çıxmasının 2-ci ildönümü münasibәtilә Azәrbaycan radiosu “Gәnclik” baş redaksiyasının “Qız
qardaşım” radio toplusu (redaktoru vә aparıcısı Mәnzәrә Sadıqova, rejissoru İslam Әziz, musiqi tәrtibçisi Lәtafәt Rafiqqızı, operatoru Cavad Mehbalıoğlu, diktor Eldost Bayram)
Azәrbaycan Kütlәvi İnformasiya Vasitәlәri İşçilәri Hәmkarlar
İttifaqının “AZӘRBAYCAN BAYRAĞI” fәxriyyә diplomu ilә tәltif edilmişdir.
Düz iki il öncә, 1992-ci il fevral ayının 13-dә “Görüşünüzә “Qız
qardaşım” gәlib” – müjdәsi sәslәndi efirdәn. Azәrbaycan Dövlәt Teleradio Verilişlәri Şirkәtinin әmәkdaşları Şamil Mәcidovun (o vaxt şirkәt
sәdrinin müavini), İntiqam Mehdizadәnin (“Gәnclik” baş redaksiyasının rәhbәri), Mәnzәrә Sadıqovanın tәşәbbüsü vә ağır zәhmәti hesabına araya-әrsәyә yetәn “Qız qardaşım” dinlәyicilәrinә üz tutanda
dilinә gәlәn ilk sözü bu oldu:
– Ulu babalarımız qız övladlarını “qız qardaşım” adlandırıb, ulu
nәnәlәrimiz “erkәk tinәtliyәm, olsam da qadın” – deyiblәr. “Qız qardaşım” proqramında gәnc qızlarımızın, gәlinlәrimizin bugünkü problemlәrindәn danışacağıq. Qabiliyyәtini Vәtәnin rifahına hәsr edәnlәri
sizlәrә tanıdacaq, döyüş sәngәrlәrindә kişilәrlә çiyin-çiyinә torpağımızı qoruyanlardan söz açacağıq. Mәnәvi aşınmanın güclәndiyi indiki
dövrdә insan taleyi, әxlaq mәsәlәlәri әsas mövzularımızdan olacaq.
425
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Bu xoş mәramla Azәrbaycanın efir sәmasına atılan “Qız qardaşım” bir qanadıyla “atılmış” körpәlәr ordusuna, mәhbәslәrә gömülmüş qadınlara, mәnәvi kömәyә ruhәn ehtiyac duyanlara dayaq durub,
o biri qanadında azadlığımız yolunda sağlamlığını itirib әlil olan soydaşlarımızın istәk vә arzularını daşıdı; gözümüz görә-görә görmәzliyә vurduğumuz problemlәrin sosial köklәrini “caynağıyla” didib
aşkarlaya-aşkarlaya, bir gözünә uğurlarımızın sevincini, bir gözünә
yurdumuzun dәrd-әlәmini yığdı; müsibәtlәrimizi dünyaya car çәkәçәkә qan yaddaşımızdan süzülüb gәlәn tarixi gerçәkliklәrimizi dilә gәtirdi, Şәrq qadınının, türk analarının – Alәmşah bәyimin, Şәmiramın,
Süyüm Bikәnin örnәk әmәllәrindәn söhbәt açdı, öz әtrafına Baltikyanı ölkәlәrdәn, Orta Asiyadan, Sankt-Peterburqdan, Moskvadan, doğma respublikamızın müxtәlif bölgәlәrindәn, Borçalı elindәn
pәrәstişkarlar topladı...
Vә nә xoş ki, ulu Tanrının kәramәtindәn, radiotoplunun zәhmәtini çәkәnlәrin canıyananlığından “Qız qardaşım” vәdinә xilaf çıxmadı, dilinin qüdrәti, sözünün kәsәri azalmadı, büdrәmәdi, eldәn güc
alıb bütün әzәmәtiylә dikәldi, zamanın ruhundan doğub zamanın özünә gәrәk oldu.
Uğur olsun, “Qız qardaşım”. Qismәt olsun sәni ağbirçәk zirvәsindә dә bugünkü kimi әhdinә vәfalı, mәramına sadiq görәk.
“Ekran-efir” qәzeti
11 fevral 1994-cü il, sәh. 5
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GÖRÜŞƏNƏDƏK!..
Bizi “YaşaM”da qovuşdurmuş yolun ayrıcına gәldik, ӘZİZ OXUCU! Qarşında bir daha imtahan verdim. Bu sınaqdan necә çıxdım, bilmirәm. Yadında qalan bir sözüm oldumu? Qәlbini titrәdәn duyğularla
rastlaşdınmı? Bu hәyat dastanında tanış mәnzәrәlәrlә qarşılaşdınmı?
Hansısa epizodlarda “bu sanki mәnim hәyatımdır” dedinmi? Sәni düşündürәn-daşındıran fikirlәr oldumu? Yeni bir ideya verdimi sәnә
oxuduqların? Әgәr bu suallardan hansısa müsbәt cavab aldısa, demәli, Mәnzәrә Sadıqova xoşbәxt YAZARdır.
Hamınıza xoşbәxtlik dilәyi ilә, növbәti kitabın sәhifәlәrindә
görüşәnәcәn!..
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