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Hər tərəf ağappaq qar...
Təbiət yorğanına bürünüb mışıl-mışıl yatmışdı... (anam
belə söyləyir)... həsrəti burnumun ucunu göynədən əsir
vətənimin ağ günündə... ilk dəfə tanıdım Səni... bilmirdim
kimsən? Nəsən? Necəsən? Amma çox sevdim... çooox, çooox
Səni, dünya... ağappaq libasda işvəli, nazlı gəlinə
oxşayırdın... ağaclardan asılmışdı duvağın. Nazənin anamın
diliylə xoş gəldin etdin... mübarək olsun qədəmlərin! Elə
böyük məhəbbətlə bağrına basdın, əzizlədin, sığal çəkdin
qıvrım saçlarıma... gözlərimə baharın, tellərimə payızın
rəngini, əynimə qışın donunu geyindirmişdi TANRI.
Damarlarımda əsilzadə babalarımın qanı dövr edir,
çöhrəmdə günəşin nuru bərq vururdu... bax beləcə bəxtəvər
gətirmişdi anam dünyaya məni...
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KÖVRƏK DUYĞULAR ÇƏLƏNGİ
zadəni lap uşaqlıq çağlarından tanıyıram.
Əhmədlidəki bir binanın o başında o balaca
Azadə, bu başında mənim balaca qızlarım
yaşayan qonşu mənzillər. Azadə hər gün o balaca uşaq çantası
ilə bizim blokun qarşısından keçib yaxınlıqdakı 48 nömrəli
məktəbə yollananda hələ lap uşaqkən üzündə, gözündə bir
romantika sezirdik. Və bir də onun ədəbiyyat müəlliməsi
Səkinə xanım da elə bu fikirdəydi ki, bu balaca qızcığazda
potensial poetik yaradıcılıq imkanları var və bu potensial
imkan haçansa mütləq gerçəkləşəcək. Uzun illər keçdi, Azadə
orta məktəbi qurtarıb universiteti də bitirdi və əvvəldən
hamının hiss etdiyi yaradıcılıq potensialını gerçəkləşdirmək
üçün xeyli müddət mətbuatda çalışdı. Kitaba olan sevgisi onu
müqəddəs bir ocağa – Milli Kitabxanaya, oradan isə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Aparatının «İnsan Hüquqları» kitabxanasına
gətirdi. Deyəsən, dünya başımızı qatdı, işin-gücün əlindən
macal tapa bilmədik və hələ lap balaca qızcığazkən müəlliməsinin şairliyinə ümid etdiyi Azadə bir az unuduldu, bir az
yaddan çıxdı. Bəlkə həm də ona görə ki, Azadənin mənə çox
əziz olan o ədəbiyyat müəlliməsi dünyasını dəyişdi, mən də
Azadəgilin qonşuluğundakı mənzili qızıma verib çox öyrəşdiyim Əhmədlidən Yasamala köçdüm. Amma Azadə o
qonşuluğu, o ədəbiyyat müəlliməsini heç vaxt unutmadı və
bir gün mənim universitetdəki iş otağıma qonaq gəldi. Bir az
kövrək, bir az hüznlü səsi ilə şagird vaxtı çox sevdiyi, onu
ədəbiyyata, poeziyaya qovuşduran müəlliməsinin əziz
xatirəsinə kövrəlib «Sizə şeirlərimi gətirmişəm», – dedi. Onun
utancaq, iddiasız və narahatlıqla dediyi bu sözlər məni o illərə
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qaytardı. O balaca qızcığazın əlində çanta bizim blokun qarşısından keçib 48 nömrəli məktəbə yollandığı o illərə. Qəribə
nostalji hislər oyatdı. Deyəsən, ədəbiyyat müəlliməsinin gümanı özünü doğrultmuşdu. Və mən Azadənin masamın üstünə qoyduğu əlyazmasından ilk sətirləri ötəri gözdən keçirtdim:

Cahangir Məmmədli

Nə gözəl yağırsan, ay yağış,
Elə bil, sevincdən bir gözəl
ağlayır göydə.
Daş üstə düşən damcılar
xoşbəxtlik üçün
gəlin dabanında sınan
şüşə qabın
sevincini yaşadır öz ritmi ilə...
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Gözümə sataşan bu ilk sətirlər qarşıda maraqlı poeziya
nümunələri vəd edirdi. Və mən Azadənin şairlik iddiasından
qızaran sifətini necə gizlətdiyini hiss edib də bu əlyazma
şeirləri evdə oxumağa söz verdim...
Və ilk növbədə belə qərara gəldim ki, Azadə Novruzova
poetik təxəyyülə, poetik təfəkkürə, poetik üsluba sahib bir
şair ömrü yaşayır. Yəni ki, Azadə xanım şeir yazmaya bilməz.
Çünki o özünün bütün hislərini, gördüklərini və duyduqlarını
mütləq poeziya dilinə çevirməlidir. Onun gördükləri və
duyduqları isə birbaşa ictimai marağa bağlıdır. Bəzi şeirlərdən belə bir təsəvvür yarana bilər ki, Azadə xanım hansı
sətirlərdəsə yalnız özünü, şəxsi həyatını ifadə edir. Lakin bu,
heç də belə deyil, Azadə xanım çağdaş cəmiyyətin sevincini
də, ağrı-acılarını da şəxsi həyatının süzgəcindən keçirib
ümumiləşdirməyi bacarır. Ona görə də şairənin poeziyası
polifonik məcrada olub, zəngin tematik istiqamətdədir. «Bu
meh Vətəndən əsir» şeirindəki Vətən həsrəti, «Bərdə»
şeirində yurda bağlılıq konkret bir fakta çevrilib Vətənə məhəbbət hissi oyadır. «Qaçqın balası» düşmənin yurd-yuvasın-

dan didərgin saldığı bir uşağın acı naləsidirsə, «Yolumun
üstündə çiçək bitirdin...» bir sevgi dastanıdır.
Təxminən 6 çap vərəqi həcmində nəşr ediləcək bu şeir
kitabında Azadə xanımın ağlı-qaralı bir dünyası var. Dərdin,
kədərin sevincdən çox olduğu bu kitabda müəllifin acılarına
təəccüblənməyin. Çünki bu dünya onu qananlar üçün ağır bir
dərd yüküdür.
Azadə Qərbi Azərbaycan kökənlidir. Ona görə də onun
şeirlərinin bir çoxu Vətən, torpaq həsrətinə bürünüb. Cəmi
on iki misralıq «Qaçqın balası» şeirində kiçik bir uşağa verilən
«sən kimsən?» sualına:
...Olanı-qalanı talan olanın
Qardaşı, bacısı, yarı, anası,
Qaçqın balasıyam,
Qaçqın balası...

...Bu meh Vətəndən əsir,
Əsir Vətəndən, əsir.
Çiçəkdən-güldən əsir,
Obadan-eldən əsir,
Dağılan məzarlıqdan
Qəbirdən-gordan əsir.
Əsir Vətəndən, əsir
Bu meh Vətəndən, əsir.
Ağırdır və ağırlığı orasındadır ki, büsbütün reallığı əks
etdirir.
Azadə xanım Vətənin oğul itkilərinin dərdini qələmə
alır. Farizin ölümünü şəxsi dərdi kimi qəbul edir və bu dərdi

Kövrək duyğular çələngi

Düşmənin xarabazara çevirdiyi doğma yurd, doğma torpaq həsrəti «Bu meh Vətəndən əsir» şeirində bütün ağrıları
ilə dilə gətirilir:
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ağıya bənzər bir şeirə çevirir. Bu şeirlərdəki kədərin özü də
elə canlı sətirlərlə təqdim olunur ki, oxucu ağrını unudub
müəllifin poetik ovqatına köklənir və dünyanı daha aydın
rəngdə görür:

Cahangir Məmmədli

Təzə dərdi məlhəm bilib,
Köhnə dərdin üstə sərdim,
Gülləndi dərdim.
İlahi, gəl, dər gülünü,
Güldü dərdim.
Bu balaca kitabda şeir dolu bir ömür keçir. Bu ömür
şeirləri bəzən elə ümumiləşir ki, hər kəsin içindəki
duyğuların ifadəçisi olur. Bəlkə ona görədir ki, bu kitabdakı
yazıların polifonik janr müxtəlifliyi var. Azadə xanım bədii
ümumiləşmədən əlavə, sevdiyi, hörmət bəslədiyi, cəmiyyətdə
tanınan konkret insanların obrazlarını esse janrında qələmə
alıb. Onun esse obrazları xalqın sevgi ilə xatırladığı insanlardır: Ulu öndər Heydər Əliyev, ulu şairimiz Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Ombudsman Elmira Süleymanova, şair
Söhrab Tahir və s. Bu yazıların da hamısında poetik duyum
var, obyektə müəllif sevgisi var.
Azadə xanım Novruzova. Oxucularının görüşünə ilk
poetik kitabı ilə gələn qələm sahibi. İnanıram ki, bu ad, bu qələm tezliklə oxucuların sevgisini qazanacaq. Bu yolda müəllifə
uğurlar arzusu ilə:
Cahangir Məmmədli
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Şeirlər

GÜL, ARZUM
Həsrətindən hana qurub,
ilmə-ilmə arzular toxudum
çiçəklərin al gülündən…
Vətən arzum, gül arzum
hanadan gülən arzum,
gül üzümə, gül, arzum!
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GÖZLƏYİRƏM

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Sən sükutda mürgüləyən bir dənizsən
Ləpələrin qırçın-qırçın,
Dalğaların pərən-pərən
Sahilindən incik düşüb.
Sükutunu seyr edirəm sakit-sakit
Həmdəm olub səssizliyə
Ortaq edib dərdlərimə
Əlvidasız ayrılıqdan gileylənib
Ümid ilə, sevgi ilə
Dalğaların sahilinə dönüşünü gözləyirəm.
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Sən üfüqdə par-par yanan bir günəşsən
Şəfəqlərin al-qırmızı.
Qürubunu seyr edirəm incik-incik
Səni mənsiz görüb yenə kövrəlirəm,
Ağlayıram için-için.
Sən sabaha üz tutmusan
Məni zülmət gecələrdə sənsizliklə
Birgə qoyub batıb getdin.
Doğuşunu anıb, birdən
Əlvidasız ayrılığa vida edib
Ümid ilə, sevgi ilə
Sabahlara doğuşunu gözləyirəm.

DİLƏDİM
Bir bülbülsüz gülşən gördüm yas içində.
Bir çeşməsiz çəmən gördüm toz içində.
Bənövşəni ağlar gördüm qar içində.
Qəlbimi çırpınan gördüm qan içində.
Nalə çəkdim, ah elədim,
Tanrıdan dilək dilədim.
Gülşənə bülbül istədim,
Çəmənə çeşmə dilədim.
Bir günəşli yaz istədim,
İstəklərim sıralandı…
Növbə yetdi öz könlümə.
Gülüm, səni bu könlümə yar dilədim.
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YUXUMA GƏLMİŞDİN BU GECƏ
Yuxuma gəlmişdin bu gecə
Əlin-ayağın xınalı.
Çiçəyi çırtdadı könlümün, eyni açıldı...
Səni görüncə.

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Yaman sevincək olmuşdun,
Bəxtəvərlik yağırdı, üz-gözündən.
Sənə sarı atdığım ilk addımda
Azan səsi çaldı qulağım.
Ürəyimə bir xal düşdü, «Qaragilə».
Könlüm səni umdu ilk məhəbbətim.
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GƏL, YAXIN GƏL
Gəl, yaxın gəl
Diz-dizə oturub bir az dərdləşək,
Dərdin acığına şirin-şirin söhbətləşək.
Ovaq ovcumuzda gicitkən kimi
Bu ayrılıq deyilən bəxtin qara yazısını.
Sonra gözlərimizə yaxından baxaq,
Ordan sevgi oğurlayaq.
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YENƏ DOLUB GÖZLƏRİM,
QƏLBİM KİMİ

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Yenə dolub gözlərim, qəlbim kimi
Dolanır başımda dünya kirkirə kimi.
Əzir, doğrayır düşüncələrimi,
bir buğda dəni kimi.
Dondurur sevinci baxışlarımda,
gülüşü dodaqlarımda.
Qıymır bir ovuc torpağı mənə, qarışıb ona
Cücərəm bir bahar gün işığında.
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BU MEH VƏTƏNDƏN ƏSİR

Azadə Novruzova

Bir meh əsdi, basdı məni bağrına
Elə bildim,
ayrılığı əsir alıb, anam qucdu ruhumu.
Elə bildim ,
zindan çəkib, qandal qırıb atam sardı boynumu.
Elə bildim,
qonaq gəldi əsgər gedən qardaşım.
Elə bildim,
Tanrı payım balam öpdü əlimi.
Elə bildim,
qərib düşən əzizlərim, doğmalarım, yığışdılar
başıma.
Aman Allah, bu meh Vətəndən əsir,
dilim-dodağım əsir,
əlim-ayağım əsir,
Bu meh Vətəndən əsir,
Əsir Vətəndən, əsir.
Çiçəkdən-güldən əsir,
Obadan-eldən əsir,
Dağılan məzarlıqdan
Qəbirdən-gordan əsir.
Əsir Vətəndən, əsir
Bu meh Vətəndən, əsir.
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MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Dünənimiz ŞƏRƏFLİ!
Bu günümüz MÜVƏFFƏQ!
Gələcəyimiz XOŞBƏXT!
Öyünürük səninlə,
MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN!
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BİR GÜN
Bir gün çiçək yağışı yağacaq
Bir gün yer, göy bir olacaq
Tanrı bizə gələcək.
Dəniz dağ olacaq
Sular tərsinə axacaq
Göy üzü daş saxlayacaq,
Qara daş göyərəcək BİR GÜN...
Bir gün «o bağ» olacaq
Təbriz Bakı olacaq.
Ayrı yollar kəsişəcək
Axır-əvvəl olacaq
BİR GÜN ki
Biz görüşək,
Biz barışaq,
...bir gün!
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GÖZÜMÜN OYAQ YUXUSU

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Gözümün oyaq yuxusu
Yorulmadın heç?
Qırp gözünü
Qaçım gizlənim.
İtim...
uydurduğumuz o nağıl meşədə.
Meşəbəyi söndürüb
qaladığımız ocağı.
Odumuzu kül edib.
Kül üfürüb gözünə
Kor qalıb.
Sevdası küllənib meşənin...
Tökülsün yuxusu gözümün, İlahi
göz olsun meşə…
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XEYİRƏ YOZURAM SƏNİ

Azadə Novruzova

Xeyirə yozuram səni
Qorxulu yuxular kimi.
Suya danışıram, səhər
Yuvasını azan bala qarışqalar
Yuvasını gəzib tapa.
Kobud, köntöy, saymaz adam
Yaxşıya yozuram səni
Salamı almayan adam...
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SİLİNİB XATİRƏLƏR

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Silinib xatirələr…
quruyub göz yaşları.
Susuz qalıb arzular…
tikan olub, gözümü tökür ümidlər…
darıxmır…
səndən yazmır qələmim.
Sən mənim ağ kitabımsan, gülüm!
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YOLLAR AYIRDI BİZİ

Azadə Novruzova

Yollar görüşdürüb, yollar ayırdı bizi
İtirdik bir-birimizi bir dar dalanda.
Vağzalı səsi qulağımızda dörd dolandıq
bu dünyanı.
Və bir də bu gün görüşdük,
Rastına çıxdığım o qara libasda
əlimdə bir cüt qərənfil
gözlərimdə yaş...
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GÜN ÖTÜR, AY OLUR

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Gün ötür, ay olur
Darıxmıram ki...
İl üstə il gəlir
Unutmuram ki...
Ah edib, uf deyib
Daralmıram ki
Demirəm saralıb gözümün kökü
Demirəm kor olub könlümün gözü
Deyirəm ay olum, il olum
Saralım, solum.
Bir şirin yuxuda qonağın olum
Yar, sənin dilində gileyin olum.
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İÇİM OD TUTUB YANIR,
AMAN ALLAH

Azadə Novruzova

İçim od tutub yanır, aman Allah
İçimə bir leysan tök.
Bir sevgi ölüb içimdə,
Onu sən oxşa, onu sən ağla.
Oy qəlbimi, elə ordaca göm,
Bu kimsəsiz ölünü.
uyusun qırmızı məzarında,
qırmızı yuxularımın
qırmızı sonu.
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KÖÇƏRİ QUŞ KİMİ
GƏLDİN ÖMRÜMƏ
Köçəri quş kimi gəldin ömrümə
Dimdiyində gətirdin xoşbəxtliyi.
Bu günümə dadızdırıb,
Tamarzı qoydun sabahımı.
Quşlar bəlli zamanlarda köç edər,
Sənsə qəfil etdin bunu
Solmamışkən çiçəklər...

ÜMİDİM ÇİÇƏKLƏDİ
Ümidim çiçəklədi, al qan içində.
Aldan dön, gülüm,
Qırmızıdan qorxur gözüm,
Ala aldanmışdı,
O da özü...
Buyur al, alı gey özün!
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

NƏ GÖZƏL YAĞIRSAN, AY YAĞIŞ
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Nə gözəl yağırsan, ay yağış!
Elə bil, sevincdən bir gözəl
ağlayır göydə.
Daş üstə düşən damcılar
xoşbəxtlik üçün
gəlin dabanında sınan
şüşə qabın
sevincini yaşadır öz ritmi ilə.
Pəncərənin şüşəsinə çırpılan
damcılar bayıra can atan
körpənin üzünə gülür
divanda mürgüləyən nənəsinin
dodağına qonan təbəssümlə.
Nə gözəl yağırsan, ay yağış,
göydə gülən o gözəlin
gözlərindən süzülüb yerdə küsən
mən gözəlin izlərini yuyursan…

BU NƏ EŞQ, BU NƏ SEVDA
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Bu nə eşq, bu nə sevda
bu nə dəlilik, Allah?
Yığış gəl bizə, Sən də!
Yer, göy Biz olaq, Allah!
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UZAQDA OLANIM

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Uzaqda olanım
İnsafa gəl, yaxın düş.
Uzaqlıqdan uzaq düş,
Yoxdur səndən özgə yaxın olanım
Yığış daha, yola düş.
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Gülüm, qınama məni
Ömürdən nigaranam.
Keşkə yetə...
SƏNİ
...sevəm doyunca.

Azadə Novruzova

QINAMA MƏNİ
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər
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AY HALIMI QANANIM
Ay halımı qananım,
Odumda kül olanım,
Yollarımın yorğunu,
Yetiş, gəl harda qaldın?!
Canımdan can ayrılır
Tez yetiş, tez gəl, ömrüm
Yaşamağım bir yana
Sənsiz ölmək də olmur.
Ölüm başımın üstdə
Yet, al əlindən məni
Bərk tutum əllərindən
Gedək lap uzaqlara
ölümsüz uzaylara...

YAĞIŞ
Yağış...
Göydən gələn pay.
Yığıb ovcuma
Səpəm könlümə
Artsın ümidim
Ona qovuşacağıma.
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YAĞIŞ OLUB YAĞACAĞAM

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Yağış olub yağacağam
Heç yerə qaçıb gizlənmə.
Çətirini at o yana
Sən Allah, qaçıb gizlənmə.
İslan, islana bildikcə
Sonrasa get cücərt, gülüm,
Bir günəvər yerdə məni.

34

TƏƏSSÜF, TƏƏSSÜF, TƏƏSSÜF
Bu nəğməmiz könüllərin kökdən düşmüş
kamanında dillənəcək,
Göz yaşlarım buludların göz yaşları quruyanda
göllənəcək.
Süzüləcək damla-damla o göldəcə dincələcək.
Baxışlarım ala gözə keşik çəkən kirpiyinə
sancılacaq,
Ox olacaq yad baxışa dikiləndə.
O baxışda əriyəcək, yox olacaq...
Acı-şirin xatirələr baş daşına çevriləcək.
Bir söz isə təkrar-təkrar səslənəcək...
Təəssüf, təəssüf, təəssüf...
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

YAMAN ÜŞÜYÜR ÜRƏYİM

36

Xeyli vaxtdır yaman üşüyür ürəyim
Qışın boranı, qarı kəsdirib qapısını.
Günəşi batıb, ayı çıxmır, ulduzları sönüb
Gün görmür könlüm.
Sabahlarım qaranlığa açılır,
Bar vermir bağım-bağatım
Acı dadır barı bostanımın
Tağı tapdanıb.
Qurudum qurumur, çürüyür əlimin əməyi.
Namazımın günortası, əsri qəzalı.
Gözlərim zillənib, əllərim uzanan uzaq bir
nöqtəyə...
Ağ süd kimi nə isə axır üzərimə...
Ümid doğur o uzaq nöqtə,
Dözülməz sancı çəkir o uzaq nöqtə...
Məndən məni doğur...
O uzaq nöqtə...

BİR YOL SEÇDİM
Bir yol seçdim...
Gecələri gündüz,
Gündüzləri gecə olur dedilər...
Mələklər keşik çəkir bu yolun qarasında...
Dizin-dizin süründüm
Əlim yetə yoxuşa.
Üzüqoylu yıxıldım
Üzüm qara torpağa.
Qara yırtır kəfəni,
Ağ bu yolun harası?
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İLAHİ, BU DAĞ, NƏ DAĞ

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

İlahi, bu dağ, nə dağ?
Yarım, gəlimmi, sən de?
Ətəyində gül gördüm
Dərim, gəlimmi, sən de?

38

TƏKƏM OTAĞIMDA
Təkəm otağımda...
Döyür pəncərəmi kimsə aramsız.
Titrəyir əllərim, əsir bədənim,
Dilim söz tutmur, soruşum kimsən?
Boğmaq istəyirəm hıçqırtımı, bacarmıram.
Göz yaşlarım yandırır yanaqlarımı, dodaqlarımı,
Silə bilmirəm.
Kəsir nəfəsimi qorxu.
Soyuyur əlim-ayağım.
Yumulur göz qapaqlarım,
Daha döyünmür ürəyim…
Gələn Əzraildir… alır canımı.
Ah, necə xoşbəxtəm
Tanrım tənhalığın əlindən alıb,
Öz yanına aparır məni.
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

BƏRDƏ

40

Gəzdim addım-addım tanıyım səni,
Gül gördüm, çiçək dərdim,
Çələng hördüm telinə,
Qoy, öpsün nəsimilər.
Nizami elə öyüb şah əsərində səni,
Mən nə deyim oxşayım,
Mehin çəkən nazını,
A, kuzəli Baş Şəhər?!
Alban tarixini açdım, oxudum.
Yaşın min illəri adlayıb keçib.
Adın daş möhürlə düşüb kitabə.
«Arran»ın anası, Partav, Bərdaa, Bərda.
Tarixin atası Herodot yazır:
«Yaşın çox qədimdi, Bərdə, a Bərdə».
Mən nə deyim artırım şöhrətini cahanda
Mən acizəm, söz aciz...
Sən elə gözəlsən, Bərdə, a Bərdə.

AZIB QALMIŞAM YOLDA
Azıb qalmışam yolda
Yoxa çıxıb Allahım.
Şeytan meydan sulayır
Yenə ortalıqdadır.
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər
42

QÖVR EDƏN YARAMDI
Qövr edən yaramdı
Könlümün gözün töküb.
Adı həsrət,
Donu qırmızı...
Sağalar, bu yara?

QAÇQIN BALASI
– Sən kimsən?
– Olduğum.
– Necə yəni olduğun?
– Tanrının yaratdığı.
«OL», – dediyi , olan.
Sənin gördüyün,
Mənim olduğum,
Onların tanımış olduğu olan.
Sizlərin bizlərdən olan-olanı,
Olanı-qalanı talan olanın
Qardaşı, bacısı, yarı, anası,
Qaçqın balasıyam,
Qaçqın balası...
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

QAPIMI İTİRMİŞƏM

44

Qapımı itirmişəm...
Allah, qapın hardadır?
Yolumu ordan salım.
Fələyin kələyindən
Özümü itirmişəm,
Sözümü itirmişəm,
Anamı itirmişəm,
Atamı itirmişəm...
Allah, qapın hardadır?
Yolumu ordan salım.
Mənə analıq eylə,
Mənə atalıq eylə,
Mənə Allahlıq eylə...
Allah, qapın hardadır?
Yolumu ordan salım,
Yolumu ordan salım.

UZAQ YOLLARA ÇIXDIM
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Uzaq yollara çıxdım
Bəlkə azdıram dərdi.
Yenə kəsdi qarşımı
Yapışıb ətəyimdən
Sürünüb dizin-dizin
Yalvar-yaxar eylədi.
Bir yumub, min tökdü dərd.
Dərdin dərdimə dərddir
Dərdimi dərd edənim.
Qaçma, məndən amandı.
Dərdi dərdə dərd verən
Yollara da dərd verib.
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AYRILIQ, GƏL DOST OLAQ

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Ayrılıq, gəl dost olaq
Nazını çəkim, telinə sığal çəkim,
İstə, şəklini çəkim,
Lap dərdini çəkim...
Nə çəkirəmsə səndən çəkim...
OLa sarı çəkim!

46

ÇOX ÇƏK-ÇEVİR EDİRƏM

Azadə Novruzova

Çox çək-çevir edirəm
Bu dünyanın işini.
Xeyirə yozammıram
Kor şeytanın işini.

47

ÜZ TUTMUŞAM GÖYLƏRƏ

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Üz tutmuşam göylərə
Görən, bilən, eşidən.
Yerdə yerim yox mənim
Apar məni göylərə.

48

Yolda bir yürüyənlər
Nədən olsunlar yoldaş?
Yoldan ayrılar yollar...
Bunu düşünmədin heç?
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YOLDA BİR YÜRÜYƏNLƏR
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

GÜZƏRAN

50

Güzəran şıdırğı yağış kimi aman vermir
qəddini düzəldib,
göz açasan bu bəxtəvər dünyaya.
Ərköyün övlad kimi gah üzünü çırmaqlayır,
gah saçına əl atır.
Həsrətini çox çəkmişəm bu qayğılı günlərin,
Tanrının dərgahına uzalı qalıb əlim
İllah da Ramazanın əhyə gecələrində.
Şükür verdiyi paya
Payı şirinləşdirib acı güzəranımı.

NiCATIM
Nicatım kövrək balam,
Ürəyi yumşaq balam,
Quş ürəkli, qəlbi kövrək
olma balam.
Sən bir ərsən,
Vətənini qoruyacaq bir əsgərsən.
Sən sabahın nicat yolu,
Arzu dolu, istək dolu.
Düşmən üstə yüyürəcək
Addımından yer titrəyən
Baxışından od saçılan
Azərbaycan əsgərisən.
Şir ürəkli Koroğlunun,
Cavanşirin nəvəsisən.
Sən bir ərsən, bir əsgərsən.
Ürəyimin şah damarı,
Bəxt taxtımın qızıl tacı
Nicat balam, Nicat balam!
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

NƏ OLA QAYIDA
BİRCƏ GERİYƏ

52

Nə ola qayıda bircə geriyə
Uşaqlıq illərim qovuşam sənə.
Qaçaram o anda çəmənə, çölə
O incə, o zərif dağ çiçəklərin...
Üzərəm ehmalca tər çiçəkləri.
Təbiət bəzəyən bu çöl-çəməntək
Bəzərəm anamı təzə gəlintək.
Düzərəm gülləri bir-bir telinə.
O yaşıl qayanın al-gül xınasın
Elləri bayrama səsləyən hayla
Çəkərəm anamın əl-ayağına.
Sarılıb boynuna, öpüb üzündən
Elə o balaca uşaq diliylə,
Söylərəm: «Can ana, mehriban Ana.
Ad günün, şad günün mübarək, Ana.
Bu əziz, xoş günün mübarək, Ana!»

İSGƏNDƏR, ƏZİZ BALAM
Dilin bal, sözün şəkər,
Özün bir şirin noğul.
Dilindən Ana, Vətən
Sözü düşməyən oğul.
Adın fatehin adı
Adına quzu qurban,
Qoç qurban, quzu qurban
Daş dəyən dırnağına
Ananın özü qurban.
Ay şirin İsgəndərim,
Ay noğul İsgəndərim,
Can, oğul İsgəndərim.
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər
54

SEVDİYİM – MƏNİM OLAN
Sevdiyim – mənim olan
Ruhumda, canımda
Tanrı dərgahında – mənim olan.
Fərqi yoxdur yaxın, uzaq
Təki canıyanan ola mənim olan.

SƏADƏT
(Saodat Muxammedovaya ithaf)
Səadət – xoşbəxtlik, bəxtəvərlik payı.
Toyun-büsatın sarayı.
İncə, nazlı bir çiçək.
İsminin hər səslənişində dünyaya
Səadət bəxş edən zərif, kövrək, nura aşiq
Tanrı payı.
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

ÜZÜR MƏNİ

56

Sual dolu baxışların üzür məni,
Gözlərinə baxammıram, baxan kimi
Muncuq-muncuq göz yaşların
Sual olub yanağına düzülür.
Dindirirəm qəhər boğur, dillənmirsən,
Dünənimdə bir düyünsən,
Neyləsəm də, çözəmmirəm.
Eşq odunda yandırırsan, düzü, məni,
Alovumda alışmırsan,
Kül altında kösöv kimi
Gizli-gizli közərirsən.
Baxışımın günahısan
Çırmansam da yuyammıram.
Dünənimdə bir düyünsən
İstəsəm də çözəmmirəm.
Dünənimsən, de neyləyim?
Bu günümdən siləmmirəm.

YOLUMUN ÜSTÜNDƏ ÇİÇƏK BİTİRDİN
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Yolumun üstündə çiçək bitirdin
Bütün çiçəklərdən çox sevdim onu.
Adımı çiçəyin adına qoydun
Çox sevdim adımı çiçək adında.
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SƏN MƏNİM DƏRDİMSƏN

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Sən mənim dərdimsən,
Demirəm dağ boydasan,
Gözümə üfürülən
Bir ovuc torpaq qədər
Sən deyib udduğum
Bir udum nəfəs qədər
Od vurub yandırdığın
Qəlbimin külü qədər
De nə qədər kiçiksən?
Ay mənim lal dərdim,
Ay mənim kar dərdim,
Ay mənim yetim dərdim,
Mən səni necə dərdim?

58

DƏRD DOĞUB,
DƏRD BÖYÜTDÜ, SƏNİ
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Dərd doğub, dərd böyütdü, Səni!
nə olar bircə dəfə gül,
şəklini çəkim.
Dönə-dönə baxa bilim
gülən dərdimə.
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər
60

BİR ŞEİR ARADIM
Bir şeir aradım, könlümü sarar deyə
Bir kaman aradım, dərdimi çalar deyə.
Bir yar aradım, məni məndən alar deyə
Dilimdə həm şeir, həm avaz olar deyə.

TƏZƏ DƏRDİ MƏLHƏM BİLİB
Təzə dərdi məlhəm bilib,
Köhnə dərdin üstə sərdim.
Gülləndi dərdim.
İlahi, gəl, dər gülünü,
Güldü dərdim.
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SAÇLARIN AYRILIQ RƏNGİNDƏ,
GÖZLƏRİN DƏNİZ

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Saçların ayrılıq rəngində,
gözlərin dəniz.
Ayrılıq olmasın adın...
Yandım ayrılıqlar alovunda,
Kül oldum, gülüm...
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XOCALI
Tanrı diri-diri geyindirdi kəfənini Xocalıya...
Toran düşəndə hər tərəf ağappaq qar idi...
Günəş də tez batdı...
Ay da çıxmadı bu gecə...
Bir faciə doğdu Yer üzünə
25-dən 26-na keçən fevral gecəsi...
Buludlar qan ağlayır, torpaq qan əmir...
Körpə bağrı yarılır, ahıl başı kəsilir...
Dağ çəkir, dünyanın sinəsinə
İnsan deyib, yaratdığın,
İlahi, neçə yol verdin
Sən bu dəhşətə?
Anam ağı deyir:
«Lay-lay Xocalım, lay-lay
Yatan Xocalım, lay-lay.
Qadası qəfil gələn
Balam Xocalım, lay-lay.
Lay-lay Xocalım, lay -lay

Lay-lay Xocalım, lay -lay
Bəxtsiz Xocalım, lay-lay.
Alnı qara yazılı
Bacım Xocalım, lay-lay
Lay-lay Xocalım, lay -lay.
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Lay-lay Xocalım, lay -lay
Əsir Xocalım, lay-lay.
Sinəsi bala dağlı,
Anam Xocalım, lay-lay
Lay-lay Xocalım, lay -lay.
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Lay-lay Xocalım, lay-lay
Dillən, Xocalım, lay-lay
Öldü atam, qardaşım
Kimdən güc alım, lay-lay
Lay-lay Xocalım, lay -lay.
Lay-lay Xocalım, lay-lay
Dərdli Xocalım , lay-lay.
Dərdini mənə ötür
Çəkim, qocalım lay-lay
Lay-lay Xocalım, lay-lay

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Lay-lay Xocalım, lay-lay
Sönən ocağım, lay-lay.
Çağır oğullarını
Gəlin öc alın, lay-lay
Lay-lay Xocalım, lay-lay».
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Yazı yazan, yazımdandı gileyim,
Niyə belə qara yazdın yazımı?
Doluya yox, boşa yazdın yazımı.
Bilə-bilə heçə yazdın yazımı...
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YAZIMDANDI GİLEYİM

65

2011-in FARİZSİZ BAHARI GƏLDİ YURDUMA

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

2011-in Farizsiz baharı gəldi yurduma.
dağlar qarın əritmədi.
Nə Kür daşdı, nə Araz.
Mənim də baharım gözü yaşlı gəldi.
Farizin də anası gülmədi...
elə Səbuhinin də.
Birini düşmən gülləsi, birini də xərçəng aldı
əlimizdən.
Heç bilirsən, nə oğullar idilər?
Uzun boylu, qulac qollu...
Baxışları uzaqlara dikilərdi çox zaman...
Uzaqdan gələnləri var imiş...
Əzrail oldu qonaqları.
Can, can, can, Vətən!
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ARZU DAŞI
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Təzə-təzə ayağımız açılmışdı
bu kəndə...
Deməyə, gülməyə, oynamağa gəlmişdik...
Sonuncu dəfə ağlaya-ağlaya gəldik,
Elə ağlaya-ağlaya da çıxdıq,
Qoyunları qara geymiş bu kənddən...
İndən belə uzaqdan boylanan bir qara daş
Qarşılayıb, yola salacaq bizi...
Səbuhinin göyərməyən arzu daşı
qara daşı...
baş daşı!
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

SƏBUHİNİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

68

Allah olmaq istədim
Onu bir də yaradım.
Gözəl yazım yazısın.
Kim yazdı ona yazı
Allah belə iş tutar?!
Yəqin fələk dağıtdı
Ağ kağıza qara rəng.
Soldu açan çiçəklər,
Qara geydi bənövşə.
Lalənin sinəsinə
Qara dağ çəkdi fələk.
Qərənfil boynu bükük,
Qızılgül ağlar qaldı.
Qara daş, qara torpaq,
Al qoynuna Sən Onu,
Əzizlə, sığalın çək,
Telinin tumarın çək.
Səfərə yola salsan
Arxasınca suyun at,
Uğur dilə yoluna,
Duz hərlə, od üstə üzərlik at.
Qara daş, qara torpaq
Al qoynuna Sən Onu.
Əzizlə uca boyun,
Oxşa qaşın, kirpiyin.
Günü-günə tez cala,
Başını yuxuyla qat,
Bizi ona qovuşdur.
Qara daş, qara torpaq
Al qoynuna Sən Onu.
Əzizlə, nazını çək,
Canının ağrısın çək,

Suya, daşa qat ovut.
Daşı göyərdən Allah,
Keç günahımdan mənim.
Hanı məndə o hünər,
Onu bir də yaradım?!
Ümid təkcə sənədir,
Daşın bağrın yarasan
Yenidən yaradasan.
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O GÖRDÜYÜN QARA SAÇIM ÇALLANIB

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

O gördüyün qara saçım çallanıb,
Qəm üstümə xəlbirlənib, yollanıb.
Hissim məni bəlkə min yol aldadıb,
Qanrılmışam, sən bildiyim kölgəm
məni ağladıb.
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GÖYDƏ YAĞIŞ, YERDƏ YAĞIŞ
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Göydə yağış, yerdə yağış
Qalmışam yağış altında.
Qəlb qırıb, könül sındırıb
Qalmışam qarğış altında.
Göydən yağan yağış deyil
Sınan qəlbin ah-naləsi.
Hara qaçım, hara gedim
Yer də, göy də küsüb məndən.
Yerlə göyün arasında
Qalmışam yağış altında.
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Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər
72

BİR GÜN ELƏ, BİR GÜN BELƏ
Bir gün elə, bir gün belə
Yaşa getsin, elə belə...
Bir gün ağla, bir günsə gül.
Yaşa getsin elə-belə...
Səhər bir yol, axşam bir yol
Ömrü boyu, bəlkə min yol
Hey öl, diril...
Yaşa getsin elə-belə
ölmə-diril...
İstəmərəm, bircə gün də mən yaşayım
Çoxlarıtək elə-belə.

SƏNİ SEVİRƏM
Qəbrimin üstünə göz yaşı gətirmə
Hər gələndə təzə şeirlə gəl.
Xəbərsiz-ətərsiz, zəngsiz-mesajsız
Ömrümə gəldiyin kimi, elə qəfil gəl.
Telefonumu sənsiz qoyma
Gözüm onda qalacaq.
Masanın üstündə çiçəklər solmasın...
Gözlərin dolanda məni dənizə ağla.
Toxtaq ol, toxtaq, gülüm
Səni sevirəm...
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HƏR BU ŞƏHƏRƏ QAR YAĞANDA

Sən mənim ağ kitabım. Şeirlər

Hər bu şəhərə qar yağanda
Sevincək olub düşürəm bu şəhərin canına.
Teli qıvrım, alagöz , qar kimi ağ bənizli
itiyimi gəzirəm...
Yağan qarın altında.

74

HASRETLİM
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Hasretine yuva kurdum gönlümde
Büyük bir kareyi bom-boş asdım
karşı duvardan.
Bir resmimiz vardı
hani ayakda...
Pencereyle üzbeüzde
O olsun istedim.
Çırak , falan yok
Beni ilk gördüyünde gözlerinde ışık
görmüşdüm de
Bak, o yeter dedim.
Denizden hatıra
Mazide kalanları...
Dağdan da
O kurumuş sarı çiçeyi koydum.
Bardağı göz yaşlarımla doldurub,
Dibçekdeki susamış menevşeyi suladım.
Arzularımı, umutlarımı
İlme-ilme bir çiçek halıya dokuyub ayaktan
serdim.
Size sesleniyorum
tüm hatıralar –
Bu yuvanın başına döne-döne
ayakta kalın hep,
Çooook umutluyum!
Aynanın yerinde yuvamızın resmini asıb da
çıkıyorum...
Döndüyünde söyleyin
O boş kareden assın aynanı
Hasretlim...
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SONBAHAR
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Hoş geldin, SONBAHAR!
Sen getirdin ilkbaharı ömrümə,
Söylemişdim bunu sana önceden.
Yem-yeşildi, taptazeydi
ağacların yaprakları gözümde.
Bir gün uyanıb da bəm-bəyaz gördüm dünyayı...
Çekib gitmişdin... Neden, habersiz?
O da gitdi... Bir gün...
Aynen Senin gibi...
Bu gün penceremden Seni gördüm,
Kapımı çalan senmiydin dün gecə?
Çok korkmuşdum aslında oğru, falan bilib də...
Hoş geldin, SONBAHAR!
Kal bende!
Kendi halinle, kendi tavrınla sıkı-sıkı sarıl bana.
Islansın göz yaşlarımla sende kalan hatıralar.
Belki, belki...
Yenidən doğulur da karelerde donan anılar...
Belki umudlanır gönlüm yeniden...
Bak, Sen geldin de...
O da gelir belki, bir gün...
Ne biliyim...
Kışda kar gibi,
Baharda çiçek gibi,
Bir deli rüzgar gibi...
Belki, belki...
Hoş geldin, SONBAHAR!
Hooooooş!
Amma neden, neden elin boş!

İLAHİ, YIĞIŞ GEDƏK
İlahi, yığış gedək
burda ara qarışıb.
Gün əyibdir kölgəmi
görünmürəm gözünə.

Azadə Novruzova
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BİR UCSUZ-BUCAQSIZ ÇÖLDƏ
Bir ucsuz-bucaqsız çöldə
Kölgəmi gün oğurladı.
İlahi, kölgəni sal
Təntimişəm, kölgələnim.

GEDİRƏM
Gedirəm... Ölüm məndən bir addım qabaq.
Sonuncu addımımın başında bir məzar qazıb,
Cütləyib ayaqqabılarımı o məzarda basdırıb
ayaqyalın gedirəm...

Azadə Novruzova
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AYAQ TUTAR, YERİMƏZ
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Ayaq tutar, yeriməz
Ayağı var yalanın.
Yalandan düzəltdiyi
Yalanı var yalanın.
Həqiqətdən gen düşən
Lap ağı var yalanın.
Bozu var, qarası var
Doğrunun mayasından
Oğurlanan parası
Öldürən həqiqətdən
Yaxşısı var yalanın.
Təzə eşitdim bunu
Təzəsi var, təzəsi
Yallı yalan dedilər
Yallısı var yalanın.
Əl-ələ, qol-qoladır
Sarmaş-dolaşdır yalan
Yaman meydan sulayır,
Meydanı gen yalanın.

KƏDƏRİMİN DONU

Azadə Novruzova

Kədərimin donunu
qırmızıdan biçdim bu gün
Yadımın yaddaşını təzələdim.
Unuda bilmədiyim,
qırmızı donun mübarək!
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BİR OYUNDA UDUZDUN
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Oyub-oyub dərdin gözün açdım.
Gorun çatlasın dərd əkən.
Üzünə gözüaçıq dərd güləcək,
Gəl torpaqla boş qəbiri...
Bir oyunda uduzdun.
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TÜRKÜSTAN
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Yazılmasın bir daha nə matəm,
nə faciə, bizim tariximizə!
Yazılsın tək QƏLƏBƏ, tək Qalib!
Yaraşır bu ad bizə
Böyük, bütöv TÜRKÜSTAN!
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MƏKTUBLAR
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Sənə məktublar yazacam hər gün.
Göndərməyə üzüm
Atmağa əlim gəlməsə də.
Tikilib yarımçıq qalan
Evimizi tikəcəm,
Oxunmayan
qucaq-qucaq, qalaq-qalaq yetişməyən
məktublardan.
Sarı, köhnə, kor məktublar
Lal məktublar, kar məktublar.
Palçıq, torpaq, qum məktublar,
Əziz, doğma, kam məktublar.
Saman çöpü, quş südüylə
Yoğurduğum çiy məktublar.
Bir daş altdan, bir daş üstdən
Binələnən...
Min təkana tab gətirən
Ev məktublar.
nə qapısı, nə bacası açılmadı,
nə laylası, nə nağılı oxunmadı.
Yerimədi, yüyürmədi,
Dil açmadı körpələri,
Şəngülümü, Şüngülümü perik düşdü bu yuvanın.
Şirin-şirin arzuların ünvanı
Məktub evim, mübarəksən, mübarək!

SƏNSİZ, MƏNSİZ
Zaman, SƏN ol yol yoldaşım
Çıxaq, gedək!
Dünya qalsın Azadəsiz...
Sənsiz, mənsiz!

Azadə Novruzova
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QAPINI SƏN AÇ, ALLAH
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Əlim-qolum bağlanıb
Qapını SƏN aç, Allah!
Dünya gözümdən düşüb
Dünyadan al, qaç məni!
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Dert bana sevdalı
Dert bana aşık.
Hiç o çekib gidər,
Hiç o ayrılar!

Azadə Novruzova

DERT BANA AŞIK
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AŞK
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Aşk bende hiç bitmez.
Hamurum aşkla yoğruldu.
Sen çek de git...
Kavrulub yanmadın ki.
Sen aşkdan anladın ki?

Könlümdən keçən
sətirlər

***
Telimi isladan yağış,
Könlümə dam, könlümə!
***
Baharı, ömrümə
payız gətirdi.
***
Dur, dayan, dolanma başıma, dünya
Yalansan, yalansan, yalansan dünya.
***
Dünyanın qara üzün,
qar alsın.
***

***
Ayrılıq, yum gözlərini,
Aparım səni ayrılıq olmayan yerə.

Azadə Novruzova

Kömür kimi qaraldı
dünya gözümdə.

***
Ağlayan gözlərimdə gül, Sən!
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***
Həqiqətin donu dar biçilib.
Dünyanın əyninə gəlmir.
***

Sən mənim ağ kitabım. Könlümdən keçən səti̇rlər

Düyün-düyün yumağam
Ha qayçıla, ha doğra.
***
Ən etibarlı sığınacaq qəlbdir!
ALLAH əmanətlərini etibarlı
qəlblərdə qoruyar!
***
Bəndəliyin dürüstdürsə,
Bəs Allahdan niyə qorxursan?
***
Yaman darıxıram, ALLAH
Yığış gəl bizə.
Gedək Təbrizə.
***
Dəryanın dərdi,
Balıqların susuz qala bilməməsi...
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Bayatılar

***
Əzizinəm, bir də gəl.
Dolan yolu, bir də gəl.
Səpim çiçək yoluna.
Çiçək yoldan bir də gəl.
***
Əzizinəm, kölgə sal
Kölgəsizə kölgə sal.
Çox yatmısan kölgədə
Kölgədən çıx, kölgə sal.
***
Əzizinəm, sarı şan
Süzülübdür sarı şan.
Könlümdə yar yarası
Sarı şanla sarısan.

Əzizinəm, özgəsən
Sən ayrısan, özgəsən.
Səndən ayrı, aralı
Gəzsəm, demə özgəsən.

Azadə Novruzova

***

***
Əzizim aza dağlar
Qaneyəm aza, dağlar.
Dərd yaman güc eləyir
Yollarda aza, dağlar.
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***
Əzizinəm, xoş gəldin
Xoş günümə xoş gəldin.
Açdım Novruz xonçasın
Yar sən bizə xoş gəldin.
***
Əzizinəm, bu yaza.
Yazan yaza bu yaza.
Ümid əkdim cücərdə,
Niyyət etdim bu yaza.

Sən mənim ağ kitabım. Bayatılar

***
Əzizinəm, toxundum
Bir könülə toxundum.
İlmə-ilmə sökülüb
Həmən könlə toxundum.
***
Əzizinəm, Vətəndə,
Güllər əkdim Vətəndə.
Qərib, didərgin oldum
Dərdim güllər, Vətəndə.
***
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Əzizim gülə-gülə
Gün batdı gülə-gülə
Ötənə güzəşt olar
Dön bəri gülə-gülə.

***
Əzizinəm, yola gəl,
İnsaf eylə, yola gəl.
Yoldan yola yol gələr
İnad etmə, yola gəl.
***
Mən aşiq Alagözə
Vuruldum ala gözə.
Cəfa çəkdim, can üzdüm
Yar məni ala gözə.
***
Əzizinəm, solar gül
Saralar gül, solar gül.
Silim gözünün yaşın
Yarın qurban, sən də gül!

Əzizinəm, ulduz, ay
Göydən baxar ulduz, ay.
Qoy gün batsın bu gecə
Çıxaq olaq ulduz, ay.
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***

***
Qəlbi, könlü qırığam,
Vətənsizəm, qəribəm.
El-obam pərən-pərən
Yurdum ələk-vələkdir.
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***
Əzizim gələr gedər,
Gün çıxar gələr, gedər.
Elimi haraylaram
Harayım hədər gedər.
***
Əzizim kəsə gəlləm,
Çay üstdən kəsə gəlləm.
Dərdim Vətən həsrəti,
Hay verib, səsə gəlləm.

Sən mənim ağ kitabım. Bayatılar

***
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Əzizim, yara sarı.
Boylandım yara sarı.
Görüncə yar yaralı
Süründüm yara sarı.
***
Əzizinəm, taxcada
Bəxtim yatıb taxcada.
Yuxum ərşə çəkilib,
Gözüm qalıb taxcada.

***
Əzizim güneyliyəm
Quzeyli, güneyliyəm
Allah verə hünəri
Günü bəri əyliyəm.
***
Əzizim eldən yana
Çəməndən, çöldən yana
Dəli-divanə oldum
Vətəndən, eldən yana.
***
Əzizinəm, bu dağa
Çətin dözəm bu dağa.
Yar dağ basdı dağ üstdən
Sarıldığım budağa.
***

Azadə Novruzova

Əzizinəm, sarmaşıq
Dolaşıqdı sarmaşıq.
Hər sənə yar deyənə
İnanma, sanma aşiq.
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***
Aşıq, sazı asma, çal.
Dərdi dərdə qatma çal.
Leylinin dərdi ayrı
Məni ona qatma, çal.
***
Əzizim beləsinə
Kim görmüş belə sinə?!
Çalın-çarpaz yaralı
Sağalar belə sinə?

Sən mənim ağ kitabım. Bayatılar

***
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Əzizinəm, nəm çəkər,
Qanan qanmazdan çəkər.
Quru oddan alışar
Yaş yanında nəm çəkər

Esselər

Ulu öndər
Heydər Əli̇yev
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lk dəfə bu adla fəxr edib, qürur duyduğum gün
uşaqlığımın ən sevincli xatirələrindən birinin
yaddaşımda əbədi həkkidir! 1982-ci ilin
dekabrı... Kəndimizin adi ayazlı-şaxtalı günlərindən biri... Bu
dahi insanla fəxr duyub, qururlanan hər birimiz üçün bu gün
adi yox, tarixi bir gün oldu. Belə ki, Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən
Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
vəzifəsinə təyin edildi. Valideynlərimin, müəllimlərimin, kənd
camaatının sevincinin səbəbini təbii ki, sonralar daha çox
dərk etdim. Xatırladıqca qürurlandığım o günün sevincini öz
simasında yaddaşıma həkk etdiyim ilk müəllimim Bəsti
müəllimənin bizi təbrik etməsi və bu böyük şəxsiyyətin hər
zaman qürur yerimiz olacağını dəfələrlə təkrar etməsi, tarixin
sınağından çıxan böyük bir həqiqət oldu. Sizinlə hər zaman
qürur duyub, fəxr edirik
ULU ÖNDƏR, DAHİ ŞƏXSİYYƏT!

Müqtədir qadın:
Elmira xanım Süleymanova-80

R
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espublikamızın ilk Ombudsmanı professor
Elmira xanım Süleymanova Azərbaycan
qadını üçün hər zaman örnək olacaq bir
həyat hekayəsinin müəllifidir. Həyatındakı, çoxşaxəli
fəaliyyətindəki örnək nümunələrdən bəhrələnmək üçün bu
hekayəni dəfələrlə, sətirbəsətir oxumaq gərəkdir.
Ömürləri fəsillərə, təbiət hadisələrinə, rənglərə bənzədilib portretləri çəkilən obrazlardan fərqlidir bu ömrün
cizgiləri. Sanki bütün bənzədilənlərin harmoniyasından
doğulub bu ömür payı. Təbəssümünün əksini ilk baharın ilıq
şüaları altında üzü günəşə sarı işım-işım işıldayan çiçəklərdə,
sevgisini qızmar yay günəşinin ümmanın şəffaf sularında
bərq vuran hər zərrəsində, arzusunun, istəyinin xoşbəxtliyini
ləçək-ləçək açılan ağ qızılgüllərin ətri ilə süstlənəndə,
kədərinin qəhrini günahsız körpələrin qətlindəki amansızlıq
qarşısında üzündə donan gülüşünü yuyan göz yaşlarında,
dözümünü zamanın sərt küləklərinə sinə gərən məğrur
qayalarda, rəhmini-mərhəmətini ümidi yerdən-göydən
üzülən Allah bəndələrinin üzünə hər zaman açıq olan
qapısından sevinclə çıxan gülər üzlərdə, elin-günün se-
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vincində hamıdan çox sevinən, kədərində hamıdan çox
kədərlənən, qərarında qəti, haqq yolundan dönməz gördüm,
tanıdım bu kəpənək zərifliyində incə, həssas qəlbə sahib,
həyatın ağır yüklərinin altından çiyinlərini heç vaxt kənara
çəkməyən ləyaqətli, məğrur, BU MÜQTƏDİR AZƏRBAYCAN
QADININI!
Adının mənası ərəbcədən tərcümədə rəhbər anlamını
daşıyan bu xanım nə vaxtsa yüksək vəzifədə, rəhbər olmağı
heç düşünməsə də, tale onu o kürsüyə doğru addımbaaddım
yolçu etmişdi. Bu yol Elmira xanımın portretində çox rəngarəng çalarlarla cızılıb. Bir kimyaçı kimi təbiət elminin
nailiyyətləri ilə elmin zirvəsini fəth etmək, alimlik dərəcəsi
alıb, yüksək elmi titullarla təltif olunmaq, digər tərəfdən
cəmiyyət elminin ictimai xadim titulunda ləyaqətlə özünü
doğrultmaq sübh şəfəqinin al qırmızı göz qamaşdıran bir
çalarında əks olunub. Geniş və əhatəli dünyagörüşü,
ensiklopedik biliyi onunla ünsiyyətdə insanın mənəvi rahatlıq
və sakitlik tapmasına, özünə inam hissinin güclənməsinə
səbəb olur. Bu xüsusiyətlərin vəhdəti portretində təbiətin
əsrarəngiz gözəlliklərinin təcəssümü sayılan yaz yağışından
sonra mavi səmanın belinə incə bir kəmər kimi taxılan
göyqurşağının füsunkar, heyranedici, əfsunedici çalarları ilə
çəkilib. İki əsrdən ömür payı alan, günlərin, ayların, illərin
cəm olunub, həyat-tale yolunun zirvəsinə ucalan VƏTƏNİMİZ,
XALQIMIZ, DÖVLƏTİMİZ üçün gördüyü işlərin ölçüyə gəlməz
dəyəri olan Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə ilk Müvəkkili (Ombudsman), kimya elmləri doktoru,
professor, Nyu-York EA-nın üzvü, SSRİ-nin fəxri kimyaçısı,
ixtiraçı, neft-kimya və incə üzvü sintez sahəsində tanınmış
alim və ictimai xadim, «Şərəf» və «Şöhrət» ordenli Elmira
Teymur qızı Süleymanova 1937-ci il, iyun ayının 17-də Bakı
şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Doğum gününüz
mübarək olsun, çox hörmətli Ombudsmanımız Elmira xanım!

Nə yaxşı ki, Siz Azərbaycanlısınız! Bu yaxşı ilə, biz hər
zaman fəxr edəcəyik! Nə yaxşı ki, Siz İlk Ombudsmansınız! Bu
yaxşı ilə artıq dövlətimizin ali məqsədini qoruyan yeni
təsisatın qurucusu olaraq, bir tarix yazmısınız! Və nə yaxşı ki,
biz Sizinləyik! Bu yaxşı isə, bizim hər birimizin qürur duyub
fəxarət hissi ilə öyünəcəyimiz ən böyük şansımızdır!
Ziyası, nuru qaranlıqlara işıq saçan, geriyə çevirib
təkrar-təkrar oxuduğum həyat hekayəsinin hər sətirində
müqtədir Azərbaycan qadını obrazı qarşısında böyük hörmət
və ehtiram hissi ilə duyğulanan: Azadə Novruzovadan...
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Məhəmmədhüseyn
Şəhriyar
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9-10 yaşım olardı... Uşaqlıq xatirələrimlə məni tez-tez
kövrəldən bir əziz ocağın kitab rəfində kiçikölçülü, amma
cazibəsi dünyanı başına dolandıran, bu gün dillər əzbəri olan
o kitaba sarı mehrim-məhəbbətim günü-gündən artırdı. Hər
əlimə alıb oxuduğumda misrası yaddaşıma necə həkk olunubsa,
elə o gün bu gün dilimdə əzbərdir. Bu əl boyda kitaba elə
bağlanmışdım ki, hər gün bir bəhanə ilə gəlib bir neçə bəndini
oxuyub yaddaşıma köçürərdim. Kitabın bu ocaqda çox əziz
tutulduğunu bildiyimdən onu istəsəm də, mənimki olmayacağına əminliyimdən elə bu yolla üzərində Məhəmmədhüseyn Şəhriyar «Aman ayrılıq» yazılı mehr-məhəbbət dastanını beləcə tələm-tələsik gəliş-gedişimlə təpədən-dırnağa
əzbərlədim. Tutuquşuna dönmüşdüm, bütün günü dilimdən
düşməzdi bu misralar. Gecə-gündüz fikrim-xəyalım o kitabda
idi. Evdə-eşikdə, yolda-rizdə, «Heydər baba», – deyib durmuşdum... Dastanın şirinliyi, diləyatımlılığı bir özgə...
Adları sadalanan hər bir məişət əşyasından tutmuş,
uşaq oyunlarımıza, bayram adət-ənənələrinə, dağın-dərənin
adına, qoyun–quzunun ağı, bozu, qarasına kimi, hətta Nənəqızın gözləri, Rəxşəndənin şirin-şirin sözləri, Fatma xalanın
çorabına, Qulamgilin bacasına, Əmməcanın bal bəlləsinə,
Həci xalanın çayda paltar yumasına, Şuca xalaoğlunun Bakı
sovqatına, xırmanda vəl sürən Novruzəliyə, yaşıl aşıq verən
Əliyə, novruzgülü dərən İrzaya, Mirzəmmədin bağçasına,
bulaqların yarpızına, bostanların gülbəsəri – qarpızına, çərçilərin ağ nabatı-saqqızına kimi bütün bunlardan gözümün
qabağında indi də elə o vaxt canlandırdığım bu canlı kinofilm
– nağılın hər süjetini dəfələrlə geriyə çevirib təkrar-təkrar
izləməkdən doymuram... Təxəyyülümün çəkdiyi bu film–
nağıl-dastan o qədər təbii, həyati ştrixlərlə doludur ki, uşaqlığımın, əzizlərimin, həsrətimin, sevgimin, nisgilimin, ağrımın,
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sevincimin bütün rəng və çalarları, cizgiləri, siluetləri,
obrazları dəqiq, aydın bircə sözlə ifadə edim ki, həyatidir...
Hər an, hər hiss yaşanılandır... yaşanmışdır, yaşadığımdır...
mənimdir... həm də sənindir, bizimdir, hamımızındır...
Kiçikölçülü, amma çiyninə dağdan ağır bir yük götürən
dağla salamlaşma dastanı olan «Heydərbabaya salam»
çapından çox keçmədi ki, dillər əzbəri oldu... Məni də heç
özüm də hiss etmədən böyük Şəhriyar eşqinə sevdaladı...
Təəssüf ki, dağı-daşı dindirən böyük Məmməd Arazın «Vətən
mənə oğul desə, nə dərdim. Mamır olub qayasında bitərdim»
harayıyla, qış-yay başı qarlı İşıqlı dağından boy alıb, Heydərbabaya, Savalana boylanmaq həvəsim boysuz-biçimsiz
gözümdə qaldı...
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Əzizinəm, Vətəndə,
Güllər əkdim Vətəndə.
Qərib, didərgin oldum,
Dərdim güllər Vətəndə.
Dağda boysuz çiçəklər, çəməndə güllər bizsiz açdı,
bizsiz soldu... Həsrətimiz güllədi, nisgilimiz çiçəklədi Vətəndə... Elimiz, obamız pərən-pərən oldu.
Ayrılığın ayrı bir libası biçildi boyumuza... o tayımız o
tayda, bu tayımız bu tayda... Vətən, deyib alışdıq, yandıq...
yana-yana ayrılıq havasını oxuduq... Sənə yaman dedik,
yaman ayrılıq... betərdən də, betər... betər ayrılıq... görən heç
olarmı, səndən də betər, ayrılıq?!
Qayıdım əfsununa düşdüyüm o kitabın üstünə. Çox
nəfis, gözəl miniatürlər işlənmişdi, incə zövqlə, həssaslıqla...
ayrılığın öz gözləri dolurdu... Özü öz qəhərində boğulurdu
sanki... Belə zərifliklə biçilmiş miniatür libasın rəssam
Fəxrəddin Əlinin tərəfindən biçildiyini öyrənəndə o əfsuna
da əbəs düşmədiyimi anladım. Şəhriyar aşiqiymiş Fəxrəddin
müəllim də.

Ayrılıq oduyla alışıb ilhamı göylərə uçan rəssamın
Şəhriyar dünyasına biçilən belə gözəl miniatür libasları az
deyilmiş. Bir dəstini çəkdiyi portreti ilə şairə ərməğan da
edibmiş.
Şəhriyar eşqinə Şimaldan Cənuba uçan durna qatarıyla
çox-çox namələrə ünvan olub gözüyaşlı Təbrizim, Xoşginabım.
Dolanbadolan küçələrində xəyalım hey dolanır, anam
Təbriz! Alaşıq-dolaşıq yollarında qərib könlüm də biqərar
ruhum qan ağlayır. Aman ayrılıq, başına dönüm, yum
gözlərini, aparım səni ayrılıq olmayan yerə, deyib, inlər...
Segah üstə! Yola gəlməz bu ayrılıq, söz anlamaz, hal anlamaz
ki. Yandırar kül eylər... Külü ilə də kor eylər, könüllərin
gözünü.
Heç qanarmı? ...Ay...rı...lıq...
Sazımın qəmli simlərində mənim,
«Bakı»nın başqa bir təranəsi var.
Sinəmin dar xərabəsində dərin
Bu cəvahirlərin xəzanəsi var.
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Təbriz-Bakı həsrəti çəkən şairin ayrılıqda şamtək
əriyən ömrü yetmədi kamın ala ayrılıqdan. Haça yollar
qovuşdu, Şəhriyar görəmmədi... Araz körpü saldı, ayrılığın
bağrın yardı, dəstə-dəstə güllər bağladı, gözəllər Təbriz
yollarına düzüldü... Yatmış bəxti oyandımı Şəhriyarın?! Heç
yatarmı? ...Ay...rı...lıq!
Dözərəmmi ayrılığa, ey könül! Köç dalınca, köç eylədi
elim-günüm...
Dərddə-dərdə güc eylədi... Utanarmı bu halımdan... Heç
ay...rı...lıq...? Ey könül!
Ömür karvanı köçünü haqq ocağına tökmüşdü...
Şəhriyar laylası nənəmin dilindən İşıqlı dağını aşıb Heydərbabaya, Savalana, Səhəndə sarı havalanırdı.
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Lay-lay elimdən gedən
Ömür-günümdən gedən.
Gülü solan bağımdan,
Uçan taxtımdan gedən.
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Ellər, Şəhriyar köçüb.
Güllər, Şəhriyar köçüb.
Solub bağı-bağçası
Bülbül bağından köçüb.
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Şəhriyar şeiri ilahi vəhy idi. Elə ona görə də sehri,
əfsunu ilə ayrılığı qandıra-qandıra, yuxuya verə-verə, yandıra-yandıra könüllərdə taxt qurdu.
Dilimizi əziz tutdu Şəhriyar:
Türkün dilitək, istəkli dil olmaz,
Özgə dilə qaçsan, bu əsil dil, əsil olmaz nidasıyla neçəneçə misralar sıra-sıra düzülüb USTAD ŞƏHRİYARIN
«Azərbaycan türkçəsilə külliyyatına» çevrildi... Və.... Böyük
ustadın 100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Bakıda
Yunus Əmrə sarayında, Təbrizdən: Hadi (Şəhriyarın oğlu)
2016.10.31 tarixində avtoqrafı ilə mənə bağışlananda, o əl
boyda kitabda qalan gözümdəki həsrətim bitdi... Bütün həsrətlərimizin sonu gəlsin diləyimlə... Ruhun şad olsun, böyük
ustad.
«Füyuzat» jurnalı,
№6(98), 2017

Sö зadamı:

Cahangir Məmmədli
, dünyaya gələndə hər tərəf ağappaq qar idi...
Taleyinə yağırdı bu qar. Valideynlərini qar
altında qaralan torpaq uşaq ikən apardı öz
qoynuna. Onun laylasını mələklər çaldı. Tanrı qanadını
üstünə gərdi. Beşiyini yelləyən mələk özü pıçıldadı fatihəsini,
ixlasını sağ qulağına, sol qulağına... İsti nəfəsiylə üfürdü üzgözünə, sağ çiyninə, sol çiyninə... Ayətül-kürsüdən toxudu
əyin-başını. Ayağına qətiyyət qab geyindirildi. Əlinə qələm,
könlünə ilham verildi. Nur boxçası Əndəruni-birunda gizlədildi. Boyu uca, kölgəsi qalın biçildi. Ruzi-bərəkəti sözün
ayağına yazıldı. Sözə əyil, buyurdu Tanrı!
Misqal-misqal əridi Yaradanın bu bəyaz payı. Tükənhatükən idi... Bax yenə yağır... Düz 75 il bundan öncə yağdığı
kimi lopa-lopa. Hamı evə tələsir... Mən evdən çıxmağa. Əzizimin əziz gününə. Ömrünün «qar yağan günü»nə tələsirəm.
Doğmalar yığışırıq ondan danışmağa.
Sözü sözdən keçirən, sözü keçən oldu Cahangir
müəllim. Söz xatirinə söz söyləmədi, xatirini əzizlədi sözün.
Sözü sözə simsar eylədi, sözün taxtını qurdu, sözün sözünə
baxdı. Söz-söhbəti söz etmədi. Sözdən ötmədi, sözü ilə ötdü,
yolunda bitən kolu-kosu sözü ilə kəsdi. Kəsə getmədi,
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dolanbadolan dolandı sözün başına. Beləcə, hövsələ ilə, səbrlə
gəlib çıxdı 75-ə. Yaxşı söz oldu, yaxşıların dilində. «Sözə qalan
dünya»nın «Söz adamı» oldu Cahangir Məmmədli!
Həyəcanımdan tir-tir əsir əllərim. Cümlələrim ayaq-baş
olsa da ürəyim doludur deyə, dil-dil ötürəm. Sözümün dayağı,
Əziz Müəllimim, sizi istədiyim kimi ifadə etməyə sözümün
gücü yetməz. Bu söz Sizin sözünüzdür.. simsar! Qohumluqda,
əzizlikdə simsar olanım, öyrədənim, yolumun yolun açan,
sözümün gözün açan, sözdə böyük sözüm olan Söz adamı,
bəyaz günün mübarək!
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Qəribsədim
(Söhrab Tahirə)

G

öy üzü qurşaq doğmur, qərib üçün, yağışdan
sonra... Qürbətdə yağışın rəngi bilinmir...
Dalğalar sahildən qaçır, qərib görəndə. Küləklər
rekviyem oxuyur, qəriblikdə... Oyur, oyuqları lal sükut...
Qəribin dilini o bilir... qəribi soyuq üşütmür... yağış islatmır...
gün isitmir... qərib istidə üşüyür, yağışda quruyur, soyuqda
əriyir... qəribim, qərib Əmim, Söhrab əmim, QƏRİBSƏDİM...
Ruhunu şad etsin TANRI!
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rəyim səhər mehi əsdirən nanə yarpağıtək hələ
də əsməkdə... Gözlərim narın yaz yağışının
sevindirdiyi üzü günəşə sarı işım-işım işıldayan
çiçəklər kimi ətrafa hələ də nur saçmaqda... Misralara düzülən
sözlərim yanağımdan süzülən göz yaşlarımın ritmilə əl-ələ,
qol-qola «Xoşbəxtlik sarayı»na sarı hələ də yallı getməkdə...
Baharı ötmüş ömrümün hər anı, hər saatı, hər günü çiçək
açdı, buludlardan ləçək-ləçək yağan qızılgül yağışının rayihəsi
bürüdü ətrafı... Dörd bir yanım pəmbələndi... Bu an.
Dünyanın gözəlliyini, həyatın şirinliyini, ötənlərdə
yaşamadığım bəxtəvərliyi yaşatdı bir anın içində... Bir quru
üzüm giləsi. Dünyanı sevmək, bəxtəvər olmaq, sevilmək
üçün... Nə qədər kiçik bir şey gərəkmiş, İlahi!
Bir quru üzüm giləsi.
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ir payız günü yurdu-yuvası dağılıb, eli-obası
pərən-pərən düşən bu kəndin sakinləri ilə
qəribliyə köç edincə...
Anam tələm-tələsik əlinə keçəni qablaşdırıb, yüngül yol
çörəyi boxçası yığdı, gözümüz arxada qala-qala «Vilisə»
doluşduq, dağ yolu ilə üzü aran Qarabağa yol tutdu ortancıl
dayım...
Yol uzandıqca uzanırdı...
Uzaq, yaxın qohumlardan başqa kənd camaatından da
var idi bu köçdə...
Yerimiz yaman darısqal idi. Kiçik bacım üç yaşını təzəcə
tamamlamışdı. Nə baş verdiyini kəsdirə bilmirdi. Pərvəri
böyüdüyündən bu darısqallıqda heç rahatlıq tapmırdı. Bu
qucaqdan o qucağa, o qucaqdan bu qucağa ötürməklə sakitləşdirmək cəhdi isə alınmırdı.
Bağdan-bağatdan vaxtsız-vədəsiz çırpılmış mer-meyvənin – qızıl armudun, şafran almanın, təzə dəymiş motal
pendirinin, göyün-göyərtinin, əl damında qalaq-qalaq yığılmış təndir lavaşından göz yaşı ilə sulanmış tətərizinin (isti
təndirə yapılıb təndirin alavışını alan ilk beş on lavaşa belə
deyirdik) ətri bir-birinə qarışmışdı.
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Bu darısqallıqda bir-birinin qucağına sığınaraq ağlayıbsıtqayan kim, uzun yolun yorğunluğundan gözünün acısını
alan kim, nənəmin bükdüyü qovurma dürməyi ilə aclığını
öldürən kim...
Kənddən çıxanda axşamüstü idi. Qaranlığın işığı udduğu, şərin qarışdığı bir dəm...
Hər dəfə xatırladıqca bütün vücudumu əsim-əsim əsdirən, ağlımda, yaddaşımda ilişib qalan və heç vaxt unuda
bilmədiyim ilk qəhərli, gözüyaşlı ayrılıq anım...
1988-ci il...
O gündən mənimlə bir yaşadı bu qəhər. Göynəltdi, oydu
qəlbimi. Vətən yarası açdı... Sağalmaz, qaysaq bağlamayan...
Sonralar yaşadığım heç bir sevinc sağalda bilmədi bu
yaranı. Daha da dərinə işlədi, rişələndi. Düz 28 ildir qanı axır...
Sonu üç nöqtəli cümlələrim bitmir, sonlanmır. Üzü
Vətənə sarı ahlarım, haraylarım... Uşaqlığım, bəxtəvərliyim...
Mənim.
Gəncləşdim, könül verib, könül aldım, əhd-peyman
bağladm, gəlin köçüb, ev qurdum, ocaq isitdim, ana oldum...
Sənsiz, sənsiz, sənsiz... Səadətim, xoşbəxtliyim... Mənim...
Mən elə bilirdim... Bir payız günü... Qəribliyə köç edincə...
Sənsiz Sənin üçün hönkür-hönkür ağlayanda... Özümü
heç nə ilə sakitləşdirib, ovundura bilməyəndə... 28 il öncə
boğazımda düyünlənən qəhər məni uşaqlaşdıranda anladım
ki, sən demə... Mən heç böyüməmişəm... Bu yaşımda da elə
körpə bir uşağam sənsiz...
Yolu-yolağası bağlı, qapısı qıfıllanmayan (adətən belə
görmüşdük, köç yığılanda qapılar qıfıllanardı. Bu köç yaylaq
köçü deyildi, bu köç qaçqınlıq, didərginlik köçü imiş... Geriyə
dönməyən köç, gözünün kökü saralıb, ümidi qırılan köç...),
and-aman yerləri, pirləri, gümbəzləri, habelə dədə-baba
gorlarının darmadağın edilib, yerlə-yeksan olunub, ruhları
perik düşən, qan ağlayan...

«Füyuzat» jurnalı,
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Allı-güllü, bağlı-bağatlı, dağlarının başında qış-yay qarı
əskik olmayan, axarlı-baxarlı, çağlar şəlaləli Şəkim.
Sinənin tən ortasını yaran çayda uşaqlıq yoldaşlarımla
yazın ilk göy gurultusundan sonra yığdığım qırmzı su
yarpızının ətrini aldım bir yaz səhəri əsən mehdən....
«Bu meh Vətəndən əsir» pıçıldadı könlüm...
Çınqıllısı, Güneyi, Qoşun daşı, Xor-xor, Güllü bulağı,
Dəvəöləni, Bazarçayı, Ayı dərəsi, Fərməş təpəsi, xınalı daşları,
Ala gölləri nələri... nələri.... Varı yoxa dönən Şəkim.
Elə bil heç olmamısan... Sanki üzünü bulud almış göy
üzünə sarı tutub doluxsunan könlümün düzüb-qoşduğu,
sonunda üç alma düşməyən bir payız nağılısan...
Şəkim mənim, qurulu taxtım, bəzəkli sarayım.
Mən elə bilirdim...
Amma ətrafa çökən bu səssiz sükutdan ürəyimə damcıdamcı ümid damır. İlahi bir ündən səda gəlir... Kimsə qulağıma pıçıldayır...
Darıxma... Sarılıb boynuna, qucacam Səni... Ayaqyalın,
təngnəfəs yol almışam sənə sarı. Geniş aç qollarını, bas
bağrına pərvazlanan ruhumu... Gəlirəm... Eheyyy...
Bir qurtum bulaq suyu umdum... Köpüklü...
Qəribsəyən elində xəyalın dolandırdı...
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anrı diri-diri geyindirdi kəfənini Xocalıya. Toran
düşəndə hər tərəf ağappaq qar idi. Günəş də tez
batdı… Ay da çıxmadı bu gecə… 1992-ci il fevralıın
25-dən 26-na keçən gecə bir faciə doğdu yer üzünə. Buludlar
qan ağlayır, torpaq qan əmirdi. Körpə bağrı yarılır, ahıl başı
kəsilirdi.
İlahi, dağ çəkirdi dünyanın sinəsinə insan deyib yaratdığın.
Bəs necə yol verdin sən bu dəhşətə?! Analar ağı deyir, baçılar
saçın yolurdu. Yaralıların ahından, naləsindən gün üzü tutulurdu. Fəryadlar yetmirdi sənə, Allah! Gavurlar qundaqda
balalarımıza, yataqda xəstələrimizə, qızımıza-gəlinimizə,
ahılımıza, gəncimizə divan tutdular. Gözlərini çıxartdılar, şişə
taxdılar , diri-diri başlarını kəsdilər, qanımızı su yerinə axıtdılar,
qurda-quşa yem etdilər əlsiz-ayaqsızlarımızı, namusumuza
toxundular, hamilə qadınlarımız süngüyə keçirildi, atanın gözü
qabağında balanın, balanın gözü qabağında atanın hulqumun
kəsib isti qanlarını göllədilər. Alçaqlıqlar qarşısında alçalmadılar, kiçilmədilər, ölümün gözünə dik baxdılar ölümsüzlərimiz,
xocalılarımız. Yaranıza məlhəm olsun Vətən həsrətindən
qurumayan göz yaşlarım, odu öləziyən ürəyim. Can şəhidlərim,
can hələ də əsirlikdə ömrü bitən anam, atam, bacım, qardaşım,
balalarım, can! Sızıldayan yaralarına qaysaq olum canım Vətən,
Azərbaycan!
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Yaxşı xatırlayıram…1988-ci ilin qarlı-şaxtalı 13 fevral günü
Göz-göz közərmiş qırmızı alovlu kömür sobasının qırağına
yığışmışdıq. Behiştlik Əli babanın qanıqara, hövlnak bizə gəlib
atama: «Yenə başladılar», – deməsi, hamımızı səksəndirdi. Atamdan «nəyi başladılar?» sualıma aldığım cavab həyat hekayəmin
uşaqlıq, gənclik cağlarından bəhs edən səhifələrinə yazıldı.
Qaçqınlıq, köçkünlük, didərginlik həyatım mənim… Səndən
söhbət açsam, güllər solar, bülbüllər susar, gün batar, ay yuxusun
qaçırar... Axar sular dillənər, dəli rüzgar səngiyər, sərin meh laylay çalar, quşlar öz südüylə məlhəm yoğurar, anam qan-yaş
tökər, atam hönkürər…
«Ocağımızın yuxarı başında bardaş qurub, yağlı tikəmizi
yeyənlər isti ocağımızı soyutdular, aşımızın dağ olmuş yağına su
tökdülər. Gözlərimizi oydular, bağrımızı yardılar, qaynar
samovarlar bağlandı kürəklərimizə, iri mismarlar çalınmış taxtalarla o ki var döyüb, istahatdan saldılar oğullarımızı… Qızlarımız zorlandı, balalarının başları kəsilib şişə taxılaraq ocaqda
ütülən gəlinlərimiz bu ətürpədən mənzərə qarşısında havalandılar.» Gülxətmi nənəmdən eşitmişəm bunların hamısını. Diləfruz,
Fehruz, Ağsevən nənədən də eh… Kaş eşitməz olardım… Nələrnələr eşitmişəm, gavurların başımıza açdığı müsibətlər barəsində.
1905, 1918, 1948, 1988… Birlər, doqquzlar, səkkizlər…
Sizdən küsgünəm, sizdən inciyəm! Nənəm deyərdi ki, malımızı,
varımızı, canımızı alıb bu illər….Min cürə zəhmət bahasına
qurub-qoşduğumuz yurdumuz-yuvamız küllü-kuf olub, dağıdılıb. Oğullarımız bəy paltarı, qızlarımız duvaq geyməmiş qara
torpağa gömülüblər…
Düşünürdüm ki, «Xocalı»dan yazsam, qələmim qırılar,
gözüm kor qalar, ürəyim dayanar… Canımdan qorxmurdum ki…
Sizlərə yaşadacaqlarımdan ehtiyatlanırdım, əzizlərim. Hər dəfə
Xocalı faciəsinin canlı şahidi həmkarım Səriyyə xanım
Müslümqızı ilə rastlaşanda o məşum gecənin acısından keçib,
kədərin qırmızı donuyla yenidən doğuluram… Yenidən!

«Füyuzat» jurnalı,
№1(99), 2018

Azadə Novruzova

Qövr edən yaramsan, Xocalım! Başı qara çalmalım, donu
qırmızım! Köhnə yaralarımıza duz basdı yağı. İlahi, aç, məlhəm
qoy, sarı yaramı!
Qadası qəfil Xocalım, dərdini əzəl dərdlərimə məlhəm kimi
sardım! Güllədi dərdlərim! İlahi, gəl dər gülünü.
Güldü dərdim. Deyib, ah-nalə çəkdi dəli könlüm. Səni hər
gün əzizlərəm, səni oxşaram… Sinəsi bala dağlım,
Alnı qara yazılım, Ağbirçəyim, Ağsaqqalım, Atam, Anam,
Bacım, Qardaşım
Dərdli Xocalım, lay-lay,
Lay-lay Xocalım, LAY-LAY.
Bu qanlı gecədə 106 qadın, 63 uşaq, 70 ahıl, 613 nəfər
sordaşımız qanına qəltan edildi, yüzlərlə insan ağır yaralandı,
1275 nəfər girov götürüldü. 8 ailə bütövlükdə məhv olundu.
150-dən çox uşaq bir və ya iki valideynini itirdi.
«Xocalının ən ağır dərdli sakini mənəm», – söyləyir, bütövlüklə ailəsini bu faciədə itirmiş Mehdi Firdovsi oğlu Əliyev. Tifaqı
dağılsın namərdin, zalimin. Sevinci gözlərində donan, gülüşləri
hıçqırıqlarında boğulan körpələrimiz, Sizə qıyan yağıların
yurdlarında bayquşlar yurd salsın!
Faciənin üstündən 26 il keçməsinə baxmayaraq, bu müsibətdən min cür əzab-əziyyətlə, qarda-çovğunda meşələrdən,
dağlardan, buz bağlamış çaylardan keçib quru canlarını güclə
qurtaran faciə şahidlərini dinlədikcə hər birinin gözündəki
kədərin rəngini, ağrının yükünü, qəhərin göynərtisini çəkməyə,
yüngülləşdirməyə, azaltmağa aciz qaldım.
Qubarınız göyüm-göyüm göynətdi, sızım-sızım sızlatdı,
için-için ağlatdı qəlbimi. Aynurənin «Ay, ana» haraylı son sədası,
«Offff! Ay, Allah!» nidalı gəncin son kəlməsi!
Bənövşəsi qan qoxuyan, Xocalım, həyat səndə bahar
libasında biçilib, gülməxmər üstə güləbatınla bəzənsin, yenidən!
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